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Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me: 
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151. Data e regjistrimit. 
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300. Prioriteti. 
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526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  
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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/ 2021/1063 

(220)  29/09/2021 

(540)   

SHIFT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  00003633961  28/04/2021  UK 

(526 )  

(591)   

(732)  Smith & Nephew Orthopaedics 

AG 

Theilerstrasse 1A, 6300 Zug, Switzerland  

, CH 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

(511) 10  Instrumente kirurgjikale 

artroskopike me burime energjie; 

Instrumente kirurgjikale artroskopike me 

konsola kontrolli;gjeneratorë energjie për 

mjete kirurgjikale artroskopike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1073 

(220)  01/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e verdhë; e zezë 

(732)  Yuri Dunisha 

Rr.''Bardhyl'', pallati OTP BANK, Njesia 

Bashkiake Nr.8, Kati 6., AL 

(740) Yuri Dunisha 

Rr.''Bardhyl'', pallati OTP BANK, Njesia 

Bashkiake Nr.8, Kati 6. 

(511) 37  trajtim kundra ndryshkut per 

automjete; mirembajtje automjete; lustrim 

automjete  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1092 

(220)  07/10/2021 

(540)   

DEIS 
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Edlir Hasa 

Vaqarr, Rruga Sali Shkreta, Tirane, AL 

(740) Edlir Hasa 

Rruga ''Kongresi i Lushnjes'', perballë 

pallatit nr.33, Tirane 

(511) 33  Vere; pije alkoolike, përvëç 

birrës  

40  Prodhim vere dhe pije alkolike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1102 

(220)  11/10/2021 

(540)   

COPPENS  
(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Alltech Coppens B.V. 

Dwarsdijk 4, NL-5705 DM Helmond, 

Netherlands, NL 

(740) Krenar Loloçi 
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Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1  Shtesa për përdorim në 

prodhimin e ushqimit për kafshë, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshk, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa ushqimore për përdorim 

në prodhimin e ushqimit për kafshë, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa jo-ushqimore për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa jo-mjekësore për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake;  Enzima për përdorim në 

prodhimin e ushqimit për kafshë, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Enzima për të ndihmuar tretjen 

për përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake;  Lidhëse mikotoksine për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Shtesa për ushqim për kafshët, 

konkretisht, lidhëse mikotoksine për 

përdorim në prodhimin e ushqimit për 

kafshë, materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake; Suplemente ushqimore për 

kafshë për përdorim në prodhimin e 

ushqimit për kafshë, materialeve 

ushqimore për kafshë, ushqimit për 

akuakulturë, ushqimit për peshq, dhe/ose 

ushqimit për kafshë shtëpiake.  

5  Suplemente ushqimore për kafshë; 

Suplemente ushqimore për kafshë për 

përdorim në prodhimin e ushqimit të 

kafshëve dhe materialeve ushqimore për 

kafshë; Suplemente ushqimore për 

kafshë; Suplemente ushqimore për gjënë 

e gjallë; Suplemente ushqimore për 

peshq; Suplemente ushqimore për kafshë 

shtëpiake; Shtesa ushqimore për kafshë; 

Shtesa ushqimore për kafshë për përdorim 

si suplemente ushqimore; Shtesa 

ushqimore për kafshë për përdorim si 

suplemente dietike; Shtesa për ushqimin e 

kafshëve, konkretisht, acidifikues për 

përdorim në ushqimin e  kafshëve si 

suplemente dietike; Shtesa jo-mjekësore 

për ushqimin e kafshëve për përdorim si 

suplemente ushqimore; Shtesa jo-

mjekësore për përdorim si suplemente 

dietike; Shtesa ushqimore për kafshë, 

konkretisht, enzima për përdorim në 

ushqimin e kafshëve, materialeve 

ushqimore për kafshë, ushqimit për 

akuakulturë, ushqimit për peshq, dhe/ose 

ushqimit për kafshë shtëpiake për të 

ndihmuar në tretje; Suplemente 

ushqimore për kafshët; Suplemente 

dietike për kafshët; Suplemente dietike 

me maja për ushqimin e kafshëve, 

materialeve ushqimore për kafshë, 

ushqimit për akuakulturë, ushqimit për 

peshq, dhe/ose ushqimit për kafshë 

shtëpiake.  

31  Ushqim për kafshët; Ushqim i përzier 

për kafshët; ushqim për kafshët; Ushqim 

për kafshët, duke përfshirë, peshk, kafshë 

ujore dhe kafshë toke; Materiale 

ushqimore për kafshë;  Materiale 

ushqimore për kafshë; Ushqim për 

akuakulturë; Ushqim për peshqit; Ushqim 

për kafshët shtëpiake; Maja për përdorim 

si ushqim për kafshët, material ushqimor 

për kafshët, ushqim për akuakulturë, 

ushqim për peshq, dhe/ose ushqim për 

kafshë shtëpiake; Maja për konsum nga 
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kafshët; Ekstrakte majaje për konsum nga 

kafshët; Maja për përdorim në ushqimin e 

kafshëve, materialin ushqimor për 

kafshët, ushqimin për akuakulturë, 

ushqimin për peshq, dhe/ose ushqimin për 

kafshë shtëpiake; Ushqim për kafshët, 

material ushqimor për kafshët, ushqim 

për akuakulturë, ushqim për peshq, 

dhe/ose ushqim për kafshë shtëpiake që 

përmban mikroorganizma natyralë; 

Ushqim për kafshët, material ushqimor 

për kafshët, ushqim për akuakulturë, 

ushqim për peshq, dhe/ose ushqim për 

kafshë shtëpiake që përmban maja.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1132 

(220)  21/10/2021 

(540)   

CHEEZ-IT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Kellogg Company 

One Kellogg Square Battle Creek, 

Michigan 49016, USA, US 

(740) Kliton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 

(511) 30  Biskota te thata, ushqim me 

baze dritherash, ushqime me baze me me 

shume se nje lloj dritheri, ushqime me 

baze grurin.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1145 

(220)  22/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018579593  18/10/2021  EM 

(526 )  

(591)   

(732)  Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152 Road 

Town, Tortola, VG 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 9  Bateri për cigare elektronike; 

bateri për pajisje elektronike që përdoren 

për  të nxehur duhanin, karikuesa për 

pajisjet elektronike që përdoren për të 

nxehur duhanin; karikuesa USB për 

pajisjet elektronike që përdoren për të 

nxehur duhanin; karikuesa makine për 

cigaret elektronike; karikuesa makine për 

pajisjet që përdoren për të nxehur 

duhanin; karikuesa baterish për cigaret 

elektronike; doke karikimi dhe pika 

karikimi për pajisjet elektronike që 

përdoren për të nxehur duhanin; doke 

karikimi dhe pika karikimi për cigaret 

elektronike; furnizuesa energjie të 

lëvizshëm për pajisjet elektronike që 

përdoren për të nxehur duhanin; 

furnizuesa energjie të lëvizshëm për 

cigaret elektronike; të gjitha të përfshira 

në Klasën 9.  

