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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

7

Buletini i Pronësisë Industriale

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2021/492
(220) 05/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CRUISE; CRUISE TRAVEL
AGENCY
(591) E bardhë; blu; e kaltër
(732) TravelServices Sh.p.k
Rruga Andon Zako Çajupi, Hyrja Nr.1,
Tiranë , AL
(740) Evis Zaja
Rr. Sami Frasheri, Pallati i Kuq, kati I,
Tirane
(511) 39 Shërbime udhëtimi;shërbime të
agjencive të udhëtimit;shërbime të
informacionit për udhëtime;shërbimet e
informacionit për transportin;shërbimet e
agjencive të udhëtimit, përkatësisht
rezervimet e transportit;sigurimi i
informacionit të udhëtimit, lajmeve,
imazheve,
videove
dhe
rishikimeve;informacione
gjeografike,
harta, imazhe hartash, imazhe dhe video
udhëtimesh
dhe
itinerare
udhëtimesh;lundrime
me
kroçere,
lundrime me varka, organizimi i
lundrimeve me kroçere, ofrimi i
lundrimeve me jahte, organizimi i
lundrimeve dhe udhëtimeve;shërbime të
rezervimit të lundrimit me kroçerë,
organizimi dhe prenotimi i lundrimeve
me kroçerë, shërbime të agjencisë për
organizimin
e
lundrimeve
me
kroçerë;organizimi dhe prenotimi i
lundrimeve me kroçerë, organizimi
lidhur me biletat e linjës ajrore, biletat e
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lundrimit dhe biletat e trenit, organizimi i
udhëtimeve turistike;udhëtime për evente
dhe udhëtime të kohës së lirë;organizimi
dhe prenotimi i tureve, udhëtimi për
eventet dhe udhëtime të kohës së
lirë;sigurimi
i
informacionit
për
udhëtimet;organizimi
i
vizitave
turistike;rezervimi
i
biletave
të
udhëtimeve dhe turizmit, organizimi i
ekskursioneve, udhëtimeve ditore dhe
vizitave turistike;sigurimi i informacionit
për ofruesit e shërbimeve të udhëtimit.
43 Shërbime të agjencisë së rezervimeve
të udhëtimeve; shërbime akomodimi;
shërbimi i furnizimit me informacion në
lidhje me rezervimet e akomodimit;
sigurimi i vlerësimeve, renditjeve,
vlerësimeve dhe rekomandimeve të
hoteleve dhe akomodimeve të tjera të
përkohshme; shërbimet e agjencive të
udhëtimit, përkatësisht rezervimet dhe
pagesat për hotelet dhe akomodimet e
tjera të përkohshme; sigurimi dhe
transmetimi i informacionit të pagesave
dhe të sigurisë në lidhje me rezervimet
dhe pagesat e hotelit dhe akomodimit të
përkohshëm; shërbimet e agjencive të
udhëtimit, përkatësisht rezervimet dhe
pagesat për restorantet dhe ushqimin;
sigurimi
rishikimeve në internet të
hoteleve dhe akomodimeve të tjera.

(210) AL/T/ 2021/800
(220) 16/07/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PROFESSIONAL
(591) e kuqe; jeshile; blu
(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; 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.
5
Preparate për lavanderi për të
shkatërruar
parazitët;
fungicide;
herbicide; germicide; dezinfektantë për
përdorim shtëpiak; produkte higjienizuese
për lavanderi; produkte higjienizuese për
shpëlarje; detergjente germicide; sapune
dhe detergjente higjienizuese; produkte
higjienizuese për përdorim shtëpiak.

(210) AL/T/ 2021/902
(220) 05/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

(300)
(526 ) EXPERT
(591)
(732) Expert International GmbH
Baarerstrasse 22, 6300 Zug, Switzerland
, CH
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Reklamim, kërkim dhe studim
tregu,
marrëdhënie
me
publikun,
promovime shitjesh (për të tjerët),
shërbime këshillimi për promovim
shitjesh, organizim dhe prezantim
ekspozitash për qëllime biznesi ose
reklamimi, këshillim dhe konsultim në
lidhje me menaxhimin e biznesit, studime
kërkimore për qëllime tregtare dhe
këshillim biznesi profesional, këshillim
dhe asistencë në lidhje me veshjen e
dritareve të dyqaneve dhe mbledhjen e
mallrave, kryerjen e transaksioneve
tregtare për palë të tretë, ofrimi i
informacionit për transaksionet tregtare të
mallrave dhe mallrave të dorës-së dytë
nëpërmjet
një
rrjeti
global
telekomunikimi, shërbime të shitjes me
pakicë në fushën e pajisjeve elektrike dhe
elektronike, duke përfshirë aparatet
elektrike për përdorim shtëpiak, aparate
elektronike për kohën e lirë dhe pajisje
kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/929
(220) 19/08/2021
(540)

