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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

San Marino / San Marino         SM 
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Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe      ST 

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/42 

(220)  18/01/2021 

(540)   

GYNOMAX 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EXELTIS ILAÇ SANAYII VE 

TICARET A.S. 

Kültür Mah. Nisbetiye Cad. No:56 

Akmerkez B Blok K:6 D:574. Etiler, 

Besiktas/Istanbul, Turkey, TR 

(740) Raimonda KARAPICI 

 Rr. Ndreko Rino, Nd. 1, H. 34/Ap 28  

Tiranë  

(511) 5  Preparate farmaceutike per 

trajtime gjinekologjike  

(210)  AL/T/ 2021/651 

(220)  16/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  921633572  17/12/2020  BR; 

921633793  17/12/2020  BR; 921633963  

17/12/2020  BR; 921634340  17/12/2020  

BR; 921634498  17/12/2020  BR; 

921634790  17/12/2020  BR; 921634927  

17/12/2020  BR; 921635079  17/12/2020  

BR; 921635249  17/12/2020  BR; 

921635370  17/12/2020  BR; 921635486  

17/12/2020  BR; 921635613  17/12/2020  

BR; 921635761  17/12/2020  BR; 

921635834  17/12/2020  BR; 921636008  

17/12/2020  BR; 921636091  17/12/2020  

BR; 921636172  17/12/2020  BR; 

921636261  17/12/2020  BR; 921636318  

17/12/2020  BR; 921636342  17/12/2020  

BR; 921636369  17/12/2020  BR; 

921636393  17/12/2020  BR; 921636412  

17/12/2020  BR; 921636440  17/12/2020  

BR; 921636482  17/12/2020  BR; 

921636571  17/12/2020  BR; 921636580  

17/12/2020  BR; 921636636  17/12/2020  

BR; 921636660  17/12/2020  BR; 

921636687  17/12/2020  BR; 921636709  

17/12/2020  BR ;921636725  17/12/2020  

BR 

(526 )  

(591)   

(732)  GENERAL MOTORS LLC 

300 Renaissance Center, 48265-3000 

City of Detroit State of Michigan, United 

States  , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1   Kimikate për kujdesin dhe 

mirëmbajtjen e mjeteve motorrike; 

substanca ngjitëse industriale; 

çimento ngjitëse; gazëra frigoriferikë; 

kundërngrirës (antifriz); ftohës për 

motorrë me lëndë djegëse të automjeteve; 

mjete për heqjen e njollave në pëlhura; 

lëngje hidraulike duke përfshirë lëngun e 

frenave, lëngje transmisioni, lëngje të 

drejtimit hidraulik, lëngje friksioni; 

aditivë kimikë për karburante motorrike; 

aditivë kimikë për vajra motorrik; aditivë 

detergjent në benzinë; substanca për 

zvogëlimin e goditjes për motorrë me 

lëndë djegëse me djegie të brendshme; 

kimikate dekarbonizuese të motorrit me 

lëndë djegëse; preparate për kursimin e 

karburantit; preparate kundër vlimit për 

ftohës të motorrëve me lëndë djegëse; 

tretësirë për larjen e xhamave; mbyllës të 

fryrjes së gomave të mjeteve motorrike; 

frenues të ndryshkjes së sistemit të ftohjes 

së mjeteve motorrike; ngjitës të rrjedhjeve 
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të sistemit të ftohjes të automobilave; 

çimento rondelë e automobilave; 

preparate kimike të trajtimit të motorrit 

dhe aditivë për karburantët e benzinës dhe 

naftës; pastrues kimikë të sistemit të 

karburantit të mjeteve motorrike; pastrues 

kimik i motorrit të mjeteve motorrike me 

lëndë djegëse; çimento gome për 

riparimin e gomave pneumatike, përbërje 

për mbylljen e gomave; taposës i vrimave 

të gomës; lubrifikues frenash.  

2  Graso kundër ndryshkjes për 

automjetet motorrike; bojëra, nënshtresa 

për shasitë e automjeteve; preparate 

kundër gërryerjes, preparate kundër 

njollosjes për metale, preparate mbrojtëse 

të brendshme dhe të jashtme të automjetit 

dhe shtresa të tjera mbrojtëse, shtresë që 

frenon gërryerjen që shitet si komponent 

përbërës i rrotulluesve të frenave për 

automjete tokësore, veshje të gomave; 

smalte të mjeteve motorrike; bojëra të 

mjeteve motorrike; përbërje me 

nënshtresa të mjeteve motorrike;  

3  Preparate pastrimi, lustrimi, fërkimi, 

gërryese dhe mbrojtëse të gjitha për 

kujdesin e automjeteve, aroma për burra 

dhe gra për përdorim personal; ujë tualeti; 

ujë parfumi; ujë kolonje; parfum; 

produkte për pastrimin e mjeteve 

motorrike duke përfshirë detergjentë që 

pastrojnë karrocerinë e automjeteve, 

pastrues të motorrit, dhe pastrues të 

shasisë; lustrues të mjeteve motorrike; 

pastrues qelqi; pastrues vinili dhe lëkure 

dhe shtresa mbrojtëse; pastrues qilimash; 

pastrues të rrotave të mjeteve motorrike; 

preparate për heqjen e insekteve, katranit 

dhe ngjitësit; pastrues për frenat; pastrues 

për karburatorët; zgrasatorë; pastrues 

duarsh; kremëra barrierë dhe hidratues.  

4  Preparate jo rreshqitëse për rripa; vaj 

makine; aditivë jo-kimikë për karburantin 

e motorrit; produkte për kujdesin dhe 

mirëmbajtjen e mjeteve motorrike që 

përbëhen nga vajra, lubrifikantë ose 

graso; vajra dhe lëngje të bazuara në vaj 

për motorrë me lëndë djegëse dhe 

transmisionin; vaj motorri; karburante 

benzinë dhe naftë.  

6  Zinxhirë metalikë çelësash, mbajtës 

metalikë çelësash, unaza metalike 

çelësash, çelësa metalikë, korniza pllakë 

të targave metalike, kuti metalike 

zbukuruese, kuti metalike parash, banka 

metalike, kapëse metalike parash, lidhje 

të metaleve të zakonshme, tuba çeliku, 

brava metalike për automjete, susta 

metalike, kontenierë metalikë, tensionues 

metalikë për kornizat e motorrëve të 

automjeteve; shenja metalike, shenja 

metalike parkimi, shenja metalike rruge, 

kontenierë metalikë, statuja dhe skulptura 

metalike zbukuruese, këmbana metalike, 

zinxhirë metalikë, çekanë metalikë dere, 

brava metalike, trofe metalikë, pllaka 

metalike me mbishkrim, kasaforta 

metalike, vegla pune metalike, tuba 

metalike, tubacione metalike, dhe tuba 

metalikë të gjitha për përdorim të 

automjeteve motorrike, vidha metalike, 

dado metalike, bulona metalikë, rondele 

metalike dhe shtrëngues metalikë.  

7  Makineri dhe mjete makinerie, motorrë 

(jo për automjete tokësore), bashkues dhe 

rripa makinerie (përveç për automjete 

tokësore), implementë bujqësorë, 

inkubatorë për vezë, turbina, kushineta, 

pompa, valvula, gomina vaji, filtra, 

sprucatorë, rripa transmisioni, furça 

dinamoje, karburatorë, radiatorë ftohës 

për motorrë me lëndë djegëse me djegie 

të brendshme, ventilatorë ftohës, 

gjeneratorë elektrikë, koka cilindrash, 

rrota lëvizëse, zinxhirë lëvizës, rripa 

dinamoje, dinamo, pajisje ndezjeje, 

kohëmatës ndezjeje, injektorë, 

silenciatorë, rripa ventilatori, pistona 

motorri me lëndë djegëse, rregullatorë të 

shpejtësisë së motorrit me lëndë djegëse, 

kompresorë, valvula që janë pjesë të 

motorrëve, aparate dhe instrumenta për 

kontrollimin e motorrëve dhe motorrëve 

me lëndë djegëse, motorrë me lëndë 
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djegëse (jo për automjete tokësore), 

aparat ndezjeje i motorrëve me lëndë 

djegëse me djegie të brendshme; aparat 

ndezjeje i motorrit me lëndë djegëse të 

automjeteve, kandelet e ndezjes së 

motorrit me lëndë djegëse të automjeteve, 

priza për ndezje, kapakë prizash, kabllo 

prizash; pompa (makineri), kompresorë 

ajri, kompresorë për ftohës, kushineta, 

valvula, unaza lubrifikuese, pistona 

motorri me lëndë djegëse, filtra vaji (për 

motorrët e automjeteve), turbina, 

sprucatorë (pjesë të motorrëve dhe 

motorrëve me lëndë djegëse), goma 

drejtimi (pjesë të motorrëve dhe 

motorrëve me lëndë djegëse); zinxhirë 

drejtimi (pjesë të motorrëve dhe 

motorrëve me lëndë djegëse);rezervuarë 

vaji të automobilave; cilindra motorri me 

lëndë djegëse për automobila; motorrë për 

fshirës xhamash për automjete tokësore; 

rripa ventilatori për motorrë dhe motorrë 

me lëndë djegëse, alternatorë, magnete 

ndezës për motorrët me lëndë djegëse, 

motorino për motorrë dhe motorrë me 

lëndë djegëse; pajisje kundër ndotjes për 

motorrë dhe motorrë me lëndë djegëse, 

silenciatorë të motorrit me lëndë djegëse 

të mjetit motorrik, shkarkime të radiatorit 

të ftohjes së motorrit të mjeteve motorrike 

për motorrë dhe motorrë me lëndë 

djegëse, mbushje për fuga, rripa për 

motorrë dhe motorrë me lëndë djegëse;  

pompë ujë automjeti, kontrolle hidraulike 

për makineri, motorrë dhe motorrë me 

lëndë djegëse;  

kontrolle pneumatike për makineri, 

motorrë dhe motorrë me lëndë djegëse; 

kondensorë ajri; nyje universale, biela e 

motorrit të automobilave, boshti 

shpërndarës i motorrit të automobilave, 

volant i motorrit të automobilave, 

amortizues goditjesh, shufra lidhëse për 

makineri, motorrë dhe motorrë me lëndë 

djegëse, rregullatorë shpejtësie për 

makineri, motorrë dhe motorrë me lëndë 

djegëse, element vulosje i makinerisë, 

pajisje lubrifikimi; bobina ndezjeje për 

motorrë me lëndë djegëse me djegie të 

brendshme.  