34  Vaporizuesa për cigare elektronike 

dhe për pajisje elektronike për tymosje; 

vaporizuesa për përdorim nga goja për 

duhanpirësit; duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar; produkte duhani, duke 
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përfshirë puro, cigare, puro të vogla, 

duhan për përgatitjen vetë të cigareve, 

duhan llulle, duhan për përtypje, burnot, 

cigare me ose pa filtër; zëvendësuesa të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore); cigare 

që përmbajnë zëvendësuesa duhani (jo 

për qëllime mjekësore); artikuj 

duhanpirësish, duke përfshirë letra dhe 

tuba cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, 

cigare dhe kuti (jo prej metali të çmuar) 

dhe tavlla, llulla, aparate xhepi për 

dredhjen e cigareve, pipa cigaresh, 

çakmakë; shkrepse; shkopinj duhani, 

produkte duhani me qëllim për tu nxehur, 

pajisje elektronike dhe pjesët e tyre me 

qëllim për të nxehur cigaret ose duhanin; 

aromatizuesa (të ndryshëm nga vajrat 

esenciale) për duhanin; aromatizuesa (të 

ndryshëm nga vajrat esenciale) për tu 

përdorur në cigaret elektronike; solucione 

të lëngshme për tu përdorur në cigaret 

elektronike; pajisje elektronike për 

tymosje; cigare elektronike; cigare 

elektronike si zëvendësuese për cigaret 

tradicionale; pajisje elektronike për 

thithjen e avullit që përmban nikotinë; 

pajisje që krijojnë avull me përdorim nga 

goja për tu përdorur nga duhanpirësit, 

produkte duhani dhe zëvendësuesa 

duhani; artikuj duhanpirësish për cigaret 

elektronike; pjesë dhe pajisje për 

produktet e lartpërmendura të përfshira në 

këtë klasë; pajisje për shuarjen e cigareve 

dhe të purove të nxehura si dhe për 

shkopinjtë e duhanit të nxehur; kuti 

cigaresh elektronike të rikarikueshme; 

aparate për dredhjen e cigareve; të gjitha 

të përfshirë në Klasën 34.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1162 

(220)  27/10/2021 

(540)   

BOHEM GRIP NO.3 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; 

letra cigaresh; llulla duhani; filtra 

cigaresh; kuti cigaresh (jo prej metali të 

çmuar); kuleta duhani; çakmakë për 

cigare (jo prej metali të çmuar); shkrepse; 

pastruesa llullash për llullat e duhanit; 

tavlla duhani (jo prej metali të çmuar) për 

duhanpirësit; prerëse purosh.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1163 

(220)  27/10/2021 

(540)   

BOHEM GRIP NO.6 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; 

letra cigaresh; llulla duhani; filtra 

cigaresh; kuti cigaresh (jo prej metali të 

çmuar); kuleta duhani; çakmakë për 

cigare (jo prej metali të çmuar); shkrepse; 

pastruesa llullash për llullat e duhanit; 

tavlla duhani (jo prej metali të çmuar) për 

duhanpirësit; prerëse purosh.  
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(210)  AL/T/ 2021/1164 

(220)  27/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CIGAR BLEND; BLENDED 

WITH 20% CIGAR LEAF; Slim Fit 

(591)  Kafe; bezhë dhe tonalitet e saj; blu; 

bojëqielli; jeshile; e verdhë; pana; e zezë 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

(511) 34  Duhan; cigare; puro; burnot; 

letra cigaresh; llulla duhani; filtra 

cigaresh; kuti cigaresh (jo prej metali të 

çmuar); kuleta duhani; çakmakë për 

cigare (jo prej metali të çmuar); shkrepse; 

pastruesa llullash për llullat e duhanit; 

tavlla duhani (jo prej metali të çmuar) për 

duhanpirësit; prerëse purosh.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1176 

(220)  29/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe 

(732)  Bigalb Group shpk 

Vaqarr, Gropaj, Z.Kadastrale 1867, 

Magazina Tirana Cash & Carry, Tiranë, 

Shqipëri., AL 

(740) Donalda Shoraj 

Vaqarr, Gropaj, Godina '' Tirana Cash & 

Carry'', kati 2, zyra ligjore, Tiranë, 

Shqipëri. 

(511) 35  Reklamim;menaxhim 

biznesi;administrim biznesi;funksionet e 

zyrës; 

Import-Eksport mallrash ushqimore dhe 

industriale; 

Shërbime marketingu;Shërbime 

reklamimi;Shërbime të menaxhimit të 

biznesit;Shërbime të organizimit të 

shfaqjeve për qëllime tregtare ose 

reklamimi;Shërbime të prezantimit të 

mallrave në mediat e komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë dhe me 

shumicë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1207 

(220)  04/11/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 

286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 12  Goma për automobilë; goma për 

biҫikleta; veshje të jashtme për goma 

pneumatike; mbulesa për goma; goma për 

motoҫikleta; shirita gome ngjitës për 

riparimin e tubave të brendshëm; tuba të 

brendshëm për biҫikleta; tuba të 

brendshëm për motoҫikleta; tuba të 

brendshëm për goma pneumatike; tuba të 

brendshëm për rrota automjetesh; tuba të 

brendshëm për goma automjetesh; rrjeta 

valixhesh për automjete; goma 

pneumatike; pajisje riparuese për tuba të 

brendshëm; disqe për rrota automjetesh; 

shalë për biҫikleta; shalë për motoҫikleta; 

rripa sigurie për sediljet e automjeteve; 

segmente frenash për automjete; balestra 

për automjete;  transportues skish për 

makina; thumba për goma; thumba 

zbukurues për goma; goma për rrota 

automjetesh; goma, të forta, për rrota 

automjetesh; sipërfaqe gome për 

riprodhimin e gomave; sipërfaqe gome 

për automjete [rripa rul]; sipërfaqe gome 

për automjete [lloji traktor]; goma pa 

kamërdare për biҫikleta; goma pa 

kamërdare për motoҫikleta; valvula për 

goma automjetesh; goma për rrota 

automjetesh.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1257 

(220)  18/11/2021 

(540)   

