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

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

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

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

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2019/771
(220) 04/09/2019
(540)
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(732) Sanigen S.p.a
Strata Provinciale 54 Modugno Palese 70
123, Bari, Itali, IT
(740) Bjanka Rushani
Torre Drin, kati II, Tiranë
(511) 5
Pelena per bebe dhe
mospermbajtje

(210) AL/T/ 2021/91
(220) 29/01/2021
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BABY; ®
(591)
(732) Sanigen S.p.a
Strata Provinciale 54 Modugno Palese 70
123, Bari, Itali, IT
(740) Bjanka Rushani
Torre Drin, kati II, Tiranë
(511) 5 Pelena per bebe

(210) AL/T/ 2019/773
(220) 04/09/2019
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SENIOR, ®
(591)

VEZA E NJË JETE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) VEZA
(591)
(732) A.I.B.A. KOMPANI
L.14
RR.
TIRANA
SHKOZET,Durres,DURRES,Durres, AL
(740) Daniel Kordhoni
Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha,
Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4
(511) 14 Punime artistike prej metali të
çmuar; Kapëse kollaresh; Orë dore;
Bizhuteri; Kuti bizhuterish; Medalje;
Varëse
qafe
[bizhuteri];
Figurina
[statujëza] prej metali të çmuar; Simbole
prej metali të çmuar; Byzylykë
[bizhuteri]; Vathë; Kapëse për bizhuteri;
Orë dhe sahatë, elektrikë; Orë më zile;
16 Kuti kartoni për vezë; Printime
grafike; Fletët absorbuese, prej letre ose
plastike, për paketimin e produkteve
ushqimore; Çanta [zarfa, qese] prej letre
ose plastike për paketim; Kuti prej kartoni
ose letre; Shirita ngjitës për artikuj
shkrimi ose për qëllime shtëpiake; Tabela
reklamimesh prej letre ose kartoni;
Albume; Karta njoftimesh [letra shkrimi];
Broshura; Shirita letre shënjuese për faqet
e librave; Libra; Kalendarë; Karton; Kuti
për stampa [vula]; Katalogje; Pulla të
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heqshme; Qese konike prej letrës; Letër
fotokopjeje [artikuj shkrimi]; Zarfe
[artikuj shkrimi]; Peshqirë fytyre prej
letre; Fletushka; Dosje për dokumenta;
Qese plehrash prej letre ose plastike;
Kartolina urimi; Shami letre; Letër
higjenike; Etiketa, jo prej tekstili; Revista
[botime periodike]; Gazeta; Pulla të
heqshme; Letër ambalazhimi; Lapsa;
Stilolapsa [për nevoja zyre]; Kupona të
printuar; Çentro tavoline prej letre;
Shtroja tavoline prej letre;
Mbulesë
tavoline prej letre;
25 Veshje; Kapele; Xhaketa [veshje];
Triko; Këmisha; Pantallona; Pelerina;
Kravata; Veshje plazhi; Komplete për
bebe [veshje]: Dorashka; Shalle gryke;
Mbathje bebesh; Pantofla banjoje; Bereta;
Kominoshe [veshje]; Kapuçë [veshje];
Shami xhepi; Kësula; Çorape; Fanella për
sporte; Këpucë për sporte; Kostume;
29 Vezë; E bardhë vezësh; E verdhë
vezësh; Vezët e zogjve dhe produktet e
vezëve; Qumësht; Kos; Gjalpë; Djathë;
Produkte mishi; Reçelra frutash; Vaj
misri; Vaj ulliri për ushqim; Margarinë;
Marmelatë; Pure molle; Komposto
frutash; Vajra ushqimore; Fruta të
konservuar në alkool; Ajvar [speca të
konservuara]; Turshi; Arra, të gatshme;
Patatina; Vezë (Kërmilli —) për konsum;
Supra; Qumësht soje [zëvendësues
qumështi];
30 Vezë çokollate; Çokollatë; Kakao;
Kafe; Pije kafeje me qumësht; Ëmbëlsira;
Torta; Sheqer; Karamele; Bukë; Miell
elbi; Ushqime me bazë drithërash;
Çëmçakëz; Bikarbonate sode për qëllime
gatimi [sodë buke]; Kek me krem
ëmbëlsirash [të ftohta]; Uthull; Pije