BRO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) NEDJMI MAÇASTENA
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Am Krebsbach 13a, 33104 Paderborn,
Gjermani, DE
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 32 Pije aloe vera, jo alkoolike;
Aperitive, jo alkoolike; Vere elbi [birre];
Birre; Wort birre; Kokteje me baze birre;
Uje i gazuar; Preparate per pergatitjen e
ujit te gazuar; Musht, jo alkoolik;
Kokteje, jo alkoolike; Pije energjike;
Ekstrakte te hopsit per te pergatitur birre;
Lengje frutash/leng frutash; Nektare
frutash, jo alkoolike; Birre me xhenxhefil;
Mushti i rrushit, i pa fermentuar; Pije
izotonike; Kvass [pije alkoolike e
prodhuar zakonisht nga thekra ose bukë
thekre e tharë me fermentim natyral];
Limonada; Uji litia; Birre malti; Malte
wort; Uje mineral [pije]; Musht; Pije
joalkoolike;
Pije
joalkoolike
te
aromatizuara me kafe; Pije joalkoolike te
aromatizuara me çaj; Pije joalkoolike me
fruta te thata; Esenca jo alkoolike per
prodhimin e pijeve; Ekstrakte frutash jo
alkoolike; Pije me leng frutash joalkoolike; Pije jo-alkoolike me baze
mjalti;
Preparate
joalkoolike
per
prodhimin e pijeve; Orgeat; Pilula me
shkrirje per pije te gazuara; Pluhurat per
pijet e gazuara; Pije sportive te pasura me
proteina; Pije me baze orizi, perveç
zevendesuesve te qumeshtit; Sarsaparilla
[pije joalkoolike]; Uji i gazuar seltzer;
Shandy [pije]; Sherbet [pije] / sorbet
[pije]; Smoothie; Uji i gazuar; Pije te
lehta; Pije me baze soje, te ndryshme nga
zevendesuesit e qumeshtit; Shurupe per
pije; Shurupe per limonade; Uje per te
pire; Leng domate [pije]; Lengje
perimesh [pije]; Uje; Pije hirre.
33
Anise [liker]; Aanisette [liker];
Aperitive; Arrack [arak- lengu i
fermentuar i luleve te kokosit ose kallam
sheqer]; Pije alkoolike me baze frutash;
Pije alkoolike (perveç birres); Bitters;
Konjak; Musht; Kokteje; Curacao [liker i

aromatizuar me levozhgen e thare te
portokallit te hidhur larahas]; Tretes
[likere dhe pije alkoolike]; Pije te
distiluara; Esenca alkoolike; Ekstrakte
alkoolike; Ekstrakte frutash, alkoolike;
Xhin; Pije alkoolike te distiluara me baze
drithi; Hydromel [Mead- pije alkoolike e
krijuar nga fermentimi i mjaltit me uje];
Kirsch [raki qershie]; Likeret; Likeret e
mentes; Raki dardhe; Vere; Pije alkoolike
te para-perziera, te ndryshme nga ato me
baze birre; Alkool orizi; Rum; Sake [pije
alkoolike e bere nga fermentimi i orizit];
Spirits [pije alkoolike]; Pije alkoolike me
baze kallam sheqeri; Vodka; Uiski; Vere.

(210) AL/T/ 2021/941
(220) 24/08/2021
(540)

MATTEL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Mattel, Inc.
333 Continental Boulevard El Segundo,
California 90245, US
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 28 Lojëra; sende për të luajtur;
aparate për video lojëra; artikuj
gjimnastike dhe sporti; dekorime për
pemët e Krishtlindjeve; lodra; makina
lodër; trena lodër; set lojërash me tren dhe
të gjitha paisjet e një hekurudhe;
personazhet e animuara si lodra; kafshë
lodra;
kukulla;
zbukurime
për
Krishtlindje që nuk përfshihen në klasa të
tjera; lojëra me letra; lojëra elektronike;
komardare për pishina; pishina; topa për
të luajtur; maska lodra; patina me rrota;
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patina për akull; karta gërvishtëse për të
luajtur lojëra fati; lodra me tulla ndërtimi;
lodra pellushi; marioneta; tullumbace;
pinjata; veshje për kukulla; balona;
telefona celularë lodër; shkopa bejzbolli;
mjete rrëshkitëse me rrota (skateboards);
doreza për lojëra; motoçikleta të vogla
lodra; shtëpi lodër për fëmijë; lodra që
ecin duke hipur në to; rraketake për
foshnja; çorape Krishtlindjesh për të futur
dhurata; globa dëbore; lodër për bërjen
dhe fryrjen e flluskave; lojë me bashkim
pjesësh për të formuar figura (puzzles);
barka lodër; trena lodër prej druri; pista
garimi lodra; aeroplanë lodra; valixhe për
makina lodër; ura lodër; lodra plastike për
vaskë; letra bixhozi; pemë lodër; ndërtesa
lodër; vata mbrojtëse për sporte; lodra
muzikore; aparate për lojë.