NORMOLAX 
 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  EXPRESS PHARMA 

Rruga ''Larushk'', Ndërtesë Private 1-

katëshe DPE, Zona kadastrale nr.2385, 

numer pasurie 140/48 Fushë-Krujë, AL 

(740) FAIK MECUKU 

Rruga Abdyl Frasheri, Pall Hekla, Tirane 

(511) 5  SHTESE USHQIMORE  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1264 

(220)  22/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Coffee 

(591)  e zezë; e verdhë; e bardhë 

(732)  Devana Shehu 
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Tirane Paskuqan PASKUQAN Rruga 

''Demokaracia'', Zona Kadastrale 2884, 

nr.pasurie 37/3-N5, Pallati ''Infinit - Plus'', 

Kati përdhe, AL 

(740) Devana Shehu 

Tirane Paskuqan PASKUQAN Rruga 

''Demokaracia'', Zona Kadastrale 2884, 

nr.pasurie 2884, nr.pasurie 37/3-N5, 

Pallati ''Infinit - Plus'', Kati përdhe 

(511) 43  sherbime te barit, restorantit, 

qendrim i perkohshem  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1299 

(220)  06/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Ferma, 100 

(591)  kafe, ngjyre nud 

(732)  Ferma 100 shpk 

Tirane Vaqarr VISHAJ Zona Kadastrale 

3784, Nr.pasurie 67/2-ND, AL 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

(511) 43  Sherbim Restoranti  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1340 

(220)  16/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Zongshen Industrial Group Co., 

Ltd. 

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 

Chongqing, China  , CN 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 12  Makina me motor; Triçikleta 

elektrike; Automjete elektrike; Triçikleta 

me motor; Motorë benzine për automjete 

tokësore;Motorë me naftë për automjete 

tokësore;Motorë për automjete 

tokësore;Motoçikleta;Mjete për lëvizje në 

tokë, ajër, ujë ose hekurudhë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1349 

(220)  17/12/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Acer Incorporated 

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist. TAIPEI CITY, R.O.C.,TW, 10541, 

Taiwan   

, TW 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta 

shkencore, lundruese, survejuese, 

fotografike, kinematografike, optike, 

peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervizuese), jetë-

shpëtuese dhe mësimdhënieje;aparate dhe 

instrumenta për furnizimin, ndërrimin, 

transformimin, akumulimin, rregullimin 

ose kontrollin e energjisë 

elektrike;aparate për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose 

pamjeve;transportues të të dhënave 

magnetike, disqe regjistrues;kompakt 

disqe, DVD dhe media të tjera 

regjistruese digjitale;mekanizma për 

aparate që punojnë-me monedha;regjistra 

për para kesh (arka), makina llogaritëse, 

pajisje për përpunimin e të 

dhënave;aparate për shuarjen e 

zjarrit;kompjutera;harduer 

kompjuterik;kompjutera që mbahen në 

dorë;kompjutera tablet;softuere 

kompjuterike;periferial 

kompjuterike;printera;servera 

kompjuterik;kompjutera 

laptop;kompjutera libër 

(notebook);kompjutera tavoline 

(desktop);telefona celularë;pajisje për 

ruajtjen e të dhënave;lojra 

elektronike;makineri lojrash 

elektronike;terminale kompjuterike;kuti 

kabllore (set top boxes);video 

projektorë;radio;altoparlantë;mikrofonë;k

ufje që mbahen në kokë;kufje që mbahen 

në vesh;akorduesa;makineri për shitje 

automatike dhe mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha;program i 

përhershëm kompjuterik (firmuer 

kompjuterik);softuer kompjuterik i 

dobishëm;skanera;monitorë;ekrane me 

prekje;modema;tastiera;maus 

kompjuterik;pajisje me majë të 

rrumbullakët në formë topi që përmban 

një sensor prekës (trackballs);pajisje 

drejtuese që përmban një sensor prekës 

(trackpads);pena ndriçuese;leva 

elektronike që kontrollojnë drejtimin 

(joysticks);kontrrollues loje;tableta 

grafike;makineri që konverton një sinjal 

analog në digjital 

(digitizers);adaptues;karta 

adaptuese;kabllo dhe lidhësa;disqe 

manjetike-optike;disqe hard disk;disqe 

floppy disk;disqe PCMCIA;disqe kasetë 

dhe bobinë;disqe CDROM;disqe CD-të 

regjistrueshme (CD-R);disqe CD-të 

rishkrueshme (CD-RW);disqe DVD-

ROM;disqe DVD-të rishkrueshme (DVD-

R);pajisje ruajtjeje në gjendje e 

ngurtë;grupe RAID;pajisje për ruajtje 

masive;ndërfaqe të rrjetit;modema 

kabllorë;rutera, ura, dhe 

shpërndarës;pajisje elektronike 

konsumatori;telefona;asistentë digjitalë 

personal (PDAs);regjistrues video 

digjitalë;regjistrues video-

kasetë;televizorë, televizorë 

digjitalë;marrës stereo;lexues 

DVD;lexues CD;lexues MP3;lexues dhe 

regjistrues audio digjitalë;amplifikues 

audio;sintetizues zëri dhe 

fjalimi;gjeneratorë efektesh speciale 

video;aparate fotografik çasti;video 

kamera;kamera digjitale;aparat për 

vendosjen e kasetave video;konvertues 

video;lexues barkodi;lexues shiriti 

magnetik;pajisje telekomunikimi;aparate 

dhe instrumenta telekomunikimi;telefona 

celularë;telefona smart;pajisje 

komunikimi pa tel për transmetimin e 

zërit, të dhënave, pamjeve, audios, 
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videos, dhe përmbajtjes 