8  Çekiçë; kaçavida; dara, pinca; çelësa 

shtrëngues/lirues bullonash dhe vidhash 

dhe sete/çanta mbajtëse të tyre; çelësa 

shtrëngues/lirues fleksibël dhe fiks; kuti 

druri dhe metalike; sharra; dalta; modele 

gozhdësh, vidhash, bulonash, kunjash dhe 

shiritash; kërkues (zagarë) linjash; 

pistoleta mbërthyese; dara, pinca, dhe 

mjet për zhveshje, prerje telash; mjet 

lidhës shtrëngues; kaçavida për 

shtrëngim/lirim dhe kokat për 

shtrëngim/lirim; nivelues; kapëse, shiritë 

shtrëngues; morseta; rripa për mbajtje 

veglash dhe kuti veglash; mjete për 

përdorim shumë-funksional, darë, prerës 

telash, kuti palosëse mjetesh, gërshërë me 

sustë, kaçavida, mbajtëse, hapëse 

shishesh/kanoçesh, sharra druri, unazë 

çeliku për mbajtje çelësash.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencore, 

nautike, survejuese, elektrike, fotografike, 

kinematografike, optike, peshuese, 

matjeje, sinjalizuese, verifikuese 

(mbikqyrëse) jetëshpëtuese dhe edukuese 

për përdorim në fushën e 

autolëvizjes;aparate për regjistrim, disqe 

regjistrues;bateri elektrike dhe 

akumulatorë, aparatë radioje dhe 

televizioni, aparate zëri me disk, mjet 

matës për Amperin, pajisje 

paralajmëruese kundër vjedhjes, kuti 

lidhëse për ndriçim, kabllo dhe tela 

elektrikë, automate elektrike, metër matës 

shpejtësie, hapës elektrikë dyersh, 

rezistenca elektrike, terminale dhe çelësa 

elektrik, aparat matës uji, rryme dhe 

karburanti, indikatorë dhe matës, 

mikroçipe, termostate, sisteme dhe pjesë 

ndezëse, aparat kontroll shpejtësie për 

automjetet;aparate dhe instrumenta 

telekomunikacioni, telefonë duke 

përfshirë telefonat mobil dhe celularë, 

transmetues, marrës, mikroprocesorë, 

kompjutera për përdorim në fushën e 
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autolëvizjes, softuerë kompjuterikë për 

përdorim në fushën e automjeteve;sistem 

navigimi për mjetet motorrike;sistem të 

pozicionimit global duke përfshirë 

kompjuterat;transmetues, marrës, dhe 

pajisje rrjeti kompjuterik (network 

interface drives);sistem vendndodhjeje 

mjetesh motorrike, aparate për dhënien e 

njoftimeve automatike në distancë për 

angazhimin e jastëkëve të ajrit (airbag), të 

mikroçipeve, kontrolluesve;aparate për 

prodhimin, riprodhimin, transmetimin 

dhe regjistrimin e zërit dhe videos dhe 

pjesët e tyre në fushën e automjeteve, 

duke përfshirë radiot, televizionin, 

sistemet zbavitëse dhe sistemet 

informuese;altoporlant, amplifikues, 

modemët;monitorët e videos, ekranet 

LCD;pajisje lojrash elektronike;aparatet 

për alarm, për paralajmërim, sinjalizim 

dhe informim në lidhje me operimin dhe 

rreziqet e automjeteve;bateri alkalin dhe 

litiumi, inverter;akumulatorë, elektrik, për 

automjete, kuti akumulatori;ekrane 

kompjuterikë për përdorim në fushën e 

automjeteve;busulla;aparate navigimi për 

automjete;sistem vendpozicionimi 

global;aparate monitorimi për 

automjete;instrumente matjeje për 

përdorim në fushën e autolëvizjes;matës 

këndesh pjerrësie, busulla 

drejtimi;regjistrues kilometrikë për 

automjete, indikatorë automatikë të 

presionit të ulët për gomat e automjeteve, 

aparatet e drejtimit, automatik, për 

automjetet;matës presioni, tregues 

temperature, matës nxehtësie, aparat 

diagnostikimi, jo për qëllime 

mjekësore;xham 

optik;gjysëmpërçues;valvola magnetike 

(solenoid), sensorë, jo për qëllime 

mjekësore;veshje për sy, konkretisht, syze 

dielli, syze sysh, skelete syzesh oftalmike 

dhe kasat për to;zinxhirë, kordone 

lidhëse, këllëf syzesh dhe aksesorë të tjerë 

për syze;mjete elektronike, konkretisht, 

pajisje për shkarkim muzike, organizues 

elektronikë, mjete elektronike për 

lokalizim, matës presioni gomash, mjete 

të papërdorur për regjistrim dhe ruajtje të 

dhënash (USB flash drives), çanta për 

kompjuter laptop;pamje lëvizëse, pamje 

rrjedhëse fotografike, syze kundër dritës 

së fortë, syze dhe lente mbrojtëse dhe 

sigurie;radio, televizione, pajisje 

marrje/dhënjeje, drita dhe pajisje 

sinjalizuese dhe paralajmëruese;disqe 

reflektuese dhe rripa për veshje, 

trekëndësh paralajmërues dhe shenja të 

tjera që tregojnë për automjete me 

difekte;xhaketa për shpëtim jete, helmeta 

dhe veshje mbrojtëse, aparate zhytëse uji, 

tuba për frymëmarrje, maska për notim, 

syze për notim;sisteme dhe pjesë 

ndezëse;aparate alarmi, sinjalizimi dhe 

paralajmërimi;altoparlantë;simulatorë 

gare automjetesh;magnetë;aparatë dhe 

instrumentë telekommunikacioni;telefona 

mobil;pjesë dhe aksesorë për telefonë 

mobil në këtë klasë;kasa telefonësh 

mobil;sisteme navigimi të mjeteve 

motorrike;sisteme dhe aparate të njoftimit 

në mënyrë automatike të angazhimit të 

jastëkëve me ajër (air begs) të 

automjeteve;softuerë kompjuterikë për 

përdorim në mjetet motorrike;softuerë 

kompjuterikë për mjetet motorrike në 

tregti dhe industri;kontenierë dhe mbajtës 

kompakt disqesh dhe/ose shiritash;njësi 

ekranësh elektronikë për 

automjete;kamera dhe radio;softuerë të 

shkarkueshëm përmes internetit dhe 

pajisjeve pa tel (wireless devices) për 

përdorim në fushën e 

autolëvizjes;softuerë të shkarkueshëm të 

natyrës së një aplikimi të lëvizshëm për 

përdorim në fushën e 

autolëvizjes;furnizues për energji 

elektrike për automjetet;pajisje për 

karikim baterie për automjetet 

elektrike;aparate për kontrollin e 

shpejtësisë dhe sistemet e drejtimit të 

automjeteve;aparate elektrike për 

monitorimin e sigurisë për përdorim në 
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fushën e autolëvizjes;pajisje elektrike për 

kyçjen dhe sigurinë;aparate elektrike për 

kontrollin e fuqisë;kamera dhe sensorë 

për mjetet motorrike;sistemet e ndriçimit 

të mjeteve motorrike;përcjellës magnetik 

të dhënash;shirita, disqe, kompakt disqe, 

kaseta dhe kartrixhe audioje, videoje, 

kompjuteri dhe lazeri;regjistrime zëri, 

regjistrime video;video lojra dhe lojra 

kompjuterike;publikime të shkarkueshme 

elektronike;regjistrime të shkarkueshme 

muzike;kasa telefoni mobil;këllëf telefoni 

mobil;mbajtës të adoptuar për telefonat 

mobil;aparate diagnostikimi për mjetet 

motorrike dhe pjesët e tyre, duke 

përfshirë edhe kartat e memories;mjetet 

elektronike të lidhjes (prizë-spinat) për 

testimin diagnostikues të 

automjeteve;regjistruesit elektronik për 

përdorim në sistemet kompjuterike të 

mjeteve motorrike;programe kompjuteri 

për leximin, diagnostikimin dhe 

analizimin e pjesëve të automjeteve dhe 

funksionimet e sistemit të 

automjeteve;modulet me bazë elektronike 

automjetesh për transmetimin e 

informacionit diagnostikues dhe të 

statusit funksional të automjetit;pajisje 

elektronike për të lexuar emetimin e 

gazrave të motorrit;softuerë për aparatet 

diagnostikuese të mjeteve 

motorrike;softuerë aplikativë për lidhjen e 

shoferëve të automjetit dhe pasagjerëve 

dhe për koordinimin e shërbimeve 

transportuese;softuerë për përdorim në 

planifikimin, monitorimin dhe kontrollin 

e transportit urban;softuerë kompjuteri që 

mundëson komunikimin ndërmjet 

automjeteve dhe pajisjeve lidhëse;asistues 

personal dixhital (PDAs);softuerë të 

regjistruar kompjuteri të përdorur për të 

procesuar komandat me zë dhe për të 

krijuar përgjigjet audio për komandat me 

zë;softuerë të regjistruar kompjuterikë për 

të mundësuar përdorimin pa duar të një 

telefoni mobil përmes komandave me zë 

dhe njohje zëri;softuerë të regjistruar 

kompjuterikë që mundësojnë 

komunikimin ndërmjet automjeteve dhe 

pajisjeve lidhëse;kontrolle elektronike 

(pajisje) për të lehtësuar ngarjen gjysëm-

autonome të një mjeti motorrik tokësor, të 

shitura si pjesë përbërëse të tij;bateri, 

bateri elektrike, njësi energjie me 

përbërës kimik (fuel cells), karikues 

baterie, bateri për automjete, bateri 

elektrike për automjete, njësi energjie me 

përbërës kimik për automjete;sistem 

modular baterie për të fuqizuar automjetet 

elektrike që përmbajnë sete baterish të 

konfigurueshme, të rikarikueshme;bateri 

rikarikuese për fuqizimin e automjeteve 

elektrike.  