(210) AL/T/ 2021/959
(220) 31/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Legal & Financial Services
(591) blu e erret; e verdhe; e bardhe
(732) A.R.S Legal & Financial Services
Tiranë, Rruga e Kavajës, qëndra
SunTower, kati 8, apartamenti 30. , AL
(740) Elona Baçe
Tiranë, Rruga e Kavajës, qëndra
SunTower, kati 8, apartamenti 30.

(511) 35 Hartimi i pasqyrave financiare,
përgatitja e listë- pagesave, përgatitja e
taksave, shërbime te deklarimit te
taksave, bilanceve, raporteve, planeve te
biznesit,
plan
fisibiliteti,
auditim
financiar,analiza te çmimit te kostos,
asistencë në menaxhimin e biznesit,
auditim i biznesit, vlerësime te biznesit,
hetime te biznesit.
36
Konsulencë financiare e fiskale,
shërbime
financiare,
shërbimet
e
agjencisë së pasurive të paluajtshme,
administrimin e pasurive të paluajtshme,
dhënien me qira të apartamenteve,
mbledhjen e qirave.
45 Shërbime ligjore për individ, persona
fizik e juridik shqiptar e të huaj,
konsulencë ligjore, shërbime të avokatisë,
shërbime të përgatitjes së dokumenteve
ligjore, kërkime ligjore, shërbime ligjore
në lidhje me negocimin e kontratave për
të tjerët, shërbime juridike në fushën e
migracionit, shërbime juridike ne fushën
e pronësisë industriale, shërbime juridike
dhe përfaqësim ligjore në organet e
administratës publike, këshilla ligjore dhe
shërbime ligjore në përgjigjen e thirrjeve
për tenderë / këshilla ligjore dhe shërbime
ligjore në përgjigjen e kërkesave dhe
propozimeve.

(210) AL/T/ 2021/984
(220) 09/09/2021
(540)

AGRILOR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
ALİ RAİF İLAÇ
ANONİM ŞİRKETİ

SANAYİ
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Yesilce Mah. Doga Sokak No:4
Kagithane Istanbul TURKIYE, TR
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511) 5
Preparate farmaceutike dhe
veterinare; preparate sanitare për qëllime
mjekësore;
substance
dietike
të
përshtatura për përdorim mjekësor,
ushqim për fosnjet; allçi, materiale për
fashim; materiale për mbushjen e
dhëmbëve, parafinë dentare; dizinfektantë
preparate për shkatërrimin e paraziteve;
fungicide, herbicide.
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diellit;preparate per perkujdesin e
flokeve;sapun ne forme te lenget dhe ne
forme
xheli;parfumeri;parfume;
manikyr;qerpike
fallco;produkte
antidjerese dhe deodorant;preparate per
perkujdesje te higjenes se gojes;dhe te
gjithe produktet e mesiperme qe
permbajne perberes organik.

(210) AL/T/ 2021/998
(220) 14/09/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/996
(220) 14/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë
(732) Florence Organics Ltd
Office 5, The Round House, Dormans
Park Road, East GRINSTEAD, West
Sussex, RH19 2E,UK, UK
(740) Anisa Rrumbullaku
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim
Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane.
(511) 3 Preparate kozmetike per kujdesin
e lekures;Preparate per pastrim dhe
perkujdesje bukurie;kozmetike;make-up;
kremra me filter per mbrojtjen kunder