multimediale;aparate komunikimi në 

rrjet;pajisje elektronike digjitale që 

mbahen në dorë të afta të sigurojnë akses 

në internet dhe për dërgimin, marrjen dhe 

ruajtjen e thirrjeve telefonike, postës 

elektronike dhe të dhënave të tjera 

digjitale;harduer kompjuterik që 

vishen;pajisje elektronike digjitale që 

vishen të afta të sigurojnë akses në 

internet, për dërgimin, marrjen dhe 

ruajtjen e thirrjeve telefonike, postës 

elektronike, dhe të dhënave të tjera 

digjitale;ora smart;syze smart;unaza 

smart;gjurmues aktiviteti që 

vishen;byzylykë të lidhur [instrumenta 

matës];lexues librash elektronikë;softuer 

kompjuterik për vendosjen, konfigurimin, 

operimin dhe kontrollimin e 

kompjuterave, periferialëve kompjuterikë, 

pajisjeve celulare, telefonave celularë, 

orave smart, syzeve smart, pajisjeve që 

vishen, kufjeve që mbahen në vesh, 

kufjeve që mbahen në kokë, televizorëve, 

kutive kabllore, regjistruesve dhe 

lexuesve audio dhe video, sistemeve 

teatër - për shpi (home theatre), dhe 

sistemeve të argëtimit;softuere zhvillimi 

aplikacioni;softuere lojrash 

kompjuterike;përmbajtje e pararegjistruar 

audio, video dhe multimediale e 

shkarkueshme;pajisje periferike 

kompjuterike;pajisje periferike për 

kompjutera, telefona celularë, pajisje 

elektronike celulare, pajisje elektronike 

që vishen, orë smart, syze smart, kufje që 

mbahen në veshë, kufje që mbahen në 

kokë, televizorë, kuti kabllore, dhe 

regjistrues dhe lexues audio dhe 

video;periferialë që vishen për përdorim 

me kompjutera, telefona celularë, pajisje 

elektronike celulare, orë smart, syze 

smart, unaza smart, kufje që mbahen në 

veshë, kufje që mbahen në kokë, 

televizorë, kuti kabllore, dhe regjistrues 

dhe lexues audio dhe video;aparate 

autentifikimi dhe identifikimi 

biometrike;akselerometra;altimetra;aparat

e për matjen e distancës;aparate për 

regjistrimin e 

distancës;pedometra;aparate për matjen e 

presionit;tregues presioni;monitorë, 

ekrane shfaqës, ekrane që montohen në 

kokë, dhe kufje për përdorim me 

kompjutera, telefona smart, pajisje 

elektronike celulare, pajisje elektronike 

që vishen, ora smart, syze smart, 

televizorë, kuti kabllore, dhe lexues e 

regjistrues audio e video;ekrane, syze, 

kontrollues dhe kufje të shfaqjes virtuale 

dhe të realitetit të amplifikuar;syze 

3D;syze;syze dielli;xhama për 

syze;xhama optike;mallra optike;aparate 

dhe instrumenta optike;aparate 

fotografike;flashe (dritë) për aparate 

fotografike;tastiera, maus, shtresa për 

maus, printera, disk drives, dhe hard 

drives;aparate për riprodhimin dhe 

regjistrimin e tingullit;lexues dhe 

regjistrues të audios dhe videos 

digjitale;altoparlantë audio;marrës dhe 

amplifikues audio;aparate audio të 

mjeteve motorike;aparate për njohjen e 

zërit dhe regjistrimin e 

zërit;televizorë;monitorë dhe marrës 

televizori;marrës dhe transmetues 

radio;ndërfaqës përdoruesi për 

kompjuterat e mjeteve motorike në-bord 

dhe pajisjet elektronike, konkretisht 

panele kontrolli elektronike, monitorë, 

ekrane me prekje, telekomanda, stacione 

lidhëse, konektorë, çelësa ndezës dhe 

kontrollues me aktivizim zëri;sisteme 

pozicionimi globale (pajisje 

GPS);instrumente naviguese;aparate 

naviguese për automjete [kompjutera në 

bord];telekomanda për kontrollimin e 

kompjuterave, telefonave celularë, 

pajisjeve elektronike celulare, pajisjeve 

elektronike që vishen, orave smart, 

syzeve smart, kufjeve që mbahen në vesh, 

kufjeve që mbahen në kokë, lexuesve dhe 

regjistruesve audio dhe video, 

televizorëve, kutive kabllore, 
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altoparlantëve, amplifikuesve, sistemeve 