çokollate me qumësht; Përzierje [erëza];
Salca djegëse [erëza]; Drithëra; Miell
misri; Miell për ushqim; Biskota të thata;
Mjaltë; Akullore; Çaj i ftohtë; Makarona;
Salcë makaronash; Pica; Oriz;
31
Vezë për çelje; Përgatitjet për
shtrimin e vezëve të pulave; Shpendë, të
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gjalla; Vezë për ngrohje, të fertilizuara;
Ushqim për zogj; Fara drithërash, të
papërpunuara; Tërshërë; Fara liri për
konsum të kafshëve; Misër I papërpunuar;
Ushqim i përtypshëm për kafshët; Alga
për konsum nga njerëzit ose kafshët; Elb;
Krunde; Qull krundesh për konsum nga
kafshët; Drithëra (Produkte të mbetura të
—) për konsum nga kafshët; Fruta
agrume, të freskëta; Biskota për qentë;
Susam ushqimor, të papërpunuara; Miell
për kafshë;
35 Shërbime me shumicë dhe pakicë në
lidhje
me
pajisjet
shtëpiake
elektronike;Menaxhimi i biznesit për
dyqane;Administrimi i punëve të biznesit
të dyqaneve me pakicë;Shërbime
dyqanesh me pakicë në internet në lidhje
me
veshjet,
ushqimet
dhe
elektroshtëpiaket;Shërbime dyqanesh me
pakicë në internet në lidhje me produktet
kozmetike dhe të bukurisë;Funksionimi
afarist i qendrave tregtare për të
tjerët;Informacion dhe këshilla tregtare
për konsumatorët [dyqani i këshillës së
konsumatorit];Publicitet;Marketing;Rekla
ma tregtare në television;Reklama
tregtare në radio;Reklamim në Internet
nëpërmjet
një
rrjeti
kompjuterash;Sigurimi i një treg online
për blerësit dhe shitësit të mallrave dhe
shërbimeve;Shërbime
për
qëllime
reklamash;Reklamime
me
anë
të
postës;Demonstrimi i mallrave;Postimi i
faturave;Përpilim informacioni në sisteme
të dhënash kompjuterike;Organizimi i
panaireve tregtare për qëllime tregtare ose
reklamimi;Prodhimi
i
filmave
të
reklamës;Dhënie me qira e hapësirës së
reklamimit
38
Sigurimi
i
lidhjeve
të
telekomunikacionit në një rrjet global
kompjuterik;Dhënia
e
kanaleve
telekomunikuese për shërbimet e blerjes
me anë të televizorit;Shërbime bordesh
buletini
elektronik
[shërbime
telekomunikacioni];Hyrje
në
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database;Sigurimi
forume
online;Komunikime
nëpërmjet
terminaleve
kompjuterike;Transmetim
kabllor
televiziv;Komunikimet
me
telefonat
celulare;Dërgim
mesazhesh;Sherbimet e agjensive te
lajmeve;Shërbime njoftimi [radio, telefon
ose mjete të tjera të komunikimit
elektronik];Transmetim
në
radio;Transmetim televiziv;Transmetim
me
satelit;Kanalizimi
i
të
dhënave;Shërbime
telegrafike;Transmetimi i skedarëve
dixhitale;Transmetimi i kartolinave të
urimi në internet;Transmetim i videove
me kërkesë
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per kafshet shtepiake; Suplemente( shtesa
) dietike per kafshet; Larese qenesh
(insekticide); Shampo insekticide per
kafshet; Lares insekticid veterinar;
Ushqim mjekesore per kafshe; Shampo
mjekesore për kafshe shtepiake; Ilaç
kunder instekteve per qente
18 Veshje per kafshe shtepiake; Qafore
per kafshet;Mbulesa per kafshet
31
Ushqim per kafshet;
Rere
aromatizuese per kafshe shtepiake;
Ushqim per zogj; Ushqim per kafshe;

(210) AL/T/ 2021/545
(220) 20/05/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/410
(220) 12/04/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e bardhë
(732) LIFEMED SHPK
XHAFZOTAJ, AUTOSTRADA TR-DR
KM 6, GODINE 3KT, DURRES, AL
(740) ENKELANA XHAFERRI
RR.SULEJMAN DELVINA, ND. 35, H.
2/1, NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 5,
1022, TIRANE
(511) 5
Lares kafshesh(insekticide);
Qafore antiparazitare per kafshet; Pelena