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
SE-164 83, Stockholm, Sweden, SE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 9 Aparate dhe instrumenta për
komunikimin e të dhënave, komunikimin
dhe telekomunikimin me satelit; aparate
dhe instrumenta për peshimin, matjen,
sinjalizimin, kontrollimin (mbikqyrjen)
dhe
mësimdhënien;
aparate
për
regjistrimin,
transmetimin
ose
riprodhimin e zërit, imazheve ose dritës;
transportues të të dhënave, pajisje të
përpunimit të të dhënave, kompjutera,
programe
kompjuterike,
pajisje
periferike; aparate dhe instrumente
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optike; aparate dhe instrumente për
monitorimin e rrjeteve telekomunikuese
dhe rrjeteve të komunikimit të të
dhënave; instalim dhe instrumente për
rrjetet e komunikimit të të dhënave dhe
rrjetet e telekomunikimit; bateri; pjesë
elektronike; kabllo elektrike dhe optike,
tela elektrikë; kanal me frekuencë të
ngushtë (narrow band), kanal me
frekuencë të gjerë (broad band); stacione
bazë; pajisje radari, pajisje shifrimi,
pajisje kripto-ndihmëse; pajisje ekrani,
pajisje skaneri; sisteme ajrore për
transmetim (aerials); pjesë dhe pajisje për
të gjitha mallrat e lartpërmendura.
11 Aparate për ngrohje, ftohje dhe ajrim.
16 Materiale të printuara, konkretisht
materiale didaktike, udhëzuese dhe
mësimore (përveç aparateve) periodikë,
manuale, broshura, karta biznesi, letër,
karton dhe mallra të bëra nga këto
materiale, që nuk përfshihen në klasa të
tjera; material për lidhjen e librave;
fotografi.
35
Shërbime reklamimi; menaxhim
biznesi; administrim biznesi; shërbime të
funksioneve të zyrës.
36 Shërbime të dhënies me qera.
37 Instalim, mirëmbajtje dhe riparim i
telekomunikimeve.
38 Shërbime telekomunikimi.
41 Edukim në fushën e komunikimit të të
dhënave, fushën e komunikimit satelitor
dhe fushën e telekomunikimit; ofrimi i
trajnimeve, konferencave, seminareve,
kongreseve, kurseve të korrespondencës.
42 Shërbime këshillimi në fushën e
teknologjisë
së
telekomunikacionit;studime
kërkimore
bazike në fushën e fizikës, kimisë dhe
inxhinierisë;shërbime në lidhje me
teknikën e komunikimit të të dhënave dhe
teknikën
e
komunikimit
satelitor;programim kompjuteri, dhënie
me qera e pajisjeve të përpunimit të të
dhënave. Shërbime klienti, konkretisht
këshillim dhe analiza teknike, shërbime
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diagnostikimi kompjuteri, monitorimi në
distancë dhe/ose në vend të sistemeve
kompjuterike, të gjitha në fushën e
komunikimit të të dhënave, fushën e
komunikimit
satelitor,
fushën
e
telekomunikimit.

(210) AL/T/ 2021/1026
(220) 23/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) THERAPEUTICS
(591)
(732) PTC Therapeutics, Inc.
100, Corporate Court South Plainfield, NJ
07080, SU
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 5
Preparate farmaceutike për
trajtimin e sëmundejve gjenetike.

(210) AL/T/ 2021/1037
(220) 24/09/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Gremi Clinic sh.p.k
Rruga ''A.Z. Cajupi'', Bogdanet, Zk.8380,
Nr.Pasurie 1/438-N9, AL
(740) Dritan Gremi
Rruga ''A.Z. Cajupi'', Bogdanet, Zk.8380,
Nr.Pasurie 1/438-N9
(511) 44 Kirurgji; Sherbime dentare