teatër- për shtëpi (home theatre), dhe 

sistemeve të argëtimit;pajisje që vishen 

për kontrollimin e kompjuterave, 

telefonave celularë, pajisjeve elektronike 

celulare, orave smart, syzeve smart, 

kufjeve që mbahen në vesh, kufjeve që 

mbahen në kokë, lexuesve dhe 

regjistruesve audio dhe video, 

televizorëve, kutive kabllore, 

altoparlantëve, amplifikuesve, sistemeve 

teatër- për shtëpi (home theatre), dhe 

sistemeve të argëtimit;aparate për ruajtjen 

e të dhënave;çipa 

kompjuterikë;bateri;karikues 

baterish;konektorë, bashkues, tela, kabllo, 

karikues, lidhës, stacione lidhëse dhe 

adaptorë elektrike dhe elektronikë për 

përdorim me kompjutera, telefona 

celularë, kompjutera dore, pajisje 

periferike kompjuterike, telefona celularë, 

pajisje elektronike celulare, pajisje 

elektronike që vishen, orë smart, syze 

smart, kufje që mbahen në vesh, kufje që 

mbahen në kokë, lexues dhe regjistrues 

audio dhe video, televizorë dhe kuti 

kabllore;ekrane me prekje 

interaktive;ndërfaqës për kompjutera, 

ekrane kompjuterike, telefona celularë, 

pajisje elektronike celulare, pajisje 

elektronike që vishen, orë smart, syze 

smart, televizorë, kuti kabllore, dhe 

regjistrues dhe lexues audio dhe 

video;filma mbrojtës të përshtatur për 

ekranet e kompjuterave, ekrane për 

telefona celularë dhe ekrane për orë 

smart;mbulesa, çanta, kuti, mëngë, rripa 

dhe kordonë për kompjutera, kompjutera 

tablet, tastiera kompjuteri, telefona 

celularë, pajisje elektronike celulare, 

pajisje elektronike që vishen, orë smart, 

syze smart, kufje që mbahen në vesh, 

kufje që mbahen në kokë, kuti kabllore, 

dhe lexues dhe regjistrues audio dhe 

video;pajisje e lëvizshme për karikim me 

energji;shkopinj për selfie;karikues për 

cigare elektronike;karikues për 

makina;karikues pa tel;pajisje 

audiovizuale dhe të teknologjisë së 

informacionit;magnete, magnetizues dhe 

demagnetizues;pajisje shkencore dhe 

laboratorike për trajtim duke përdorur 

energji elektrike;aparate, instrumenta dhe 

kabllo për energji elektrike;pajisje optike, 

përmirësues dhe korrigjues;pajisje 

sigurie, mbrojtje, protektuese dhe 

sinjalizuese;pajisje navigimi, udhëzimi, 

gjurmimi, shënjestrimi dhe pajisje të 

krijimit të hartës;instrumenta, tregues dhe 

kontrollues matës, zbulues dhe 

monitorues;aparate kërkimore shkencore 

dhe laboratorike, aparate dhe simulatorë 

edukues.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1350 

(220)  17/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Acer Incorporated 

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist. TAIPEI CITY, R.O.C.,TW, 10541, 

Taiwan  , TW 

(740) Krenar Loloçi 

Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 9  Aparate dhe instrumenta 

shkencore, lundruese, survejuese, 
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fotografike, kinematografike, optike, 

peshuese, matëse, sinjalizuese, 

kontrolluese (supervizuese), jetë-

shpëtuese dhe mësimdhënieje; aparate 

dhe instrumenta për furnizimin, 

ndërrimin, transformimin, akumulimin, 

rregullimin ose kontrollin e energjisë 

elektrike; aparate për regjistrimin, 

transmetimin ose riprodhimin e zërit ose 

pamjeve; transportues të të dhënave 

magnetike, disqe regjistrues; kompakt 

disqe, DVD dhe media të tjera 

regjistruese digjitale; mekanizma për 

aparate që punojnë-me monedha; regjistra 

për para kesh (arka), makina llogaritëse, 

pajisje për përpunimin e të dhënave; 

aparate për shuarjen e zjarrit; kompjutera; 

harduer kompjuterik; kompjutera që 

mbahen në dorë; kompjutera tablet; 

softuere kompjuterike; periferial 

kompjuterike; printera; servera 

kompjuterik; kompjutera laptop; 

kompjutera libër (notebook); kompjutera 

tavoline (desktop); telefona celularë; 

pajisje për ruajtjen e të dhënave; lojra 

elektronike; makineri lojrash elektronike; 

terminale kompjuterike; kuti kabllore (set 

top boxes); video projektorë; radio; 

altoparlantë; mikrofonë; kufje që mbahen 

në kokë; kufje që mbahen në vesh; 

akorduesa; makineri për shitje automatike 

dhe mekanizma për aparate që 

funksionojnë me monedha; program i 

përhershëm kompjuterik (firmuer 

kompjuterik); softuer kompjuterik i 

dobishëm; skanera; monitorë; ekrane me 

prekje; modema; tastiera; maus 

kompjuterik; pajisje me majë të 

rrumbullakët në formë topi që përmban 

një sensor prekës (trackballs); pajisje 

drejtuese që përmban një sensor prekës 

(trackpads); pena ndriçuese; leva 

elektronike që kontrollojnë drejtimin 

(joysticks); kontrrollues loje; tableta 

grafike; makineri që konverton një sinjal 

analog në digjital (digitizers); adaptues; 

karta adaptuese; kabllo dhe lidhësa; disqe 

manjetike-optike; disqe hard disk; disqe 

floppy disk; disqe PCMCIA; disqe kasetë 

dhe bobinë; disqe CDROM; disqe CD-të 

regjistrueshme (CD-R); disqe CD-të 

rishkrueshme (CD-RW); disqe DVD-

ROM; disqe DVD-të rishkrueshme 

(DVD-R); pajisje ruajtjeje në gjendje e 

ngurtë; grupe RAID; pajisje për ruajtje 

masive; ndërfaqe të rrjetit; modema 

kabllorë; rutera, ura, dhe shpërndarës; 

pajisje elektronike konsumatori; telefona; 

asistentë digjitalë personal (PDAs); 

regjistrues video digjitalë; regjistrues 

video-kasetë; televizorë, televizorë 

digjitalë; marrës stereo; lexues DVD; 

lexues CD; lexues MP3; lexues dhe 

regjistrues audio digjitalë; amplifikues 

audio; sintetizues zëri dhe fjalimi; 

gjeneratorë efektesh speciale video; 

aparate fotografik çasti; video kamera; 

kamera digjitale; aparat për vendosjen e 

kasetave video; konvertues video; lexues 

barkodi; lexues shiriti magnetik; pajisje 

telekomunikimi; aparate dhe instrumenta 

telekomunikimi; telefona celularë; 

telefona smart; pajisje komunikimi pa tel 

për transmetimin e zërit, të dhënave, 

pamjeve, audios, videos, dhe përmbajtjes 

multimediale; aparate komunikimi në 

rrjet; pajisje elektronike digjitale që 

mbahen në dorë të afta të sigurojnë akses 

në internet dhe për dërgimin, marrjen dhe 

ruajtjen e thirrjeve telefonike, postës 

elektronike dhe të dhënave të tjera 

digjitale; harduer kompjuterik që vishen; 

pajisje elektronike digjitale që vishen të 

afta të sigurojnë akses në internet, për 

dërgimin, marrjen dhe ruajtjen e thirrjeve 

telefonike, postës elektronike, dhe të 

dhënave të tjera digjitale; ora smart; syze 

smart; unaza smart; gjurmues aktiviteti që 

vishen; byzylykë të lidhur [instrumenta 

matës]; lexues librash elektronikë; softuer 

kompjuterik për vendosjen, konfigurimin, 

operimin dhe kontrollimin e 

kompjuterave, periferialëve kompjuterikë, 

pajisjeve celulare, telefonave celularë, 
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orave smart, syzeve smart, pajisjeve që 