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Dai Monti Della SILA A 1238m;
ACQUA OLIGOMINERALE
(591) Blu; bojeqielli; e verdhe dhe e
bardhe.
(732) PAB TIRANA SHPK
TIRANE, RR.E KAVAJES PRONA
NR.2/66,
ISH
KOMBINATI
USHQIMOR, AL
(740) ERION HOXHAJ
TIRANE, RR.E KAVAJES, PALLATI 5,
SHKALLA 2, APARTAMENTI 17
(511) 39 DISTRIBUCION UJI
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(210) AL/T/ 2021/745
(220) 06/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) +
(591) E zeze, jeshile, e bardhe.
(732) KEJDI MILE
Rruga Muhamet Deliu, Zona e Freskut,
Nr.136, Tiranë, Shqiperi, AL
(740) KEJDI MILE
Rruga Muhamet Deliu, Zona e Freskut,
Nr.136, Tiranë, Shqiperi
(511) 5 Barëra Mjeksore të konservuar.
30 Çajra

(210) AL/T/ 2021/873
(220) 29/07/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Qendra e Gjuhëve

(591) E verdhe, ekuqe dhe vishnje
(732) VALBONA SELMANI
RR.JORDAN MISJA, KATI I, SHK 2,
GODINA 12 KATESHE, AL
(740) VALBONA SELMANI
RR.JORDAN MISJA, KATI I, SHK 2,
GODINA 12 KATESHE
(511) 41 Shërbime arsimore të ofruara
nga asistentë per nevoja të veçanta.

(210) AL/T/ 2021/938
(220) 24/08/2021
(540)

SKIPPER
(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;
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);
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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/ 2021/966
(220) 01/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Albania's innovation company for
technology; TECH
(591) e bardhë; e zezë
(732) InnovaTech
Rruga Shyqyri Bëxolli, Pallati Aurora,
Kt.2, Tiranë, AL
(740) Spartak Goxhaj
Rruga Shyqyri Bëxolli, Pallati Aurora,
Kt.2, Tiranë
(511)
9
syze
3D;numërator;akcelerometra;akumulatorë
, elektrikë;acidimetra për bateri;alarme
akustike/alarme
zanore;përçues
akustikë;bashkues
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akustik;aktinometra;përshtatës
elektrikë;shtues
makinerish;antena;aerometra;aparat
i
analizës
së
ajrit;kambana
alarmi,
elektrike;alarme;alidade;altimetra;ametra;
përforcues;tuba
përforcues/valvola
përforcuese;anemometra;karikatura
të
animuara;bateri anode/bateri me tension
të lartë;anoda;makina përgjigjëse;syze
kundër
shkëlqimit;pajisje
kundër
ndërhyrjes
[energji
elektrike];aparat
paralajmërues
kundër
vjedhjes;antikatoda;apertometra
[optikë];armatura
[energji
elektrike];doreza asbesti për mbrojtje nga
aksidentet;aparate dhe instrumente për
astronominë;ndërfaqës
audio;miksera
audio;marrës audio dhe video;aparat
mësimor
audiovizual;makina
të
automatizuara
të
treguesit
[ATM];instrumente azimutike;monitora
foshnjesh;peshore për fëmijë;çanta të
përshtatura
për
laptopë;aparate
balancuese;lexues
të
barkodit;barometra;peshore banjo;bateri
për
cigare
elektronike;bateritë
e
ndezjes;bateri, elektrike;bateri, elektrike,
për automjete/akumulatorë, elektrikë, për
automjete;kutitë e baterive/kutitë e
akumulatorit;karikues baterie;kavanoza
baterish/kavanoza
akumulatori;fenerë,
ndriçues;këmbana
[pajisje
paralajmëruese];betatrone;dylbi;bioçipe;k
artat e identitetit biometrike;pasaporta
biometrike/pasaporta elektronike;kuti të
zeza [regjistrues të të dhënave];aparate
projekti;instrumente të kontrollit të
bojlerit;kuti
degësh
[energji
elektrike];sirena;dollapë
për
altoparlantë;kabllo,
elektrike;makina
llogaritëse;unaza
kalibruese;kaliper;kalorimetra;regjistrues
kamera;kamera
[fotografi];tuba
kapilarë;mbajtës për pllaka të errëta
[fotografi];kasa të bëra posaçerisht për
aparatet dhe instrumentet fotografike;kasa
për
telefonat
inteligjentë;arka
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regjistrimi;kasetofonë;katoda;aparatë
katodik
kundër
grryerjes;rripa
celulari;çelësa
qelizash
[energji
elektrike]/zvogëlues
[energji
elektrike];aparat
qendror
për
transparencat
fotografike;aparat
për
ndryshimin e gjilpërave të gramafonit
(regjistruesit);karikues për akumulatorët
elektrikë;karikues
për
cigaret
elektronike;stacionet
karikimi
të
automjeteve elektrike;aparate për të
kontrolluar sinjalizimin/aparate për të
kontrolluar vulosjen e postës;çipa [qarqe
të
integruara];mbështjellje
mbytëse
[rezistencë
e
fortë];aparate
për
kromatografi
për
përdorim
laboratorik;kronografët
[aparate
të
regjistrimit
të
kohës];kamera
kinematografike;film kinematografik, i
ekspozuar;ndërprerës;mbyllës
të
qarkut;aparate pastrimi për regjistrimet e
fonografëve/aparate pastrimi për disqet e
regjistrimit të zërit;termostate dixhitale të
kontrollit
të
klimës;lente
afruese;posaçerisht veshje të bëra
posçerisht për laboratorë;veshje për
mbrojtje nga aksidentet, rrezatimi dhe
zjarri;veshje
për
mbrojtje
nga
zjarri;kabllo
koaksiale;mbështjellje,
elektrike;mekanizma të operuar me
monedha
për
aparatet
televizive;mekanizma për aparatet me
monedha;kolektorë,
elektrikë;aparate
elektrike për ndërrim;komutatorë;luajtës
të diskut kompakt;disqe kompakt [audiovideo];disqe kompakt [memorie vetëm
për
lexim];krahasues;busulla
për
matje;softuer i lojërave kompjuterike, i
shkarkueshëm;softuer
i
lojërave
kompjuterike,
i
regjistruar;harduer
kompjuterik;tastiera kompjuteri;pajisje të
kujtesës
së
kompjuterit;programe
operative
kompjuterike,
të
regjistruara;pajisje
periferike
kompjuterike;programe kompjuterike, të
shkarkueshme;programe kompjuterike, të
regjistruara;softuer mbrojtës i ekranit të