(210) AL/T/ 2021/1061
(220) 29/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Consulting
(591) e verdhë; e zezë; e bardhë
(732) JURIS CONSULTING shpk
Rruga ''Frederik Shiroka'', Godina Alba,
kati 3, Ap.5, Tirane, AL
(740) AFROVITI CERRO
Rruga ''Frederik Shiroka'', Godina Alba,
kati 3, Ap.5, Tirane
(511) 45 Sherbime ligjore.
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(210) AL/T/ 2021/1064
(220) 29/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu e errët; blu e çelët
(732)
AKDENİZ ENTEGRE GIDA
SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ
Çakallı Mahallesi, Antakya Organize
Sanayi Bölgesi, 7. Cadde, Akdeniz
Entegre Gıda Tarım Sanayi Anonim
Şirketi, 10 /1, Belen - Hatay, Turkey , TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Mish, peshk, mish pule dhe
shpendësh; produkte mishi të përpunuara;
bishtajore të thata; supa, lëng mishi
(bouillon); ullinj të përpunuar, pastë
ulliri; qumësht dhe produkte qumështi,
gjalpë; vajra për gatim; fruta dhe
zarzavate të thata, të konservuara, të
ngrira, të gatuara, të tymosura ose të
kripura; pastë domate; arra dhe fruta të
thata të përgatitura si ushqim midis
vaktesh; gjalpë lajthie dhe gjalpë kikiriku;
tahin (pastë e farave të susamit); vezë dhe
vezë pluhur; patatina.
35 Shërbime reklamimi, marketingu dhe
marrëdhënie me publikun; organizimi i
ekspozitave dhe panaireve për qëllime
tregtare ose reklamimi; zhvillimi i
koncepteve të reklamimit; ofrimi i një
tregu online për shitësit dhe blerësit e
mallrave dhe shërbimeve; funksione zyre;
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shërbime sekretarie; organizimi i
abonimeve në gazeta për të tjerët;
përpunimi i statistikave; dhënia me qera e
makinerive të zyrës; sistemimi i
informacionit në databazat e kompjuterit;
përgjigje në telefon për abonentët e pa
disponueshëm;
menaxhim
biznesi,
administrim biznesi dhe këshillim
biznesi; kontabilitet; shërbime tregtare
këshillimi; rekrutim personeli, menaxhim
personeli, agjensi punësimi, agjensi
import-eksporti; shërbime menaxhimi të
personit të përkohshëm; organizim
ankandi; grumbullimi së bashku, për të
mirën e të tjerëve, të një variacioni
mallrash, konkretisht, mish, peshk, mish
pule dhe shpendësh; produkte mishi të
përpunuara; bishtajore të thata; supa, lëng
mishi (bouillon); ullinj të përpunuar,
pastë ulliri; qumësht dhe produkte
qumështi, gjalpë; vajra për gatim; fruta
dhe zarzavate të thata, të konservuara, të
ngrira, të gatuara, të tymosura ose të
kripura; pastë domate; arra dhe fruta të
thata të përgatitura si ushqim midis
vaktesh; gjalpë lajthie dhe gjalpë kikiriku;
tahin (pastë e farave të susamit); vezë dhe
vezë pluhur; patatina, duke mundësuar
konsumatorët të shohin me lehtësi dhe
blejnë këto mallra nëpërmjet dyqaneve të
shitjes me pakicë, shitjes me shumicë, me
mjetet e medias elektronike ose nëpërmjet
katalogëve të porosisë me postë.
40 Shërbime për trajtimin e metaleve të
zakonshme; trajtimi i metaleve të çmuara;
zhvillimi i filmave fotografikë dhe
kinematografikë;
fotokompozimi,
printimi
fotografik,
fotogravurë;
përpunimi i gjërave ushqimore për
përdorim në prodhim, duke ofruar
informacion në fushën e prodhimit të
ushqimit; thertore për kafshë; punimi i
lëkurës dhe zbutja e gëzofëve; punime
takëmesh për kuaj; trajtimi i tekstilit,
trajtimi i leshit; qepje, qëndisje; punimi i
drurit dhe përpunimi i lëndës drusore;
kornizimi i veprave të artit; trajtimi i
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lëngjeve, lëndëve kimike, gazit dhe ajrit
për përdorim industrial; bluarja e xhamit
dhe xhamit optik; montimi me porosi i
materialeve për të tjerët; shërbime të një
tekniku dentar; pjekja e poçerisë;
prodhimi i energjisë; dhënia me qera e
gjeneratorëve; trajtimi i letrës; printim,
lidhje e librave; trajtimi i plastikave.
43 Shërbime për ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; akomodim i përkohshëm;
rezervim i akomodimit të përkohshëm,
dhënie me qera e banketeve dhe mjeteve
të funksionit social për raste të veçanta,
konkretisht, pritje dasmash, konferenca
dhe takime; kopshte-ditore (crèches);
vende për mbajtjen e kafshëve.

(210) AL/T/ 2021/1083
(220) 05/10/2021
(540)

AMSTEL ULTRA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ULTRA
(591)
(732) Amstel Brouwerij B.V.
Tweede Weteringplantsoen 21 1017 ZD
AMSTERDAM, NL
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 32 Birra; birra jo-alkoolike; pije joalkoolike; ujë mineral i gazuar; pije me
bazë frutash dhe lëngje frutash; ujë i
gazuar; pije me bazë birre; koktejle me
bazë birre.
33 Pije alkoolike (me përjashtim të
birrës), duke përfshirë ujëra të gazuar të
kombinuara me alkool dhe aromë frutash
(hard seltzers).
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(210) AL/T/ 2021/1094
(220) 08/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhë; rozë
(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].
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(210) AL/T/ 2021/1095
(220) 08/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) architects studio
(591) Gri
(732) FAAS architects
TIRANE, Njesia Bashkiake nr.7, rruga
Frosina Plaku, nd.''Eridanues'', nr.116,
AL
(740) Anxhela Pashollari
Rruga Mine Peza, Tirane, perballe
Ambasadës Polake, shkalla nr.4
(511) 42
Shërbimet e planifikimit
arkitekturor dhe urban; shërbimet e
caktuara të projektimit, për shembull
dizajnim i brendshëm.

(210) AL/T/ 2021/1104
(220) 11/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591) blu; e kuqe; e verdhë; e bardhë
(732) ''Evior'' shpk
Lagjia '' Janari'', ish- Bonifikimi,
Rr.''Vasil Puka'', Vlorë, AL
(740) Krenar Brahimmuço
Lagjia '' Janari'', ish- Bonifikimi,
Rr.''Vasil Puka'', Vlorë
(511) 16 Letër e përpunuar thithëse në
rulon për qëllime kuzhine dhe letër
higjienike.
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farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe
pajisje mjekësore; marketing; ofrimi i një
tregu online për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; sistemimi i
informacionit në databazat kompjuterike.