11  Aparate për ndriçim, ngrohje, ajër të 

kondicionuar, pajisje për freskimin e ajrit, 

pajisje kundër-verbimit për automjete 

(pjesë fenerësh), fenerë, llampa, 

reflektorë; aparate për fshirjen e 

lagështirës nga kondesimi dhe  shkrirjen e 

akullit të dritareve, shkëmbyes nxehtësie, 

radiator (ngrohës), aparate për ngrohjen e 

ajrit, aparate dhe instalime për ndriçim, 

aparate ventilimi, aparate për fshirjen e 

lagështirës nga kondesimi dhe  shkrirjen e 

akullit të dritareve; shkëmbyes nxehtësie, 

radiator; akumulatorë nxehtësie, spirale; 

instalime për filtrimin e ajrit, ajër i 

kondicionuar për automjete, kondesatorë 

gazi, tharëse ajri, shkrirës akulli 

(defroster) për automjete, elektrikë dore, 

kondicionerë, fenerë dhe llampa ndriçimi; 

ngrohës, ventilatorë elektrikë, pajisje anti-

lagështirë, pajisje ndriçimi; llampa 

elektrike, me bateri ose me gaz; fenerë; 

çakmakë për ndezjen e zjarrit në kampe, 

grilla, barbekju, oxhaqe; llampa për 

oxhak; xhama dhe kasa llampash; aparate 

për ngrohje, gjenerim të avullit dhe gatim 

me energji elektrike ose me gaz, 

konkretisht unaza gatimi, tenxhere, 

barbekju, aparate ringrohjeje, soba 

elektrike ose me gaz për qëllime gatimi, 

ngrohës pjatash, ngrohës duarsh; kuti 

akulli; aparate tharjeje; tharëse flokësh; 
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dushe portabël, tualete portabël; pajisje 

elektrike që kanë një element ngrohës dhe 

përbërës emetues të valës së zërit për 

tërheqjen dhe eleminimin e insekteve, 

reflektorë për automjete; fenerë të 

përparmë të automjeteve.  

12  Automjete tokësore motorrike, 

konkretisht, makina, mjete të dobishme 

për sport, kamionë, furgonë, motorra për 

to dhe pjesë strukturore për 

to;avionë;varka;rulota dhe 

rimorkio;biçikleta;biçikleta 

elektrike;motorrë për automjete me 

motorr;motorçikleta;varka me motorr, 

helikopterë, trena elektrike për automjete 

hekurudhore, goma për automjete, 

rimorkio biçikletash;automjete që 

furnizohen me hidrogjen;automjete që 

furnizohen me qeliza karburanti;motorrë 

elektrikë për automjete toke;automjete 

elektrike;transmisione për automjete 

tokësore;njësi drejtimi të energjisë për 

automjete tokësore;njësi drejtimi të 

këmbyeshme për automjete tokësore; 

panele kontrolli për automjete [dash 

boards]; rripa sigurimi për ndenjeset e 

automjeteve [seat belts]  

14  Orë dore, spila, lidhje manshetash, 

orë, orë muri, matës kohe, kronometra, 

orë alarmi, bizhuteri, varëse, 

unaza;diamantë, gurë të çmuar;metale të 

çmuara dhe aliazhet e tyre dhe ornamente 

(zbukurime) prej metali të çmuar ose të 

veshura me to;kuti bizhuterish;rripa ore, 

mbajtëse, enë kuzhine dhe mallra të tjerë 

të bërë nga metale të çmuara;trofe dhe 

pllaka.  

16  Stilolapsa, lapsa, fletore, blloqe 

shënimesh; postera; kalendarë; dekalk 

(vizatime në letër kalku); materiale të 

shtypura; manuale, broshura, dhe 

katalogë që i përkasin karakteristikave 

dhe kontrolleve, funksionimit, 

mirëmbajtjes, servisit dhe riparimit, dhe 

specifikimeve dhe fakteve teknike të 

automjeteve motorrike; mjete shkrimi, 

dosje, dokumenta, materiale paketimi, 

konkretisht kontenjerë; materiale 

reklamimi, shenja dhe figura, fotografi, 

riprodhime të shtypura, konkretisht, 

shtypje me litografi, foto, albume 

prezantimi, ditare, harta, instrumenta 

shkrimi dhe vizatimi, shënues, fshirës, 

vizore shkrimi, kompas shkrimi; 

shabllonë, materiale udhëzuese dhe 

didaktike; etiketa dhuratash; 

mbështjellëse dhuratash, shirita për 

dhurata, fjongo, etiketa, dhe ngjitëse, 

dosje për të mbështetur fletët, blloqe të 

vogla për shënime, kartolina, karta urimi, 

sete pikture, libra për ngjyrosje;  peceta 

letre, mbulesa tavoline prej letre, ftesa, 

letra ngjitëse, shtroja tavoline, flamuj dhe 

banera prej letre, shtroja prej letre, pulla 

poste (të koleksionueshme), revista.  

17  Filma plastikë të lyer, të laminuar ose 

reflektues të nxehtësisë për përdorim në 

xhamat e automjeteve, filma anti-verbues 

për xhamat e automjeteve, filma plastikë 

jo për mbështjellje; unaza prej gome, 

përbërës për shirita gome që shërbejnë 

për izolimin e dyerve, dritareve, 

amortizatorë për absorbimin e goditjeve 

të gomës, paketim i përbashkët për goma, 

përbërje kimike për riparimin e 

rrjedhjeve, guarnicion, vulosës, paketime 

të përbashkëta, materiale për veshjen e 

frenave pjesërisht të përpunuara, përbërës 

ngjitëse për nyje; lidhje jo prej metali për 

tuba, tuba plastikë; tuba fleksibël;  

materiale jo-përcjellëse për mbajtjen e 

nxehtësisë, përbërje për të parandaluar 

rrezatimin e nxehtësisë, materiale 

izoluese të zërit, panele dhe tuba për 

izolim termik; materiale izoluese; 

mbushës bashkues zgjerimi, materiale 

paketimi të bëra prej gome ose plastike.  

18  Çanta shpine, kuleta, valixhe, kuti për 

karta biznesi, çanta që mbahen në dorë 

(carry-on), çanta postieri, çanta në formë 

cilindrike prej stofi, çanta prej rrobe, 

bagazh, çanta që mbajnë veshje dhe 

artikuj personalë për udhëtim një ditor 

(overnight bags), çanta lecke (tote), çadra, 
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portofolë, valixhe dhe çanta udhëtimi; 

mallra të bëra prej lëkure dhe imitimi 

lëkure, duke përfshirë çanta atletike, çanta 

sporti, shaje të gjata për mbajtjen e 

bebeve, çanta plazhi, çanta librash, çanta 

për pelena, çanta për kamping, çanta për 

gjimnastikë, çanta lecke (tote), çanta 

shkolle, çanta që mbahen në mes, çanta 

shpine, çanta beli, çanta për pazar, 

portofolë, çanta dore, çanta krahu, çanta 

kozmetike, valixhe e hollë për 

dokumenta, mbajtëse për karta krediti, 

mbajtëse për pasaporta, mbajtëse për 

çelësa, mbajtëse për monedha; kuti për 

mbajtjen e bizhuterive;  çadra dielli; 

shkopinj për ecje, çanta për mbajtje 

gjërash; etiketa bagazhesh; çanta të vogla 

për çelësa dhe mbajtëse të kartave të 

biznesit, rripa, çanta lëkure për mjete.  

20  Zinxhirë çelësash jo prej metali, pult 

çelësash jo prej metali, mbajtëse çelësash 

jo prej metali, unaza çelësash jo prej 

metali, etiketa çelësash jo prej metali, 

targa jo prej metali, etiketa emri prej 

plastike (badges), korniza pikturash, 

jastëkë për tu ulur, stola, karrige, jastëkë, 

mbushje për karrige;tavolina;tabela 

shenjash (sinjalistikë);kuti lodrash;varëse 

palltosh, çengela për varjen e 

rrobave;pajisje plastike, konkretisht, 

unaza vulosëse, thumba, priza, vidha, 

bulona dhe pjesë të tyre, rondele, susta, 

rrathë metalike morsete, kiaveta, dado, 

disqe me dhëmbëza, morseta me kabllo jo 

metalike, rrotëza, mbajtëse, tuba dhe 

kapëse;ndenjëse;mbështetëse për çadra, 

çanta fjetje për kamping;dyshekë me ajër, 

karrige kampingu, karrige të 

palosshme;jastëkë dhe jastëkë 

gjumi;kunja tendash jo prej metali, rafte 

për mbajtjen e tenxhereve dhe 

tiganëve;mobilje, pasqyra, mallra (të pa-

përfshira në klasa të tjera) prej druri, tapa, 

shigjeta, bastunë, shporta, guaska, gur 

amber, shtresa e brendshme e guaskës për 

formimin e perlës (mother-of-pearl), 

çanta në formë dyshekë për fjetje, fuçi, jo 

prej metali,  tryeza pune, targa, jo prej 

metali, zbukurime plastike për gjëra 

ushqimore, byzylykë identifikimi, jo prej 

metali, pajisje mobiljesh jo prej metali, 

pajisje dyersh, jo prej metali;doreza 

dyersh porcelani;doreza sirtarësh, 

mobiljesh, krevate bebesh;djepe;krevate 

bebesh të lëvizshme;tavolina për 

ndërrimin e pelenave të bebeve;karrige të 

larta;karrige lëkundëse;mbajtëse 

transportuese për bebe;tavolina ndërrimi 

për bebe;mbulesa për 

krevate;kosha;dërrasa dhe stenda për 

shfaqje;mbulesa për ruajtjen e 

veshjeve;karrige portative;pipa për 

lëngje;freskore për përdorim 

personal;shporta kashte;mbështetëse për 

kokën;tabela për të varur çelësat;dollapë 

për ruajtjen e gjërave;kyça;pankarta prej 

druri ose plastike;pllaka muri 

dekorative;statuja dhe statuja të vogla prej 

druri, dylli, allçie ose plastike;barriera për 

të ruajtur ambjentin nga prekjet e 

vizitorëve;transportues shishesh jo prej 

metali.  