14

kompjuterit, i
regjistruar ose i
shkarkueshëm;aplikacione kompjuterike,
të
shkarkueshme;platformat
të
programeve kompjuterike, të regjistruara
ose të shkarkueshme;softuer kompjuterik,
i
regjistruar;kompjutera;përcjellës,
elektrik;byzylykë të lidhur [instrumente
matëse];lidhje për linjat elektrike;lidhje
[energji elektrike];lente kontakti;kontakte,
elektrike;kontejnerë
për
lentet
e
kontaktit;kontejnerë për rrëshqitësit e
mikroskopit;panele kontrolli [energji
elektrike];konvertues, elektrik;tela bakri,
të izoluar;telefona pa tela;instrumente
kozmografike;mekanizma për aparate të
kundër-operuar;zbulues monedhash të
falsifikuara;sportele/metra;bashkues
[pajisje
për
përpunimin
e
të
dhënave];lidhëse,
elektrike/lidhje,
elektrike;mbulesa
për
prizat
elektrike;mbulesa për asistentët dixhitalë
personal [PDA];mbulesa për telefonat
inteligjentë;mbulesa për kompjuterët
tablet;dordolecë
për
testet
e
përplasjes;terminale të kartave të
kreditit;ndreqës aktualë;ciklotrone;llamba
të dhomave të errëtal [fotografi];dhoma të
errëta
[fotografi];doreza
të
dhënash;aparate për përpunimin e të
dhënave;dhoma dekompresioni;magnetë
dekorativ;aparate demagnetizuese për
shirita
magnetikë;densimetra;densitometra;detek
torë;detektorë
metali
për
qëllime
industriale
ose
ushtarake;aparate
diagnostikuese,
jo
për
qëllime
mjekësore;diafragma
[akustike];diafragma
[fotografi];diafragmat
për
aparate
shkencore;makina
diktuese;aparate
difraksioni [mikroskopi];korniza dixhitale
të fotografive;shenja dixhitale;stacionet
dixhitale të motit;asistentë dixhitalë
personalë [PDA];busulla drejtuese;tuba
shkarkimi, elektrikë, të ndryshëm nga ato
për ndriçim;disqe për kompjuter;disqe,
magnetike;aparate
për
matjen
e
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distancës;aparat/aparate regjistrimi në
distancë
për
regjistrimin
e
distancës;aparat distilimi për qëllime
shkencore;bordet e shpërndarjes [energji
elektrike];kuti shpërndarëse [energji
elektrike];konsolat e shpërndarjes [energji
elektrike];çipa ADN;kambana dyersh
elektrike;çelësa
kriptografikë
të
shkarkueshëm
për
marrjen
dhe
shpenzimin e kriptomonedhës;kuleta
elektronike të shkarkueshme;emotikona të
shkarkueshëm për celularët;grafika të
shkarkueshme
për
celularët;skedarë
imazhi
të
shkarkueshëm;skedarë
muzikorë të shkarkueshëm;zile të
shkarkueshme për celularët;kullues për
përdorim
në
fotografi/rafte
fotografike;pikatore për matje, të
ndryshme nga qëllimet mjekësore ose
shtëpiake;aparate tharjeje për printime
fotografike;rafte
tharjeje
[fotografi];kanale
[energjia
elektrike];luajtës
DVD;dinamometra;jastekë veshësh për
kufje;kufje
për
komunikim
në
distancë;aparate për redaktimin e filmit
kinematografik;ora me orë;përçuesit e
energjisë elektrike;materiale për rrjetin
elektrik
[tela,
kabllo];gardhe
të
elektrizuara;binarë të elektrizuar për
montimin e dritave në vend;aparat
elektro-dinamike për telekomandën e
pikave
hekurudhore;aparat
elektrodinamik për telekomandën në distancë të
sinjaleve;elektrolizues;mbështjellje
elektromagnetike;njësitë
e
efekteve
elektrike dhe elektronike për instrumentet
muzikore;sisteme elektronike të kontrollit
të hyrjes për dyer të kyçura;axhenda
elektronike;lexues
librash
elektronikë;kollare elektronike për të
trajnuar
kafshët;tabela
të
bardha
interaktive elektronike;fobe të çelësit
elektronik të përdorur si aparate të
telekomandës;tabela
të
njoftimeve
elektronike;ekrane
numerike
elektronike;stilolapsa elektronikë [njësi të