(210) AL/T/ 2021/1123
(220) 18/10/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/1111
(220) 15/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300) 018461034 26/04/2021 EM
(526 )
(591)
(732) BeiGene, Ltd.
c/o Mourant Governance Services
(Cayman) Limited, 94 Solaris Avenue,
Camana Bay, POBox 1348, Grand
Cayman, KY1-1108, Cayman Islands,
KY
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 35 Reklamim; këshillim menaxhim
personeli; kontabilitet; asistencë në
menaxhimin
e
biznesit;
kërkime
sponsorizimi; shërbime të shitjes me
pakicë ose shumicë për preparate

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bar, Restaurant, lounge
(591) E zezë; gold
(732) SAVOUR
Rruga ''Komuna e Parisit'', Njesia
Administrative nr.5, Pasuria me nr.8/895,
Zona
kadastrale
nr.8270,
Tiranë,
Shqipëri, AL
(740) Esmeralda Selimaj
Rruga ''Komuna e Parisit'', Njesia
Administrative nr.5, Pasuria me nr.8/895,
Tiranë, Shqipëri
(511) 43
Shërbime Bari; Shërbime
restoranti; Shërbime të restorantit të
ushqimeve të lehta dhe të shpejta që
konsumohen midis vakteve [snack-bar];
Shërbime
hotelerie;
Shërbime
të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; ; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime restoranti me veteshërbim; Shërbime për sigurimin e
ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të
kateringut për ushqime dhe pije;
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Shërbime
Mense;
Shërbime
të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve.

(210) AL/T/ 2021/1140
(220) 21/10/2021
(540)

ADORN
(210) AL/T/ 2021/1124
(220) 18/10/2021
(540)

SAVOUR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) SAVOUR
Rruga ''Komuna e Parisit'', Njesia
Administrative nr.5, Pasuria me nr.8/895,
Zona
kadastrale
nr.8270,
Tiranë,
Shqipëri, AL
(740) Esmeralda Selimaj
Rruga ''Komuna e Parisit'', Njesia
Administrative nr.5, Pasuria me nr.8/895,
Tiranë, Shqipëri
(511) 43
Shërbime Bari; Shërbime
restoranti; Shërbime të restorantit të
ushqimeve të lehta dhe të shpejta që
konsumohen midis vakteve [snack-bar];
Shërbime
hotelerie;
Shërbime
të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; ; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime restoranti me veteshërbim; 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.

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Ludovico Martelli S.p.A.
Via Faentina 169/12 Fiesole (Firenze), IT
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511)
3
Kozmetikë;sapunë;vajra
esenciale
dhe
ekstrakte
aromatike;preparate
pastruese
dhe
aromatizuese;preparate
për
tualetin;locione për përkujdesjen e
flokëve;balsam për flokët;zbardhuesa për
ngjyrën e flokëve;dyll për flokët;kremëra
për flokët;xhel për flokët;vajra për
zbutjen
e
flokëve;zbutësa
për
flokun;balsame për flokët;kozmetikë për
tu përdorur në flokë;spërkatësa për
flokun;pomada për flokët;shkumë për
flokët;ushqyesa për flokët;maska për
flokët;serume
për
flokët;bojë
flokësh;teksturues për flokët (trajtime
kimike për lëmimin dhe shkrifjen e
flokëve me kaçurrela);locione mbrojtëse
për flokët;vaj për krehje;balsame zbutëse
për flokët;kremëra për mbrojtjen e
flokëve;shkumë
mbrojtëse
për
flokët;locione stiluese;preparate dhe
trajtime
për
flokët;parfumeri
dhe
aroma;deodorante për përdorim personal
[parfumeri];preparate
larëse;antidjersa
[artikuj tualeti];kripëra për vaskë, jo për
qëllime mjekësore;shampo për përdorim
në të thatë;zbukurime ngjitëse për
thonjtë;potpuri [aroma];shampo.
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(210) AL/T/ 2021/1177
(220) 29/10/2021
(540)

CHILLTIME IS
NOT WASTED
TIME
(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) 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.
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Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank,
Godina Romario, AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 3 Kremra për flokë; preparatë për
kujdesin e thonjve; pastrues thonjsh; llak
për
thonjtë;
8
Komplete manikyresh; gërshëre
thonjsh elektrike ose jo elektrike; thika
për pastrim; komplete për pedikyr.
11
Aparatet për tharje/forcimin e
finiturave, lustrimeve dhe llaqeve të
thonjve, konkretisht njësi tharjeje për
thonjtë e gishtava të tipit LED.