21  Enë qelqi, tasa, mbajtëse izoluese 

pijesh për udhëtim, faqore; enë dhe 

mbajtëse kuzhine ose shtëpiake (jo prej 

metali të çmuar ose të veshur me të); 

krehër dhe sfungjerë, furça (me 

përjashtim të furçave të bojës), xham i 

papunuar ose i gjysëm punuar (me 

përjashtim të xhamave të përdorur në 

ndërtesa); kuti të bëra nga kristali, 

mbajtëse qelqi për pije, mbajtëse 

shtëpiake prej kristali, mbajtëse shtëpiake 

prej porcelani, mbajtëse shtëpiake prej 

qeramike, filxhanë për pije të bërë nga 

porcelani, filxhanë për pije bërë nga 

qeramika, filxhanë për pije bërë nga 

xhami, spërkatës parfumi, kuti pudre jo 

prej metali të çmuar, modele automjetesh 

të motorizuar bërë nga kristali që janë 

artikuj dekorativë, shkopinj dhëmbësh, 

xhama për dritare automjeti, enë qelqi për 

pije, shishe plastike ose qelqi, kana, tasa, 

pjata, mbështetës për gota, filxhane 
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kafeje; sete sheqeri dhe kremi; filxhanë 

për pirje për foshnje; kavanozë biskotash; 

figurina qeramike, qelqi dhe porcelain 

kineze; ibrik kafeje jo elektrikë; kosh për 

letra të përdorura; legenë plastikë; varëse 

për dush; kuti çaji; kallëpe për tortë; 

spatul torte; bidona; përzierës koktejlesh; 

mbajtëse termale izoluese për ushqim ose 

pije; forma për biskota; nxjerrëse tapash; 

shishe uji plastike të shitura bosh; 

dekantues, faqore për të pirë; komplet 

ngrënieje; enë kuzhine, përfshi okllai, 

spatula, spatula kthyese, rrahëse, mbajtëse 

sapuni, mbajtëse ushqimi dhe kuti për 

drekën; enë gatimi, përfshi tenxhere, 

tiganë për skuqje, ibrikë për kafe, 

filxhanë, enë gatimi, skara, kapëse 

rrobash, dorashka për barbekju; dorashka 

për furrë, mbajtëse dhe kuti portative, për 

para dhe ushqim, pije, bizhuteri, produkte 

të kujdesit personal, produkte pastrimi, 

mallra shtëpiake dhe kuzhine; artikuj për 

qëllime pastrimi, fshesa, furça pluhuri, 

mbledhëse pluhuri, lecka pluhuri, lecka 

pastrimi, vaska portative për bebe; 

lavamanë, kafazë për kafshë shtëpiake; 

objekt dekorues që lëshon tinguj me 

lëvizjen e erës (wind chimes); vazo; kana 

për ujitje; vazo lulesh; bri këpucësh; 

hapëse shishesh; përzierës kripe dhe 

piperi, kavanozë karamelesh dhe 

biskotash, mbështetëse luge, mbështetës 

për enë kuzhine, tabaka, mbajtëse 

pecetash, lugë për shërbimin e ushqimit, 

ftohës pijesh, mbajtëse për ujë dhe për 

pije, termuse, kovë akulli, forma për 

akull, mbajtës shishesh, filxhanë kartoni 

dhe plastike, pjata, artikuj dekorativë dhe 

punime artistike bërë nga qelqi, porcelani 

ose nga balta, doreza, çengela; xhama 

dekorativë me njolla, shporta; kosh 

plehrash; shenja, distinktivë dhe emblema 

prej qelqi ose porcelani; ftohës portativë, 

lugë për përzierjen e kokteljeve; mbajtëse 

të izoluara termikisht për ushqime dhe 

pije.  

22  Tenda, litarë jo prej metali; çanta për 

transportimin dhe magazinimin e 

materialeve të papaketuara.  

24  Peshqir golfi, batanije, flamurë prej 

pëlhure;tekstile dhe mallra 

tekstile;mbulesa krevati, të linjta, 

peshqirë, të linjta për banjë, përkatësisht 

fshirës fytyre;distinktivë cohe, flamurë 

dhe banderola, mbulesa të papaketuara 

për mobilje;mbulesa jastëkësh;mbulesa 

për t’u mbushur me fishekë polistireni për 

të formuar sedilje dhe jastëkë;veshje 

mobiljesh prej tekstili;perde prej tekstili 

dhe pëlhure, shami, të linjta shtëpiake, 

çarçafë për krevatë, jorganë shtrati, 

këllëfë jastëku, sixhade muri prej tekstili, 

grila prej tekstili, perde, mbulesa tavoline, 

perde dushi;pendë plastike;peceta 

kuzhine;peshqirë dhe tapetë bari përfshi 

tapetë bari të mbështetur në gomë; 

flamurë plastikë  

25  Veshje, përfshi, përparëse, kapuçë, 

pallto, këmisha, doreza, bluza golfi, 

kapele, xhaketa, kollare,  bluza polo, 

mushama, pallto për shi, mantele, shalle, 

veshje gjumi, pantofla, strehë për diell, 

tuta, bluzë tutash, triko, bluza me mëngë 

të shkurtër;mbulesë koke, këpucë, 

këmisha, bluzë marinari, xhakavento, 

çorape, të brendshme, veshje për pilotim 

makine, përparëse, kostume, çorape të 

gjata, të brendshme të trikotuara, 

pantallona të shkurtra, bluzë pune, veshje 

e sipërme, pantallona të gjera, pantallona, 

funde, fustane, pelerina, fëshfëshe, jelekë, 

artikuj të thurur për veshje, shalle të 

trashë, robdishane, rroba banjoje, veshje 

për fëmijë dhe foshnje, gushore, veshje 

zyrtare, veshje sportive, veshje për 

fiskulturë, veshje për kohën e lirë, rroba 

gjumi, kardiganë, fanella, shami, rripa, 

doreza, dorashka, geta, xhinse, rroba qafe, 

kravata, rroba banje, rripa dore, dhe 

këpucë përfshirë këpucë, sandale, çizme, 

atlete.  

26  Tokëza rripi jo prej metali të çmuar 

për veshje, distinktivë për t’u veshur, jo 

prej metali të çmuar.  
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27  Shtroja dyshemeje, tapiceri për 

automjete, mbulesa dyshemeje përfshi 

shtrojat dhe qilime.  

28  Lojëra, lodra, gjëra për të luajtur, dhe 

pajisje sportive, automjete lodër, biçikleta 

lodër, biçikleta elektrike lodër;shkopinj 

golfi, topa golfi, çanta golfi, çanta për 

shkopinjtë e golfit, dorashka golfi, maja 

golfi për vendosjen e topit, pajisje për 

riparimin e tokës (nga shenjat pas gjuajtes 

së topit të golfit), lojëra, lodra, gjëra për 

të luajtur, dhe pajisje sportive në këtë 

klasë;dorashka golfi, pajisje dhe artikuj 

për ushtrime dhe trajnime fizike;lodra për 

zhvillimin e lojërave në këtë klasë;tapet 

lojërash;kuaj druri lëkundës;makina 

lodre, makina model dhe makina garash 

dhe pjesët e tyre;lojë me bashkim pjesësh 

figure;çanta të përshtatura për pajisje 

sportive, automjete lodër me telekomandë 

që operojnë me bateri, automjete lodër me 

motorr dhe lodra me pjesë formuese me 

model;lojëra tavoline, lojëra kompjuterike 

dore;tullumbace, kukulla, lodra prej 

pellushi, shkop rrotullues, maska lodër, 

lojëra tavoline, blloqe ndërtimi lodër, 

shtëpi kukulle, patina dhe skejtbord 

(skateboards), patina akulli, dërrasa 

lundrimi mbi dallgë (surfboards), lopata 

për të notuar, lëkundëse;tela dhe rrjeta për 

sende sportive, lojëra dhe raketa;raketa 

për të luajtur tenis, tenis me një fushë, 

paddleball;pajisje harku, pajisje për 

fushën dhe pistën;topa, dorashka, jastëkë, 

shkopinj bejsbolli (baseball), shkopinj, 

shkopinj tenisi, shënjues dhe maja golfi 

për vendosjen e topit, të gjitha të 

përdorura për lojërat e sporteve;ruajtës 

trupi, jastëkë gjuri, dhe ruajtës për kyçin e 

dorës, të gjitha për çdo lloj loje;aparatura 

për ngjitjen e malit, gjuajtjen me hark, 

skermë, gjimnastikë dhe për boks;bosht 

dhe pajisje për ushtrime që funksionojnë 

mekanikisht;shufra, linja, grepa, karrem 

dhe tërheqës, notues, zhytës dhe 

mbështjellës, të gjitha për peshkim, ski, 

hedhje e lirë në shkop;karta për të luajtur, 

lojëra elektronike; globa bore  

34  Artikuj për duhanpirës, çakmakë për 

cigare dhe cigareta (cigare të holla) (jo 

për automjete toke), mbajtës cigaresh, 

qeska duhani, kuti për cigare, mbajtës 

duhani, tavulla, llulla duhani, pastrues i 

llullave të duhanit, mbajtëse për 

shkrepëse, gurë çakmaku, cilindra gazi të 

lëngshëm për çakmakët e duhanpirësve, 

shkrepëse me siguri.  