vishen, kufjeve që mbahen në vesh, 

kufjeve që mbahen në kokë, televizorëve, 

kutive kabllore, regjistruesve dhe 

lexuesve audio dhe video, sistemeve 

teatër - për shpi (home theatre), dhe 

sistemeve të argëtimit; softuere zhvillimi 

aplikacioni; softuere lojrash 

kompjuterike; përmbajtje e pararegjistruar 

audio, video dhe multimediale e 

shkarkueshme; pajisje periferike 

kompjuterike; pajisje periferike për 

kompjutera, telefona celularë, pajisje 

elektronike celulare, pajisje elektronike 

që vishen, orë smart, syze smart, kufje që 

mbahen në veshë, kufje që mbahen në 

kokë, televizorë, kuti kabllore, dhe 

regjistrues dhe lexues audio dhe video;  

periferialë që vishen për përdorim me 

kompjutera, telefona celularë, pajisje 

elektronike celulare, orë smart, syze 

smart, unaza smart, kufje që mbahen në 

veshë, kufje që mbahen në kokë, 

televizorë, kuti kabllore, dhe regjistrues 

dhe lexues audio dhe video; aparate 

autentifikimi dhe identifikimi biometrike; 

akselerometra; altimetra; aparate për 

matjen e distancës; aparate për 

regjistrimin e distancës; pedometra; 

aparate për matjen e presionit; tregues 

presioni; monitorë, ekrane shfaqës, 

ekrane që montohen në kokë, dhe kufje 

për përdorim me kompjutera, telefona 

smart, pajisje elektronike celulare, pajisje 

elektronike që vishen, ora smart, syze 

smart, televizorë, kuti kabllore, dhe 

lexues e regjistrues audio e video; ekrane, 

syze, kontrollues dhe kufje të shfaqjes 

virtuale dhe të realitetit të amplifikuar; 

syze 3D; syze; syze dielli; xhama për 

syze; xhama optike; mallra optike; 

aparate dhe instrumenta optike; aparate 

fotografike; flashe (dritë) për aparate 

fotografike; tastiera, maus, shtresa për 

maus, printera, disk drives, dhe hard 

drives; aparate për riprodhimin dhe 

regjistrimin e tingullit; lexues dhe 

regjistrues të audios dhe videos digjitale; 

altoparlantë audio; marrës dhe 

amplifikues audio; aparate audio të 

mjeteve motorike; aparate për njohjen e 

zërit dhe regjistrimin e zërit; televizorë; 

monitorë dhe marrës televizori; marrës 

dhe transmetues radio; ndërfaqës 

përdoruesi për  kompjuterat e mjeteve 

motorike në-bord dhe pajisjet elektronike, 

konkretisht panele kontrolli elektronike, 

monitorë, ekrane me prekje, telekomanda, 

stacione lidhëse, konektorë, çelësa ndezës 

dhe kontrollues me aktivizim zëri; 

sisteme pozicionimi globale (pajisje 

GPS); instrumente naviguese; aparate 

naviguese për automjete [kompjutera në 

bord]; telekomanda për kontrollimin e 

kompjuterave, telefonave celularë, 

pajisjeve elektronike celulare, pajisjeve 

elektronike që vishen, orave smart, 

syzeve smart, kufjeve që mbahen në vesh, 

kufjeve që mbahen në kokë, lexuesve dhe 

regjistruesve audio dhe video, 

televizorëve, kutive kabllore, 

altoparlantëve, amplifikuesve, sistemeve 

teatër- për shtëpi (home theatre), dhe 

sistemeve të argëtimit; pajisje që vishen 

për kontrollimin e kompjuterave, 

telefonave celularë, pajisjeve elektronike 

celulare, orave smart, syzeve smart, 

kufjeve që mbahen në vesh, kufjeve që 

mbahen në kokë, lexuesve dhe 

regjistruesve audio dhe video, 

televizorëve, kutive kabllore, 

altoparlantëve, amplifikuesve, sistemeve 

teatër- për shtëpi (home theatre), dhe 

sistemeve të argëtimit; aparate për 

ruajtjen e të dhënave; çipa kompjuterikë; 

bateri; karikues baterish; konektorë, 

bashkues, tela, kabllo, karikues, lidhës, 

stacione lidhëse dhe adaptorë elektrike 

dhe elektronikë për përdorim me 

kompjutera, telefona celularë, kompjutera 

dore, pajisje periferike kompjuterike, 

telefona celularë, pajisje elektronike 

celulare, pajisje elektronike që vishen, orë 

smart, syze smart, kufje që mbahen në 
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vesh, kufje që mbahen në kokë, lexues 

dhe regjistrues audio dhe video, 

televizorë dhe kuti kabllore; ekrane me 

prekje interaktive; ndërfaqës për 

kompjutera, ekrane kompjuterike, 

telefona celularë, pajisje elektronike 

celulare, pajisje elektronike që vishen, orë 

smart, syze smart, televizorë, kuti 

kabllore, dhe regjistrues dhe lexues audio 

dhe video; filma mbrojtës të përshtatur 

për ekranet e kompjuterave, ekrane për 

telefona celularë dhe ekrane për orë 

smart; mbulesa, çanta, kuti, mëngë, rripa 

dhe kordonë për kompjutera, kompjutera 

tablet, tastiera kompjuteri, telefona 

celularë, pajisje elektronike celulare, 

pajisje elektronike që vishen, orë smart, 

syze smart, kufje që mbahen në vesh, 

kufje që mbahen në kokë, kuti kabllore, 

dhe lexues dhe regjistrues audio dhe 

video; pajisje e lëvizshme për karikim me 

energji; shkopinj për selfie; karikues për 

cigare elektronike; karikues për makina; 

karikues pa tel; pajisje audiovizuale dhe 

të teknologjisë së informacionit; magnete, 

magnetizues dhe demagnetizues; pajisje 

shkencore dhe laboratorike për trajtim 

duke përdorur energji elektrike; aparate, 

instrumenta dhe kabllo për energji 

elektrike; pajisje optike, përmirësues dhe 

korrigjues; pajisje sigurie, mbrojtje, 

protektuese dhe sinjalizuese; pajisje 

navigimi, udhëzimi, gjurmimi, 

shënjestrimi dhe pajisje të krijimit të 

hartës; instrumenta, tregues dhe 

kontrollues matës, zbulues dhe 

monitorues; aparate kërkimore shkencore 

dhe laboratorike, aparate dhe simulatorë 

edukues.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1359 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Coldwell Banker LLC  