(210) AL/T/ 2021/1186
(220) 02/11/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/1185
(220) 02/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) soak off gel polish
(591) bardhë e zi
(732) Sagema shpk

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sagema shpk
Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank,
Godina Romario, AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 3 kremra për flokë; shampo; bojëra
flokësh

(210) AL/T/ 2021/1187
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(220) 02/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sagema shpk
Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank,
Godina Romario, AL
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
(511) 3 preparate për kujdesin e flokëve;
shampo; xhel për flokë; llak për flokë;
relaksues
flokësh;
preparate
për
ngjyrosjen e flokëve;

(210) AL/T/ 2021/1195
(220) 03/11/2021
(540)

NERUDA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.
S.
Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No
14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(511) 5
Preparate farmaceutike,
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dhe substanca dietike të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebe; suplemente dietike për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; materiale për të mbushur
dhëmbët, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.

(210) AL/T/ 2021/1196
(220) 03/11/2021
(540)

NETROLEX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.
S.
Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No
14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5
Preparate farmaceutike,
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dhe substanca dietike të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebe; suplemente dietike për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; materiale për të mbushur
dhëmbët, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.
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(210) AL/T/ 2021/1197
(220) 03/11/2021
(540)
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Rruga Abdyl Frasheri, Pall Hekla, Tirane
(511) 5 SHTESE USHQIMORE

SYMRA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A.
S.
Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No
14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5
Preparate farmaceutike,
mjekësore dhe veterinare; preparate
sanitare për qëllime mjekësore; ushqime
dhe substanca dietike të përshtatura për
përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim
për bebe; suplemente dietike për njerëz
dhe kafshë; leukoplaste, materiale për
fashim; materiale për të mbushur
dhëmbët, dyll dentar; dezinfektues;
preparate për shkatërrimin e parazitëve;
fungicide, herbicide.

(210) AL/T/ 2021/1258
(220) 18/11/2021
(540)

GINGOCOMPLEX
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) EXPRESS PHARMA
Rruga ''Larushk'', Ndërtesë Private 1katëshe DPE, Zona kadastrale nr.2385,
numer pasurie 140/48 Fushë-Krujë, AL
(740) FAIK MECUKU

(210) AL/T/ 2021/1259
(220) 19/11/2021
(540)

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732)
C.VALE COOPERATIVA
AGROINDUSTRIAL
Avenida Independência n.˚2347, Centro,
Palotina-PR-Brazil, BR
(740) Fatos DEGA
Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30,
Tiranë
(511) 29 peshk; pulë

(210) AL/T/ 2021/1260
(220) 19/11/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) hotel
(591) E bardhe; e zeze
(732) DRITAN SINANAJ
Rruga Aleksandri i Madh, Pallati nr.1,
Kashar, TIRANE, Tirane, AL
(740) DRITAN SINANAJ
Rruga Aleksandri i Madh, PRANE BAR
''OSLOS''
(511) 43 Sherbime te barit, restorantit, te
akomodimit te perkohshem

(210) AL/T/ 2021/1270
(220) 22/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; blu
(732) RPAY SH.P.K
Rruga
''Frank
Bardhi'',
Njesia
Administrative nr.5, Godina Kristal
Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë,
Shqipëri, AL
(740) Akil Rajdho
Rruga ''Frank Bardhi'', Njesia
Administrative nr.5, Godina Kristal
Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, Shqipëri
(511) 36 Shërbimet e transaksioneve
financiare dhe pagesave, për shembull,
shkëmbimi i parave, transferimi i fondeve
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elektronike, përpunimi i pagesave me
kartë krediti dhe debiti; Menaxhime
financiar dhe kërkime; Vlerësimet
financiare, për shembull, vlerësimi i
bizhuterive, artit dhe vlerësimi i pasurive
të paluajtshme, vlerësimi i kostove të
riparimit; Verifikime çeqesh; Shërbimet e
financimit dhe të kreditit, për shembull,
huatë, lëshimin e kartave të kreditit,
financimin e blerjeve; Shërbimet e
depozitave të sigurta; Sponsorizime
financiare; shërbime të likuidimit të
biznesit, financiare; investime të kapitalit;
ngritje fondesh bamirësie; verifikimi i
çeqeve ; shërbime të byrosë së kreditit;
shërbime të
këshillimit të borxhit;
shërbime të agjencisë për mbledhjen e
borxheve;depozita të sendeve me vlerë;
shërbime pagese të e-wallet; transferim
elektronik i monedhave virtuale; kembim
parash; faktoring; analiza financiare;
vlerësime financiare në përgjigje të
thirrjeve për tendera / vlerësime
financiare në përgjigje të kërkesave për
propozime;
konsulencë
financiare;
Shërbimet e brokerimit doganor financiar;
vlerësim financiar [sigurime, banka,
pasuri të paluajtshme]; vlerësimi financiar
i kostove të zhvillimit në lidhje me
industritë e naftës, gazit dhe minierave;
vlerësimi
financiar
i
drurit
të
qëndrueshëm; shkëmbim financiar i
monedhës virtuale; menaxhim financiar;
menaxhim financiar i pagesave të
rimbursimit për të tjerët; kërkime
financiare;
sponsorizim
financiar;
Sigurimi i informacioneve financiare;
sigurimi i informacionit financiar përmes
një faqe në internet; shërbime financimi;
hua [financim]; aktivitet bankar në rrjet;
përpunimi i pagesave me kartë krediti;
përpunimi i pagesave me kartë debiti;
shërbime të depozitave të sigurta;
shërbime të bankës së kursimeve;
shërbime të brokerimit të aksioneve.
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(210) AL/T/ 2021/1271
(220) 23/11/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/1279
(220) 26/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BAKERY, PASTRY & ICE
CREAM
(591) Kafe; jeshile ne ngjyre bari; e
bardhe.
(732) Theofon Kazanxhiu
Durres, Lagjia 7, Rruga Hajdar Demiri,
Zona Kadastrale 8512, Godine nr.pasurie
6/339, Kati i I-re, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 30 Bakllava; Bakllava me sherbet;
Ëmbëlsirë, Treleçe; Akullore; Ëmbëlsire,
Gurabie; Ëmbëlsirë, Gurabie Gjalpi; Peta
të thata; Torta; Byrek; Byrek me
qumesht; Pica; Akullore; Kafe, çaj, kakao
dhe kafe artificiale
35 Reklamim; menaxhimin, organizimin
dhe administrimin e biznesit; funksionet e
zyrës, shitje me shumice dhe pakice te
prodhimeve te brumit, embelsirave,
reklamim on line te sherbimeve
te
hotelerise .
43 Sherbim Restoranti, Sherbim Bari,
Sherbim hotelerie, Sherbime per
sigurimin e ushqimit dhe pijeve,
akomodim i perkohshem.