35  Shërbime për reklamim, promovim 

dhe marrëdhënie me publikun në lidhje 

me automjetet me motorr, sporte duke 

përfshirë automjete me motorr dhe 

industrinë e automjeteve me motorr; 

shërbime shitjesh me shumicë dhe pakicë 

në këtë klasë në lidhje me shitjen e 

motorrëve të automjeteve dhe pjesëve dhe 

aksesorëve për automjetet me motorr; 

shërbime për reklamim, promovim dhe 

marrëdhënie me publikun në lidhje me 

eventet argëtuese, kulturore dhe sportive; 

shërbime shitjesh me pakicë online duke 

shfaqur platformën e softuerit 

kompjuterik për të menaxhuar 

lidhshmërinë e aplikacioneve të 

shkarkuara të softuerit me automjetet 

elektrik me motorr të tokës, sistemet e 

informacionit dhe argëtimit; shërbime 

këshillimi dhe menaxhimi biznesi; 

shërbime konsulence dhe organizmi dhe 

menaxhimi biznesi; shërbime informimi 

biznesi; shërbime për ofrimin e 

informacionit të biznesit nëpërmjet rrjetit 

(web site); shërbime agjensie import-

eksporti; shërbime promovimi shitjesh 

për të tjerët; shërbime marketing; 

shërbime operimi të tregut on-line për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; shërbime për përhapjen e 

reklamimit dhe publicitetit material; 

shërbime reklamimi në radio; shërbime 

reklamimi në television; shërbime 

reklamimi online në rrjetin kompjuterik; 

shërbime biznesi në lidhje me 

transportimin e mallrave dhe shërbimeve; 

shërbime për administrimin e programit të 
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besnikërisë së klientëve; shërbime 

ankandi; shërbim për shitjen me pakicë të 

automjeteve, pjesëve të automjeteve dhe 

aksesorëve, dhe shitjes me pakicë të 

shërbimeve për automjete; shërbim për 

shitjen me pakicë online të automjeteve, 

pjesëve të automjeteve dhe aksesorëve, 

dhe shitjes me pakicë të shërbimeve për 

automjete.  

36  Shërbime financiare dhe 

sigurimi;shërbime për qiranë 

financiare;shërbime për sponsorizimin e 

eventeve argëtuese, kulturore dhe sportive 

dhe pjesëmarrësve të tyre;shërbime për 

pastrimin dhe koordinimin e 

transaksioneve financiare nëpërmjet një 

rrjeti kompjuterik global;shërbime 

konsultimi dhe këshillimi 

financiar;shërbime për çështjet financiare 

dhe çështjet monetare, përkatësisht 

informacioni, menaxhimi dhe analizat 

financiare;shërbime për informimin 

financiar; shërbime për informimin 

financiar siguruar nga mjetet elektronike 

në fushën e automjeteve motorrike; 

shërbime konsultimi për qiranë 

financiare; shërbime financimi, 

përkatësisht e drejta e qirasë për 

automjetet; shërbime këshillimi financiar 

në financa dhe garantimi i kontratave për 

automjetet me motorr, pasuritë e 

paluajtshme, shtëpitë, apartamentet, 

pronat dhe ndërtesat tregtare, pajisjet 

shtëpiake, pajisjet për zyra, mobiljet dhe 

mallra të tjerë; shërbime për sigurimin 

dhe financimin në fushën e sigurimit të 

pasurive, pasuritë e palujtshme, pronat 

private, sigurimin në aksidente dhe 

sigurimin e jetës, si dhe rikonstruktimin, 

rinovimin, rimodelimin e ndërtesave; 

shërbime për karta krediti; shërbime 

hipotekimi të pasurive të paluajtshme; 

shërbime për dhënien me qira financiare 

të automjeteve me motorr; shërbime 

agjensie pasurish të paluajtshme; 

shërbime për vlerësimin dhe kontrollin e 

pasurive të paluajtshme; shërbime për 

dhënien me qira dhe dhënien me qira 

financiare të pasurive të paluajtshme; 

shërbime për financimin e automjeteve 

me motorr si blerja apo dhënia me qira 

financiare; shërbime për vlerësimin 

financiar të automjeteve.  

37  Shërbime për mirëmbajtjen, riparimin 

dhe servisin e automjeteve me motorr dhe 

motorrëve; shërbime për riparimin dhe 

mirëmbajtjen diagnostikuese për 

automjetet me motorr; shërbime për 

sistemet inxhinierike të frenave, sistemin 

e drejtimit dhe pjesët e tjera 

(komponentë); shërbime për mirëmbajten, 

servisin dhe riparimin e pjesëve dhe 

aksesorëve për automjetet me motorr; 

shërbime riparimi emergjence në rrugë 

për automjete me motorr; shërbime për 

instalimin, mirëmbajtjen, riparimin dhe 

servisin e sistemeve dhe aparateve për 

zbulimin, njoftimin dhe gjurmimin e 

vjedhjeve të automjeteve.  

38  Shërbime telekomunikacioni, 

përfshirë transmetimin elektronik të zërit, 

mesazheve dhe të dhënave; shërbime 

telekomunikacioni në lidhje me zbulimin, 

njoftimin dhe gjurmimin e automjeteve 

me motorr; shërbime të telefonisë mobile 

pa tel (wireless); shërbime për sigurimin e 

lidhjeve telekomunikuese në një rrjet 

kompjuterik global; shërbime për 

transmetimin e tingullit, imazheve dhe të 

dhënave të tekstit në Internet; shërbimet e 

bordit elektronik të buletinit përmes 

Internetit; shërbime telegrafi; shërbime 

komunikimi përmes telefonit duke 

përdorur linjat e Internetit; shërbime për 

të ndihmuar kompjuterin në transmetimin 

e mesazheve; shërbime për sigurimin e 

informacionit në lidhje me komunikimin 

e të dhënave (duke përfshirë sigurimin e 

informacionit përmes rrjeteve të 

komunikimit pa tel ose kabllor); shërbime 

komunikimi nëpërmjet satelitit; shërbime 

të postës elektronike; shërbime për 

sigurimin e lidhjeve telekomunikuese 

përmes terminaleve kompjuterikë; 
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shërbime për shtimin e efektivitetit të 

rrjetit të komunikimit; shërbime 

transmetimi; shërbime transmetimi në 

televizion; shërbime transmetimi në 

televizion kabllor; shërbime transmetimi 

në radio; shërbime për sigurimin e qasjes 

në një uebsajt (website) në internet për 

qëllime të rrjeteve sociale; shërbime për 

dhoma bisedash (chatroom); shërbime për 

hedhjen e rrjetit (web); shërbime për 

komunikimin nga kompjuteri dhe pajisjet 

elektronike mobile; shërbime për 

sigurimin e aksesit në bazat e të dhënave 

kompjuterike, elektronike dhe online; 

shërbime për transmetimin elektronik të 

të dhënave, mesazheve dhe 

informacioneve; shërbime për sigurimin e 

forumeve në internet për komunikim mbi 

tema me interes të përgjithshëm; 

shërbime për sigurimin e lidhjeve online 

të komunikimit të cilat transferojnë 

përdoruesit e uebsajtve (website) në faqe 

rrjeti të tjera lokale dhe globale; shërbime 

për lehtësimin e hyrjes në uebsajtet 

(website) të palëve të treta nëpërmjet një 

hyrje universale; shërbime për sigurimin e 

dhomave të bisedave (chatrooms) online 

dhe tabelave elektronike të buletinit; 

shërbime për transmetimin e audios, 

tekstit dhe videove përmes kompjuterit 

ose rrjeteve të tjera të komunikimit, 

përkatësisht, ngarkimi, postimi, shfaqja, 

etiketimi dhe transmetimi elektronik i të 

dhënave, informacionit, imazheve audio 

dhe video; sigurimi i shërbimeve të 

komunikimit në internet; shërbime për 

sigurimin e lidhjes telekomunikuese nga 

automjetet me motorr në një stacion 

qendror; shërbime komunikimi nga 

terminalet kompjuterike; shërbime 

komunikimi nga rrjetet me fibra optike; 

shërbime komunikimi nga telefonat 

celularë; shërbime për sigurimin e 

informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; shërbime për 

sigurimin e lidhjeve telekomunikuese në 

një rrjet kompjuterik global; shërbime për 

sigurimin e aksesit në bazat e të dhënave; 

shërbime për sigurimin e aksesit të 

përdoruesit në rrjetet kompjuterike 

globale; shërbime transmetimi satelitor; 

shërbime për të ndihmuar kompjuterin në 

transmetimin e mesazheve dhe imazheve; 

shërbime për transmetimin e të dhënave; 

shërbime për transmetimin e dosjeve 

digjitale; shërbime për transmetimin e 

postës elektronike; shërbime për 

transmetimin e videos-sipas-kërkesës; 

shërbime për dërgimin e mesazheve.  

39  Shërbime informacioni në lidhje me 

situatat rrugore dhe të trafikut dhe në 

lidhje me statusin operativ të automjeteve 

dhe shërbimeve të paralajmërimit të 

automjeteve; shërbime të vendndodhjes 

së automjetit dhe informacione drejtimi, 

duke përfshirë shërbime të tilla të pajisura 

me ndihmën e sistemeve të navigimit 

përmes satelitit; shërbime të ofrimit të 

informacionit mbi rrugët dhe trafikun; 

rutimi i automjetit me kompjuter; 

shërbime të marrjes me qira, punësimit 

dhe qira financiare të automjeteve 

motorrike dhe pjesëve të tyre, pajisjeve 

dhe aksesorëve; shërbime të 

vendndodhjes së automjetit dhe 

informacione të drejtimit; shërbimet e 

transportit dhe magazinimit; shërbime të 

marrjes dhe shpërdarjes së automjeteve 

motorrike; shërbime të marrjes me qira të 

automjeteve motorrike; shërbimet e 

transportit, paketimit, magazinimit, 

mbledhjes, shpërndarjes së automjeteve 

motorrike, pajisjeve shtëpiake, mobiljeve, 

pajisjeve të zyrës dhe mallrave të tjerë; 

shërbime transporti për punonjësit; 

shërbimet e marrjes me qira të 

automjeteve motorrike për terren tokësor, 

biçikleta dhe biçikleta të motorrizuara, 

skuterë dhe cikle (lloj biçiklete); shërbime 

të ofrimit të automjeteve për terren 

tokësor, shërbime transporti për pasagjerë 

dhe mallra.  