15

ekranit
vizual];përkthyes
xhepi
elektronik;publikime
elektronike,
të
shkarkueshme;fleta elektronike muzikore,
të shkarkueshme;etiketa elektronike për
mallrat;byzylykë identifikimi të koduar,
magnetikë;karta çelës të koduara;karta
magnetike të koduara;aparate për
zmadhim
[fotografi];epidiaskope;barazues [aparat
audio];matës të ekspozimit [matës të
dritës];okularë;instrumente që përmbajnë
okularë;syze;makina faksimile;kabllo të
fibrës optike;aparate për prerjen e
filmit;filma, të ekspozuar;filtra për rrezet
ultraviolet, për fotografi;filtra për
përdorim
në
fotografi;alarme
zjarri;llamba
flash
[fotografi];drita
pulsuese
[sinjale
ndriçuese];drita
sinjalizimi [fotografi];disketa;matësa të
rrjedhës;ekrane fluoreshente;aparate për
analizën
e
ushqimit;korniza
për
transparencë
fotografike;matësat
të
frekuencave;mobilje të bëra posaçerisht
për
laboratorë;tela
siguresash;siguresa;bateri
galvanike;qeliza
galvanike;galvanometra;gazometra
[instrumente
matëse];matës;aparate
lustrimi për printime fotografike;Aparate
të Sistemit të Pozicionimit Global
[GPS];doreza për mbrojtje kundër rrezeve
X për qëllime industriale;rrjeta për
bateri;fjalorë elektronikë të mbajtur me
dorë;komplete për telefona të cilat mund
të përdoren pa duar;kaseta për pastrimin e
kokës
[regjistrim];kufje;aparate
për
rregullimin e nxehtësisë;instrumente të
matjes
së
lartësisë;aparate
heliografik;aparate me frekuencë të
lartë;mbajtëse
për
mbështjellje
elektrike;hologramë;brirë
për
altoparlantë;robotë
humanoid
me
inteligjencë
artificiale;hidrometra;higrometra;mbështj
ellës identifikues për telat elektrikë;fije
identifikuese për telat elektrikë;karta
identiteti,
magnetike;aparat
ndezës,
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elektrik, për ndezjen në distancë/aparat
elektrik për ndezjen në distancë;treguesit
automatikë të presionit të ulët në gomat e
automjeteve;induktorë
[energjia
elektrike];detektorë
me
infra
të
kuqe;fishekë boje, të pambushur, për
printera dhe fotokopje;kartat e qarkut të
integruar
[kartat
inteligjente]/kartat
inteligjente
[kartat
e
qarkut
të
integruar];qarqe të integruara;terminale
ndërvepruese të ekranit me prekje;aparatë
ndërlidhës;ndërfaqe
për
kompjutera;invertorë
[energji
elektrike];makina
faturimi;aparate
jonizimi jo për trajtimin e ajrit ose
ujit;jigsa [instrumente matëse];leva për
përdorim me kompjutera, përveç atyre për
lojëra video;kuti juke për kompjutera;kuti
juke, muzikore/automate muzikore të
operuara me monedha [kuti juke];kuti
bashkimi
[energji
elektrike];mëngë
kryqëzimi për kabllot elektrike;robotë
laboratori;kompjutera laptop;lazera, jo
për qëllime mjekësore;këllëf lentesh;lente