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Blu e erret
(732) HAPPY Group Sh.p.k.
Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga Ardeno,
Km 2, Ndërtesa nr. 13, Kati 1, Fushë
Mëzes, Kashar-Tiranë, AL, AL
(740) Vladimir Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1, Tiranë
(511) 3
Detergjente për lavanderi;
detergjent të lëngshëm për lavanderi;
sapun i lëngshëm për përdorim në
lavanderi.

(210) AL/T/ 2021/1280
(220) 26/11/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; bezh; kafe; portokalli;
vishnje; jeshile e hapur; jeshile e erret; e
zeze; kafe e erret; gri; kafe e hapur
(732) ALVIERO MARTINI S.p.A.
Via Filippo Argelati 1/A - 20143
MILANO, Italy, IT
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 3 Kolonjë; ujë tualeti; ujë i
aromatizuar; zbutës flokësh; pudër makeup; kozmetikë; kremra kozmetikë;
deodorante për njerëzit ose për kafshët;
locione pas rruajtjes; locione për qëllime
kozmetike;
maska
bukurie;
lapsa
kozmetike; kuti kozmetike; vajra
esencial; vajra për parfume dhe aroma;
preparate për nxjirrje (kozmetikë);
preparate kozmetike për vaskë; preparate
kozmetike për kujdeisn e lëkurës;
parfumeri; preparate për make-up;
preparate për rruajtje; preparate për
heqjen e make up; parfume; letra të lagura
me preparate për heqjen e make-up;
sapun tualeti në formë torte; manikyr;
diluent për heqjen e manikyrit; pudër talk
për përdorim në tualet; make-up.

(210) AL/T/ 2021/1288
(220) 01/12/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale

(300)
(526 )
(591)
(732)
TP-LINK CORPORATION
LIMITED
ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN
CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM
ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,
HONG KONG, HK
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 9 Rutera rrjeti; çelësa eternet
(ethernet switches); Pika aksesimi të
Wireless-it; Hardware kompjuterike;
Softuerë kompjuterikë për planifikimin,
konfigurimin,
vendosjen,
operimin,
menaxhimin, dhe monitorimin e pajisjeve
të komunikimit; Aparate për ruajtjen e të
dhënave; Telefona VOIP; Video kamera;
regjistrues Video; Transferues elektrik;
Priza elektrike.

(210) AL/T/ 2021/1289
(220) 01/12/2021
(540)

BLORMINA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ALKALOID AD Skopje
Boulevard Aleksandar Makedonski 12,
Skopje 1000, Republic of North
Macedonia , MK
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Preparate farmaceutike; produkte
farmaceutike; analgjetikë; antibiotikë;
medikamente për qëllime mjekësore;
medikamente për qëllime njerëzore;
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substanca dietike të përshatura për
përdorim mjekësor; ushqime dietike të
përshatura për qëllime mjekësore;
suplemente
ushqimore;
suplemente
ushqimore me minerale; preparate
vitaminash.

26