40  Prodhimi i qelizave të karburantit; 

prodhimi i automjeteve motorrike dhe 
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pjesëve të automjeteve motorrike.  

41  Shërbime edukimi dhe trajnimi 

përfshirë shërbimet e edukimit dhe 

trajnimit në lidhje me automjetet 

motorrike, sportet e automjeteve 

motorrike dhe industrinë e automjeteve 

motorrike; shërbime edukimi në lidhje me 

prodhimin, shpërndarjen, transportimin, 

përdorimin, riparimin dhe mirëmbajtjen e 

automjeteve motorrike dhe pjesëve të 

automjeteve motorrike; shërbimet e 

edukimit dhe trajnimit të shoferëve; 

shërbime të rezervimit për argëtim dhe 

zbavitje; shërbimet e planifikimit, 

organizimit dhe drejtimit të eventeve 

argëtuese, sportive dhe kulturore duke 

përfshirë organizimin dhe drejtimin e 

eventeve argëtuese, sportive dhe kulturore 

në lidhje me automjetet, sportet e 

automjeteve motorrike dhe industrinë e 

automjeteve motorrike; shërbime të 

organizimit të turneve dhe garave; 

shërbime të organizimit dhe prodhimit të 

shfaqjeve dhe performancave në kohë 

reale (live);; shërbime të organizimit të 

eventeve sociale; shërbime të regjistrimit, 

prodhimit dhe shpërndarjes së filmave, 

regjistrimeve video dhe audio, programe 

radio dhe televizive; shërbime të ofrimit 

të imazheve, videove, muzikës dhe 

lojërave on-line, të pa shkarkueshme, nga 

një rrjet kompjuterik; shërbime të 

argëtimit në kohë reale (live); shërbime të 

menaxhimit të eventeve; shërbimet e 

prodhimit të programeve televizive, 

televizive të telefonave mobile dhe 

programeve radio; shërbime të prodhimit 

të programeve radio dhe televizive për 

internet dhe media të tjera; shërbime të 

ofrimit të programeve argëtuese 

multimediale nëpërmjet shërbimeve 

televizive, broadband, wireless (pa tel) 

dhe on-line; shërbime të ofrimit të 

botimeve elektronike nga një rrjet global 

kompjuterik në Internet, jo i 

shkarkueshëm; shërbime të organizimit 

dhe mbajtjes së eventeve argëtuese me 

qëllim të mbledhjes së fondeve; shërbime 

të organizimit të eventeve të bamirësisë 

për mbledhjen e fondeve duke ofruar 

shërbime argëtuese, sportive dhe 

kulturore; shërbime bamirësie, 

përkatësisht edukimi dhe trajnimi; 

shërbime të informacionit edukativ; 

shërbimet të informacionit të lojërave 

sportive; shërbime udhëzuese; shërbime 

të caktimit dhe drejtimit të seminareve; 

shërbime të bibliotekave të huazimit të 

librave; shërbime të ofrimit të botimeve 

elektronike on-line; shërbime përkthimi; 

shërbime klubi për argëtim dhe edukim; 

shërbime të caktimit të garave të mjeteve 

motorrike dhe makinave për gara; 

shërbime të ofrimit të informacionit 

argëtues për drejtuesit e automjeteve dhe 

pasagjerët; shërbime të ofrimit të 

informacionit edukativ për drejtuesit e 

automjeteve dhe pasagjerët duke siguruar 

argëtim për drejtuesit e automjeteve dhe 

pasagjerët; shërbime të ofrimit të 

fasiliteteve sportive; shërbime të dhënies 

me qira të lojërave; shërbime të dhënies 

me qira të pajisjeve të lojërave; shërbime 

të kopshtit zoologjik; shërbime të ofrimit 

të modeleve për artistët; shërbimet të 

llotarive që operojnë. 

  

42  Shërbime të ofrimit të informacionit 

për rrezikun nga moti dhe rruga; softueri 

si shërbim (SaaS) për përdorim në 

industrinë e automobilave; shërbime 

online të ofrimit të software kompjuterik 

të bazuar në internet në lidhje me 

industrinë e automobilave; shërbime 

online të ofrimit të aplikacioneve të 

bazuara në internet për përdorim në 

industrinë e automobilave; shërbime të 

ofrimit të përdorimit të softuerit online të 

shkarkueshëm në lidhje me industrinë e 

automobilave; shërbime të pritjes së 

softuerit dhe bazave të të dhënave për 

përdorim në industrinë e automobilave; 

shërbime të pritjes së softuerit si shërbim 

(SaaS) në lidhje me industrinë e 
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automobilave; platforma si një shërbim 

(PaaS) që përmban platformën e 

softuareve kompjuterik e përdorur për të 

organizuar përdoruesit duke siguruar 

përdorim të përkohshëm të programeve 

online të pa-shkarkueshëm në lidhje me 

industrinë e automobilave; shërbime të 

ofrimit të bazave të të dhënave 

kompjuterike në internet dhe bazave të të 

dhënave të kërkueshme në internet në 

lidhje me industrinë e automobilave; 

shërbime për dizenjimin dhe zhvillimin e 

softuerëve kompjuterik për automjetet 

motorrike; shërbime të ofrimit të të gjithë 

informacionit të mësipërm për drejtuesit e 

automjeteve motorrike dhe pasagjerët 

përmes sistemeve globale të pozicionimit 

dhe teknologjisë satelitore; shërbime të 

kërkimit dhe zhvillimit në fushën e 

automobilave; shërbime të testimit të 

aftësive rrugore të automjeteve; shërbime 

të monitorimit në distancë të kryera në 

riparimin dhe mirëmbajtjen e automjeteve 

motorrike.  

45  Shërbime të zbulimit dhe gjurmimit të 

vjedhjeve të automjeteve me anë të 

sistemeve elektronike; shërbime portiere, 

shërbime të caktimit dhe rezervimit 

personalisht për të tjerët, shërbime të 

gjurmimit të makinave të vjedhura; 

shërbime të sigurisë; shërbime të 

asistencës së trekëndëshit të emergjencës 

duke perfshirë hapjen e bravave, rigjetjen 

dhe gjurmimin e automjeteve të vjedhura; 

shërbime të sigurisë për rigjetjen e 

makinave motorrike të terrenit të 

vjedhura, duke përfshirë sigurimin e 

ngadalësimit të automjetit në distancë nga 

sinjalizimi i një pajisje elektronike në 

automjetin motorrik.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/894 

(220)  04/08/2021 

(540)   

VANCOBACT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska 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  preparate farmaceutike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/895 

(220)  04/08/2021 

(540)   

ARMZOL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale  

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija VršacBeogradski put 

b.b. 26300 Vršac Srbija 

, SR 

(740) Irma Cami  

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , 

shkalla 5, apt.25, Tirane 

(511) 5  preparate farmaceutike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/904 

(220)  06/08/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; e bardhe; gri. 

(732)  GÜROK TURİZM VE 

MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001 Merkez - 

Kütahya, Turkey , TR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 21  Vegla për qëllime shtëpiake; 

vegla (enë) kuzhine; vegla gatimi, jo-

elektrike; enë për shërbimin e ushqimit 

[pjata]; tenxhere; tenxhere për gatim; 

tiganë për pjekje; tiganë për gatim; 

hapëse shishesh, elektrike dhe jo-

elektrike; vazo lulesh; pipëza për të pirë 

lëngje; statuja prej porcelani, qeramike, 

balte, terrakote ose qelqi; figurina prej 

porcelani, qeramike, balte, terrakote ose 

qelqi; vazo; filxhanë; vepra arti prej 

porcelani, qeramike, balte, terrakote ose 

qelqi; qelq, i papërpunuar ose gjysmë i 

përpunuar, përveç qelqit të ndërtimit; 

mozaikë prej qelqi, jo për ndërtim; pluhur 

qelqi për zbukurim; lesh xhami, ndryshe 

nga ai për izolim.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/923 

(220)  18/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Beauty 

(591)  Blu, te bardhe. 

(732)  ALLURE BEAUTY SH.P.K. 

Njësia Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, 

Godina Nr. 64, Hyrja 8, Apartamenti 2, 

Tiranë, AL 

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

(511) 10  Pajisje e produkte 

mjekësore;Aparate pert trajtimin e 

akneve;Aparate anestetike;Aparate per 

rigjenerimin e qelizave 

staminale;Monitore per dhjamin e 

trupit;Aparate per rehabilitimin e trupit 

per qellime mjekesore;Aparate per 

masazhe te trupit;Injeksione per qellime 

mjekesore;Laser per qellime 

mjekesore;Maska Led per qellime 

terapeutike;Aparate masazhi;Aparate 

microdermoabrasioni.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/924 

(220)  18/08/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E bardhe; blu. 

(732)  ALLURE BEAUTY SH.P.K. 

Njësia Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, 

Godina Nr. 64, Hyrja 8, Apartamenti 2, 

Tiranë, AL 

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

(511) 10  Instrumente mjekesore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/925 

(220)  18/08/2021 

(540)   

FREESTYLE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza,  Atlanta, Georgia 

30313, Unites States, US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 7  Makineri shpërndarjeje; makineri 

shpërndarjeje automatike; makineri për 

përgatitjen e pijeve; aparate për 

përgatitjen e pijeve frigoriferike (të 

ftohta); makineri për bërjen e pijeve me 

gaz.   

11  Aparate për qëllime ndriçimi, 

ngrohjeje, gjenerimi të avullit, 

frigoriferike dhe të furnizimit me ujë; 

njësi shpërndarëse frigoriferike për pije; 

aparate për shpërndarjen e pijeve të 

ftohta; aparate ngrohëse dhe ftohëse për 

shpërndarjen e pijeve të ngrohta dhe të 

ftohta; aparate për pije frigoriferike.  