175 Park Avenue , Madison, New Jersey 

07940, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

administrim biznesi; shërbime 

publicitare; konsulencë për menaxhimin 

dhe organizimin e biznesit; shërbime 

informacioni biznesi; analiza e 

menaxhimit të biznesit; administrimi dhe 

menaxhimi i kompanive; shërbime 

marketingu biznesi; shërbime promovimi 

biznesi; shërbime për zhvendosjen e 

biznesit; shërbime marketingu; asistencë 

për menaxhimin e biznesit komercial të 

ekskluzivitetit (franchise); shërbime 

këshilluese për menaxhimin e biznesit në 

lidhje me ekskluzivitetin (franchise); 

këshilla dhe asistencë biznesi në lidhje 

me shërbimet e ekskluzivitetit (franchise); 

asistencë biznesi në themelimin dhe/ose 

funksionimin e bizneseve të 

ndërmjetësimit të pasurive të 

paluajtshme; menaxhimi i shitjeve të 

pasurive të paluajtshme; shërbime 

reklamimi të pasurive të paluajtshme; 

shërbime marketingu të pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i drejtimeve të 

pronave të paluajtshme dhe drejtimeve të 
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shitjeve; ofrimi i zgjidhjeve të 

planifikimit të biznesit dhe marketingut 

për profesionistët e pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i një faqe interneti 

interaktive të pasurive të paluajtshme që 

promovon pronat komerciale të pasurive 

të paluajtshme; përpilimi i listave të 

brokerimit të pasurive të paluajtshme; 

ankande të pasurive të paluajtshme.  

36  Siguracione; çështje financiare; 

çështje monetare; çështje të pasurive të 

paluajtshme; shërbime të ndërmjetësimit 

të pasurive të paluajtshme; shërbime të 

ekskluzivitetit (franchise), përkatësisht, 

ofrimi i informacionit financiar dhe 

këshillimit në lidhje me themelimin dhe 

funksionimin e biznesit të ndërmjetësimit 

të pasurive të paluajtshme; shërbime të 

menaxhimit të pronës; shërbime të 

agjencisë imobiliare; dhënia me qira e 

pasurive të paluajtshme; gjykimi dhe 

vlerësimi i pasurive të paluajtshme; 

shërbime të dhënies me qira të pasurive të 

paluajtshme; ofrimi i informacionit në 

fushën e pasurive të paluajtshme 

nëpërmjet internetit; shërbime të 

investimeve në pasuri të paluajtshme; 

shërbime të ruajtjes së pasurive të 

paluajtshme; shërbime të konsulencës për 

pasuri të paluajtshme; shërbime 

këshillimi dhe administrimi për 

hipotekën.  
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(210)  AL/T/ 2021/779 

(540)  WORLDFLEX ATY KU 

GJUMI KA VETËM NJË EMËR 
(732)  LUXURY BEDDING SHPK 

Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, 

Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah 

Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL 

(151)  11/01/2022 

(180)  13/07/2031 

(111)  22449 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/789 

(540)  GRIBEX 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  

Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria, 

vila 1, Tirane  - Shqiperi , AL 

(151)  11/01/2022 

(180)  15/07/2031 

(111)  22450 

(300)   

(510)  1, 3  5, 

(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/ 2021/790 

(540)  GRIBEKS 

(732)  NOBEL ILAÇ SANAYII VE 

TICARET ANONIM SIRKETI  

Njesia Bashkiake nr.5, rruga Dora Distria, 

vila 1, Tirane  - Shqiperi , AL 

(151)  11/01/2022 

(180)  15/07/2031 

(111)  22448 

(300)   

(510)  5, 

(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/ 2021/866 

(540)  LBL PACK 

(732)  LBL pack 

Durres, Lagjia nr.1, Rruga Taulantja, 

pallati Hoxholli, AL 

(151)  11/01/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22447 

(300)   

(510)  21, 

(526)  PACK 

(591)  -e zezë; e bardhë; e kuqe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/869 

(540)  CASAL 

(732)  Skifter Picari 

Autostrada Tirane- Durres km 12, Qendra 

Prestige Home, AL 

(151)  12/01/2022 

(180)  29/07/2031 

(111)  22451 

(300)   

(510)  20, 21, 24  27, 
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(526)  TM 

(591)  -blu; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, 

Ap/5, kati/1 
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NDRYSHIM I EMRIT TE 
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( 111)  8358 

( 210 )  AL/T/ 1999/29 

( 732 )  HYUNDAI CORPORATION 

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

28 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
 

NDRYSHIM I ADRESES SE 

PRONARIT/APLIKANTIT
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( 111)  6298 

( 210 )  AL/T/ 1995/625 

( 540 )  KINDER KING 

( 732 )  SOREMARTEC S.A. 

16, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG, LU 

 

 

( 111)  7259 

( 210 )  AL/T/ 1997/465 

( 540 )  TONUS 

( 732 )  SOREMARTEC S.A. 

16, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG, LU 

 

 

( 111)  5434 

( 210 )  AL/T/ 2001/508 

( 540 )  Seagram 

( 732 )  Pernod Ricard USA , LLC , a Delaware Limited Liability Company 

250 Park Avenue, 17th Floor, New York, NY 10177, United States of America, US 

 

 

( 111)  5386 

( 210 )  AL/T/ 2002/39 

( 540 )  CONFETTERIA RAFFAELLO 

( 732 )  SOREMARTEC S.A. 

16, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG, LU 

 

 

( 111)  10462 

( 210 )  AL/T/ 2005/208 

( 540 )  HYUNDAI 

( 732 )  HYUNDAI CORPORATION 

25, Yulgok-ro 2-gil, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea, KR 

 

 

( 111)  11021 

( 210 )  AL/T/ 2006/495 

( 540 )   

( 732 )  SOREMARTEC S.A. 

16, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG, LU 

 

 

( 111)  13476 

( 210 )  AL/T/ 2010/507 

( 540 )  DRAMINA 

( 732 )  JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia, HR 
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( 111)  13479 

( 210 )  AL/T/ 2010/508 

( 540 )  LACTOGYN 

( 732 )  JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia, HR 

 

 

( 111)  13480 

( 210 )  AL/T/ 2010/509 

( 540 )  LACTOGYN 

( 732 )  JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia, HR 

 

 

( 111)  13484 

( 210 )  AL/T/ 2010/510 

( 540 )  DRAMINA 

( 732 )  JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.d 

Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia, HR 

 

 

( 111)  14715 

( 210 )  AL/T/ 2012/444 

( 540 )  ORANSODA 

( 732 )  Terme di Crodo Srl 

Via Roberto Bracco 6, 20159 Milano, Italy, IT 

 

 

( 111)  15231 

( 210 )  AL/T/ 2013/411 

( 540 )  KARABOLA 

( 732 )  UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL 
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( 111)  4089 

( 210 )  AL/T/ 2001/637 

( 540 )  WELLA 

( 732 )  Wella International Operations Switzerland SARL 

Chemin Louis-Hubet 1, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, CH 

 

 

( 111)  4089 

( 210 )  AL/T/ 2001/637 

( 540 )  WELLA 

( 732 )  Wella International Operations Switzerland SARL 

Chemin Louis-Hubet 1, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, CH 

 

 

( 111)  9327 

( 210 )  AL/T/ 2002/434 

( 540 )  CLAIROL 

( 732 )  Wella Operations US, LLC 

4500 Park Granada, Suite 100, Calabasas, CA 91302, USA, US 

 

 

( 111)  10726 

( 210 )  AL/T/ 2006/19 

( 540 )  DOUBLETREE 

( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB 

 

 

( 111)  10726 

( 210 )  AL/T/ 2006/19 

( 540 )  DOUBLETREE 

( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB 

 

 

( 111)  11534 

( 210 )  AL/T/ 2006/507 

( 540 )  NIOXIN 

( 732 )  Wella International Operations Switzerland SARL 

Chemin Louis-Hubet 1, 1213 Petit-Lancy, Switzerland, CH 

 

 

( 111)  13736 

( 210 )  AL/T/ 2011/128 

( 540 )  DOUBLETREE BY HILTON  

( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB 
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( 111)  13736 

( 210 )  AL/T/ 2011/128 

( 540 )  DOUBLETREE BY HILTON  

( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB 

 

 

( 111)  13745 

( 210 )  AL/T/ 2011/129 

( 540 )  HILTON GARDEN INN 

( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB 

 

 

( 111)  13745 

( 210 )  AL/T/ 2011/129 

( 540 )  HILTON GARDEN INN 

( 732 )  Hilton Worldwide Manage Limited 

Maple Court Central Park, Reeds Crescent, Watford, WD24 4QQ, GB 

 

 

( 111)  14209 

( 210 )  AL/T/ 2011/654 

( 540 )  KLASIKET 

( 732 )  UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL 

 

 

( 111)  15231 

( 210 )  AL/T/ 2013/411 

( 540 )  KARABOLA 

( 732 )  UNILEVER IP HOLDINGS B.V. 

Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL 

 

 

( 111)  20449 

( 210 )  AL/T/ 2018/1274 

( 540 )  TROPIC PLUS 

( 732 )  ALFA SHA 

GJIROKASTËR, VRISERA, AL 
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( 210 )  AL/T/ 2001/323 

( 540 )  GOLD CREST 

( 730 )  I.T.C. LIMITED, a Company incorporated under the Indian Companies Act 1882 

and exisitng under the Indian Companies Act 1956 

"VIRGINIA HOUSE"37 CHROWINGHEE, CALCUTTA - 700 071, STATE OF WEST 

BENGAL, INDIA, IN 

( 180 )  30/03/2031 

( 111 )  9656 

( 510 )  34 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2001/341 

( 540 )  GOLD CREST 

( 730 )  I.T.C. LIMITED, a Company incorporated under the Indian Companies Act 1882 

and exisitng under the Indian Companies Act 1956 

"VIRGINIA HOUSE"37 CHRORINGHEE, CALCUTTA - 700 071, STATE OF WEST 

BENGAL, INDIA, IN 

( 180 )  09/04/2031 

( 111 )  9668 

( 510 )  34 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2001/342 

( 540 )  GOLD CUT 

( 730 )  I.T.C. LIMITED, a Company incorporated under the Indian Companies Act 1882 

and exisitng under the Indian Companies Act 1956 

"VIRGINIA HOUSE"37 CHRORINGHEE, CALCUTTA - 700 071, STATE OF WEST 

BENGAL, INDIA, IN 

( 180 )  09/04/2031 

( 111 )  9657 

( 510 )  34 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2001/343 

( 540 )  Hi-Val 

( 730 )  I.T.C. LIMITED, a Company incorporated under the Indian Companies Act 1882 

and exisitng under the Indian Companies Act 1956 

"VIRGINIA HOUSE"37 CHRORINGHEE, CALCUTTA - 700 071, STATE OF WEST 

BENGAL, INDIA, IN 

( 180 )  09/04/2031 

( 111 )  9655 

( 510 )  34 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2001/705 

( 540 )  SEPSE JU VLENI 
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( 730 )  L`OREAL 

14 Rue Royale, 75008 Paris, France, FR 

( 180 )  30/11/2031 

( 111 )  9823 

( 510 )  3 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2001/729 

( 540 )  SUPERMARIO 

( 730 )  Nintendo Co., Ltd 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

( 180 )  10/12/2031 

( 111 )  9172 

( 510 )  9  28 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2001/730 

( 540 )  NINTENDO 

( 730 )  Nintendo Co., Ltd 

11-1, Hokotate-cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto, JP 

( 180 )  11/12/2031 

( 111 )  9171 

( 510 )  9, 16  28 
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( 111)   

( 210 )  AL/T/ 2021/1310 

( 540 )  Sealand investiment. Te paret ne toke dhe ne det. 

( 732 )  Sea Land Alternative Investme Fund, Shoqeri Komandite SIK  

Rruga ''Nikolla Tupe'', Nr.1, Kati 3, Tiranë, AL 

(740)  

 

 