32  Birra; ujëra mineral dhe të gazuar dhe 

pije të tjera jo-alkoolike; pije frutash dhe 

lëngje frutash; shurupe dhe preparate të 

tjera për bërjen e pijeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/995 

(220)  14/09/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Extra Virgin Olive Oil; Oleum 

Olivarum; elementet firgurative te 

kokrrave te ullirit 

(591)   

(732)  Bregu i Lofatave 

Vlore, Lagjia Pavarsia, Rruga Ismail 

Qemali, AL 

(740) Jonida Micaj 

Vlore, Lagjia Pavarsia, Rruga Ismail 

Qemali 

(511) 29   vaj ulliri extra i virgjer per cdo 

ushqim; vaj ulliri  
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(210)  AL/T/ 2021/1023 

(220)  22/09/2021 

(540)   

LA AURORA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LA AURORA, S.A.  

Carretera Santiago Tamboril, Km. 5, 

Parque Industrial Tamboril, Guazumal, 

Santiago, Dominican Republic              , 

DO 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 

(511) 34  Puro.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1024 

(220)  22/09/2021 

(540)   

PRINCIPES 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LA AURORA, S.A.  

Carretera Santiago Tamboril, Km. 5, 

Parque Industrial Tamboril, Guazumal, 

Santiago, Dominican Republic              , 

DO 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

(511) 34  Puro.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1031 

(220)  23/09/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ARGJENDARI 

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  Ervin Dashi 

Lagjia ''Skender Libohova'', pallat 5 

katesh, kati 1, përballe kinoteatrit Vaçe 

Zela, Lushnje, AL 

(740) Ervin Dashi 

Lagjia ''Skender Libohova'', pallat 5 

katesh, kati 1, përballe kinoteatrit Vaçe 

Zela, Lushnje 

(511) 14  Metale të çmuara dhe sende të 

caktuara prej metali të çmuar ose të 

veshura prej tyre, si dhe stoli, 

orë;varese;vathe;stoli te bera nga gure te 

cmuar;diamante;flori i punuar ose i 

papunuar;fije floriri[stoli];stoli 

kostumesh;unaza;zinxhire[stoli];byzylyke

[stoli];statuja te krijuara nga metale te 

cmuar;medalje;perla[stoli];platin[metal];p

unime arti me metale te cmuara;kapese 

kravate .  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1034 

(220)  23/09/2021 

(540)   

ORDEROO 
 

(551) Marke fjale 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ORDEROO 

Rr.Frang Bardhi, Qendra Kristal, Njesia 

Bashkiake nr.5, Nr.pasurie 6/380-N5, 

Zona kadastrale 8260, Tiranë, Shqipëri, 

AL 

(740) Ilir Tesho 

Rr.Frang Bardhi, Qendra Kristal, Njesia 

Bashkiake nr.5, Nr.pasurie 6/380-N5, 

Zona kadastrale 8260, Tiranë, Shqipëri 

(511) 35  Shitje me shumicë dhe me 

pakicë të produkteve të ndryshëm si: 

produkte ushqimore, produkte kosmetike, 

produkte pastrimi, produkte për kujdesje 

ndaj shëndetit, produkte dhe pajisje 

elektroshtëpiake, produkte dhe pajisje 

elektrike, produkte dhe pajisje hidraulike, 

produkte dhe pajisje ndërtimi, produkte 

dhe pajisje telekomunikacioni, produkte 

dhe pajisje për arredime shtëpiake dhe 

biznesi, produkte dhe pajisje 

kompjuterike, produkte dhe pajisje 

kamera të sigurisë, sisteme alarmi, 

sisteme kontrolli hyrjedalje, sisteme 

telefonike, sisteme parkimi, sisteme 

audio; Prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; sigurimi i një tregu online për 

blerësit dhe shitësit e mallrave dhe 

shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e 

biznesit; konsulencë për menaxhimin e 

biznesit; konsulencë për organizimin e 

biznesit; promovimin e shitjeve për të 

tjerët; organizimi i panaireve tregtare për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; demonstrim i 

mallrave; dizenjimi i materialeve 

reklamuese; shpërndarjen e materialit 

reklamues; shërbimet e ekspozimit për 

qëllime reklamimi; studime tregu; 

reklamim / publicitet; shërbimet e 

agjencisë së reklamave / shërbimet e 

agjencive publicitare; Dhenie me qira e 

hapësirave reklamuese; shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit; 

konsulencë profesionale të biznesit; 

informacion mbi biznesin; informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve; 

shërbimet e lobimit komercial; hulumtim 

marketingu; marketing; modelim për 

reklamim ose promovim të shitjeve; 

dhenie me qira materiale publicitare; 

shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e 

mallrave dhe shërbimeve për biznese të 

tjera]; asistencë për menaxhim komercial 

apo industrial; sigurimin e informacionit 

të biznesit nëpërmjet një faqe online (web 

site)  

39  Shërbime të transportimit; Shërbime 

të paketimit dhe magazinimit të mallrave; 

Dorëzimi (Delivery);  Mbështjellje e 

mallrave; Shërbime korrieri (mesazhe ose 

mallra tregtare); Transport.  

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-

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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1053 

(220)  22/09/2021 

(540)   

LUMIX 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   
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(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Kreshnik Leskaj 

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/ 2021/1054 

(220)  22/09/2021 

(540)   

MOON 
 

(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) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 

(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/ 2021/1055 

(220)  22/09/2021 

(540)   

LEAFLEX 
 

(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) Kreshnik Leskaj 

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/ 2021/1056 

(220)  07/10/2021 

(540)   

NICEFLEX 
 

(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) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 
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(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/ 2021/1057 

(220)  07/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Kreshnik Leskaj 

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/ 2021/1065 

(220)  30/09/2021 

(540)   

ALM 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Arben Majko 

Rr. Arberia Kashar, Tirane, AL 

(740) Arben Majko 

Rr. ''Arberia'',  Kashar, ngjitur me D.H.L 

Tirane 

(511) 35  Sherbimet e shitjes se 

makinave; Sherbimet e shitjes se pjeseve 

te kembimit auto.  

37  Sherbimet e mirembajtjes dhe 

riparimit te makinave (gomisteri, 

llamarinist); Sherbimet e lavazhit.  

39  Sherbimet e dhenies me qera te 

makinave.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1099 

(220)  11/10/2021 

(540)   

SMOOTHIES 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022     , US 

(740) Melina Nika 

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

Nr.21/1, Tirane 
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(511) 3  Produkte të kujdesit personal, 

përkatësisht preparate për pastrimin e 

lëkurës , fytyrës dhe trupit; preparate për 

kujdesin e fytyrës; kallëpe sapuni; sapun i 

lëngshëm duarsh; xhel dhe kremra dushi; 

larës trupi; preparete eksfoliante 

(exfoliating); tonikë lëkure; kozmetikë; 

preparate për heqjen e tualetit; maska për 

fytyrën; deordorante, antidjersë dhe spraj 

për sqetulla për përdorim personal; 

hidratues, serume, locione dhe kremra për 

trupin, lëkurën dhe fytyrën; preparate për 

rruajtje; preparate kozmetike për të 

mbrojtur lëkurën nga efektet e diellit; 

krem kundra diellit; peceta të lagura me 

solucion pastrimi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1100 

(220)  11/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

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

jeshile; e kuqe, portokalli; vjollcë; rozë 

(732)  Karelia Tobacco Company Inc. 

Athinon Street Kalamata 241 00 Greece  , 

GR 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë 

(511) 34  Duhan, purot, cigaret, cigaret 

elektronike, purot e holla, artikuj për 

duhanpirësit, tavëll, kuti cigaresh, 

çakmakë, letra cigaresh, shkrepëse, 

tretësira për përdorim në cigaret 

elektronike;aromatizues për përdorim ne 

cigaret elektronike;kuti dhe mbajtëse për 

cigare elektronike;nargjile 

elektronike;tuba shisha 

elektronike;çibukë elektronik;produkte të 

avullimit;avullues personal;pjesë dhe 

pajisje për të gjitha mallrat e 

lartpërmendura.  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2020/838 

(540)  Balfin Real Estate & Hospitality  

The Partner You Can Trust! 
(732)  Balfin Real Estate & Hospitality 

Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 

3, Kati 21, Ap.163, Njesia Administrative 

2, Tiranë, AL 

(151)  04/11/2021 

(180)  12/10/2030 

(111)  22325 

(300)   

(510)  36, 41, 43  44, 

(526)  Real Estate & Hospitality 

(591)  - 

(740) Ledja Telhai 

Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 

3, Kati 21, Ap.163, Njesia Administrative 

2, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/839 

(540)  Balfin Real Estate & Hospitality 

(732)  Balfin Real Estate & Hospitality 

Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 

3, Kati 21, Ap.163, Njesia Administrative 

2, Tiranë, AL 

(151)  04/11/2021 

(180)  12/10/2030 

(111)  22324 

(300)   

(510)  36, 41, 43  44, 

(526)  Real Estate & Hospitality 

(591)  - 

(740) Ledja Telhai 

Rruga Dervish Hima, Pallati  Ambasador 

3, Kati 21, Ap.163, Njesia Administrative 

2, Tiranë 

 

 
 
 

(210)  AL/T/ 2021/152 

(540)  PostJer 

(732)  PostJer 

Rr. Henrik Lacaj, ND1, H19, AP31-

Tiranë, AL 

(151)  03/11/2021 

(180)  12/02/2031 

(111)  22320 

(300)   

(510)  38  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Hudi Shehu 

Rr. Henrik Lacaj, ND1, H19, AP31-

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/237 

(540)  MITSUBISHI 

(732)  MITSUBISHI CORPORATION 

3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 

Tokyo, 100-8086, JP 

(151)  04/11/2021 

(180)  01/03/2031 

(111)  22322 

(300)   

(510)  7, 9  37, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/238 

(540)   

(732)  MITSUBISHI CORPORATION 

3-1, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku 

Tokyo, 100-8086, JP 

(151)  04/11/2021 
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(180)  01/03/2031 

(111)  22323 

(300)   

(510)  7, 9  37, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/331 

(540)  SHOWTIME 

(732)  Showtime Networks Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(151)  02/11/2021 

(180)  23/03/2031 

(111)  22310 

(300)   

(510)  42, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/332 

(540)  SHOWTIME 

(732)  Showtime Networks Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(151)  02/11/2021 

(180)  23/03/2031 

(111)  22309 

(300)   

(510)  38, 

(526)   

(591)  -E bardhe; e zeze 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/333 

(540)  SHOWTIME 

(732)  Showtime Networks Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(151)  02/11/2021 

(180)  23/03/2031 

(111)  22311 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  -E bardhe; e zeze. 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/334 

(540)  SHOWTIME 

(732)  Showtime Networks Inc. 

1633 Broadway, New York, New York 

10019, US 

(151)  02/11/2021 

(180)  23/03/2031 

(111)  22308 

(300)   

(510)  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/345 

(540)  LUXURY BOX  
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(732)  Esmeralda Çela 

Bulevardi Bajram Curri, pallati i ri, kati 

bodrum, zona kadastrale nr. 8270, me nr. 

Pasurie 3/4+4-B3, Tirane – Shqiperi., AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  29/03/2031 

(111)  22306 

(300)   

(510)  14  35, 

(526)  Silver & Watches; LUXURY BOX  

(591)  -e zezë; e bardhë; rozë (pink) 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/353 

(540)  ARMOUR 

(732)  EXD SH.P.K 

Gjirokaster, Tepelene, Lagjia 

''M.Matohiti'', nr.8, pranë Filialit '' 

Tepelena Union'', AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  31/03/2031 

(111)  22304 

(300)   

(510)  5, 

(526)  PARZMORE 

(591)  -e verdhë; e zezë; e kuqe; gri 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/361 

(540)  iACT Learn to Act & 

Communicate 
(732)  Arjeta Dhima 

Rruga, Him Kolli, Nd.30, Hyrja 11, 

Ap.36, Tirane, AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  02/04/2031 

(111)  22317 

(300)   

(510)  28  41, 

(526)  Learn to ACT & Communicate 

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

(740) Arjeta Dhima 

Rruga, Him Kolli, Nd.30, Hyrja 11, 

Ap.36, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/425 

(540)  RESULI ER SH.A. 

(732)  Eduart Resuli 

MBROSTAR FERKO, FIER, AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  22/04/2031 

(111)  22315 

(300)   

(510)  4, 

(526)  Inicialet SH.A 

(591)  -blu, te zeze. 

(740) Eduart Resuli 

MBROSTAR FERKO, FIER 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/444 

(540)  BIP.al Thjesht-Shpejt-Kudo 

courier 
(732)  Anida Meko 

Rruga "Nuci Naci", përballë shkollës "26 

Nentori", Tiranë, Shqipëri, AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  21/04/2031 

(111)  22316 

(300)   

(510)  39, 

(526)  thjesht-shpejt-kudo; courier; .al. 

(591)  -blu; e kuqe; e bardhe 

(740) Rezarta Rajta 

Rr. "Muhamet Gjollesha", Pallati 62/1, 

Apartamenti 19, Tiranë, Shqipëri 
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(210)  AL/T/ 2021/495 

(540)  BARBIE 

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(151)  02/11/2021 

(180)  05/05/2031 

(111)  22307 

(300)   

(510)  16  28, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/509 

(540)  HEMANI Live Natural 

(732)  Fabian Shaba pf  

Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rr.''3 

Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion, 

ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL 

(151)  03/11/2021 

(180)  10/05/2031 

(111)  22318 

(300)   

(510)  3, 

(526)  Live Natural 

(591)  -e bardhë; mutardë; e zezë; jeshile 

e errët 

(740) Sonila ELEZI 

Bulevardi "At gjergj Fishta", Kulla 3, 

Kati VI, Ap. 29, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/510 

(540)  Fleur's by HEMANI Live 

Natyral 
(732)  Fabian Shaba pf  

Tiranë, Kashar, Yzberisht, Rr.''3 

Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion, 

ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL 

(151)  03/11/2021 

(180)  10/05/2031 

(111)  22319 

(300)   

(510)  3, 

(526)  by, Live Natyral 

(591)  -e bardhë; e zezë; jeshile; mustardë 

(740) Sonila ELEZI 

Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI, 

Ap.29, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/513 

(540)  De Rustig Estd 2017 

(732)  De-rusting Smoked house.al 

Durrës, Lagjia nr.14, Rr.Asti Gogoli, 

nr.27, Nr.pasurie 5-65, Vol.nr.194, 

nr.177, ZK8516, AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  10/05/2031 

(111)  22314 

(300)   

(510)  29, 

(526)  Smoked house,al, si dhe ESTD 

2017 

(591)  -E bardhe; e zeze 

(740) Sonila ELEZI 

Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI, 

Ap.29, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/525 

(540)  CRYSTAL 

(732)  British American Tobacco ( 

Brands) Inc. 
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251 Little Falls Drive, Suite 100, 

Wilmington DE 19808-1674, United 

States, US 

(151)  02/11/2021 

(180)  14/05/2031 

(111)  22312 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/547 

(540)  black eagle vodka 

(732)  Elton Murati 

Rruga Pashko Vasa, 2/1 Pall Fratari, 

Tirane, AL 

(151)  03/11/2021 

(180)  20/05/2031 

(111)  22321 

(300)   

(510)  33, 

(526)  vodka 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) ELTON MURATI 

Rruga Pashko Vasa, 2/1 Pall Fratari, 

Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/566 

(540)  aminogam 

(732)  CFO PHARMA 

Rruga Pavarsia, Nd. no.1, Mezez Tirane, 

1050, Albania, AL 

(151)  05/11/2021 

(180)  26/05/2031 

(111)  22330 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -jeshile; e bardhë 

(740) Ines Abdyli 

Rruga Pavarsia, Nd. no.1, Mezez Tirane, 

1050, Albania 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/572 

(540)  BREGU 

(732)  Bregu Sh.A 

Rruga ''Dervish Hima'', Pallati 

Ambasador 3, kati 2, zyra 11, Tirane, AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  27/05/2031 

(111)  22305 

(300)   

(510)  36, 37  42, 

(526)  since 1991 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/581 

(540)  G 

(732)  G&G tobacco sh.p.k 

Rruga ''Dhaskal Tod'hri, nr.35, Yzberisht, 

Kashar, Tirane, AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  31/05/2031 

(111)  22303 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  -e zezë; ngjyrë ari 

(740) Blerta Nesho 

Rruga Nikolla Lena, Pallati Ferar, Kati 6, 

Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2021/585 

(540)  Lovelo 

(732)  MELGUSHI Sh.p.k 

Lagjia Kongresi i Lushnjes, Rruga 

At.Donat Kurti, Shkoder, Shqipëri., AL 

(151)  02/11/2021 

(180)  31/05/2031 

(111)  22313 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  -E bardhe; e zeze. 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/588 

(540)  TEST 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim 

Şirketi 

Mahir İz Caddesi No: 25 Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul, Turkey , TR 

(151)  04/11/2021 

(180)  31/05/2031 

(111)  22327 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -Blu; blu e errët; e bardhë 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/597 

(540)  Fogo Latino 

(732)  Nontcm Sh.p.k 

Rruga e Kavajes, Njesia me nr.pasurie 

7/2376 N6, ZK 8220. Tirane, AL 

(151)  04/11/2021 

(180)  02/06/2031 

(111)  22326 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e  zezë;  e verdhë; e 

bardhë 

(740) Amarildo Shehu 

Rr. Jordan Misja, Pallatet Otto-Al, Njesia 

Amin. 9, H1, Kt 7, Apt. 41, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/706 

(540)  ACS ALBANIAN CARGO 

SERVICE 
(732)  Albanian Cargo Service 

Ndertese me Nr Pasurie 132/14/3, Zona 

Kadastrale 2183, Koder Vore, Vore, 

Tirane, AL 

(151)  05/11/2021 

(180)  25/06/2031 

(111)  22331 

(300)   

(510)  35, 36  39, 

(526)  ALBANIAN CARGO SERVICE 

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) Roland Caushaj 

Rruga "Mihal Duri" Pall.58, Shk.1, 

Ap.14, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/726 

(540)  Glimo 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  

Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria, 

vila 1, Tirane  - Shqiperi , AL 

(151)  04/11/2021 

(180)  01/07/2031 

(111)  22328 

(300)   
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(510)  1, 3, 5  17, 

(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/ 2021/727 

(540)  Gribex Cold&Flu 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  

Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria, 

vila 1, Tirane  - Shqiperi , AL 

(151)  04/11/2021 

(180)  01/07/2031 

(111)  22329 

(300)   

(510)  5, 

(526)  Cold&Flu 

(591)  -e zezë 

(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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DISENJO INDUSTRIALE TË 

REGJISTRUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2020/14 

( 22 )  09/12/2020 

( 54 )  1.Shishe 

2.Shishe 

3.Shishe 

4.Shishe 

( 11 )  296 

( 15 )  09/11/2021 

( 30 )  008113369-0001  14/08/2020  EM; 008113369-0002  14/08/2020  EM; 008113369-

0003  14/08/2020  EM ;008113369-0004  14/08/2020  EM 

( 73 )  Colgate Palmolive Company / 300 Park Avenue, New York, New York 10022, 

United States, US 

( 72 )  Mr. Oscar Xoy (320 Edpas Road New Brunswick, NJ 08901, US); Ms. Claudia 

Daniela Macias Mejia (829 Greenwood Ave, Apt 2S New York, NY 11218, US) ;Mr. Dale 

Nicholls (22 Braken Road Chinnor Oxfordshire OX39 4FU, UK) 

( 18 )  09/12/2025 

( 51 ) 

( 55 )   
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KUFIZIM I LISTES SE MALLRAVE 
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( 111)  17566 

( 210 )  AL/T/ 2016/139 

( 540 )  SNAPFOOD 

( 511 )    

  35  Demostrimi i mallrave, organizim ekspozitash për qëllime tregtimi ose 

reklamimi, dhënie me qira e hapësirave për reklamë, prezantime të mallrave në median 

komunikuese për qëllime shitjeje, promocion shitjesh për të tjerët, publicitet, reklamimi në 

lidhje me promovimin e shitjeve komerciale të mallrave dhe shërbimeve për qëllime të 

shitjes me pakicë, reklamime, urdhërime blerjeje.  

 

 
 