për
astrofotografi;peshore
letrash;instrumentet e nivelimit;stafe
nivelimi [instrumente anketimi]/shufra
[instrumente
anketimi];nivele
[instrumente
për
përcaktimin
e
horizontales];zbehës
të
dritës
[rregullatorë], elektrikë/rregullatorë të
dritës [zbehës], elektrikë;dioda që
lëshojnë dritë [LED];tregues elektronikë
që
lëshojnë
dritë;ballastë
ndriçues;përcjellës
rrufeje/rrufe
kapës/shufra rrufeje;kufizues [energjia
elektrike];kyça,
elektrikë;logje
[instrumente matëse];tregues të humbjeve
elektrike;altoparlantë;fenerë
magjikë;media
magnetike
të
të
dhënave;kodifikues magnetikë;aparat i
rezonancës magnetike [MRI], jo për
qëllime mjekësore;njësi shiriti magnetik
për kompjutera;kaseta magnetike;tela
magnetikë;magnetë;syze
zmadhuese
[optika];busulla
detare;zbulues
të
thellësive detare;matës të shënimit
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[zdrukthtari];direkë për antenat pa tel
(wireless);instrumenta
matematikore;masa;aparate matës;pajisje
matëse,
elektrike;enë
qelqi
matëse;instrumente
matëse;lugë
matëse;megafonë;karta memorjeje për
makinat
e
video-lojërave;nivele
mërkuri;balona
meteorologjike;instrumente
meteorologjike;metronomë;vida
mikrometër
për
instrumentet
optikë;mikrometra/matës
mikrometër;mikrofona;mikroprocesorë;m
ikroskopë;mikrotoma;regjistrues
të
kilometrave për automjete/regjistrues
kilometrash për automjete;pasqyra për
inspektimin
e
punës;telefona
celularë;modema;makina për numërimin
dhe klasifikimin e parave;aparate
monitorimi, të ndryshme nga ato për
qëllime mjekësore;monitorë [pajisje
kompjuterike];monitorë
[programet
kompjuterike];mouse
[pajisje
kompjuterike periferike];mbajtës për
mouse;aparate sinjalizimi detar;aparate
navigimi për automjete [kompjuter në
bord];instrumente lundrimi;gjilpëra për
gramafonë (record players )/stilo për
gramafonë (record players);gjilpëra për
mbikqyrjen
e
busullave;shenja
neoni;kompjutera
fletore
(notebook);objektivë
[thjerrëza]
[optika];instrumentet e vëzhgimit;metra
ohm;aparate
dhe
instrumente
optike;lexues të karaktereve optike;fibra
optike [fije përçuese të dritës];xhama
optikë;fenerë optikë/llamba optike;diodat
organike
të
emetimit
të
dritës
[OLED];oshilografë;ozonizues
[ozonatorë];dryne,
elektronike;metra
parkimi;sensorë
parkimi
për
automjete;përshpejtues
të
grimcave;pedometra;lente zmadhuese për
dyert;periskopë;enë
Petri;regjistrime
fonografike/disqet të regjistrimit të
zërit;fotokopjues
[fotografik,
elektrostatik,
termik];fotometra;aparat
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fototlegrafie;qeliza fotovoltaike;aparate
dhe
instrumenta
për
fizikën;tuba
Pitoti;tavolina
avioni
[instrumente
mbikqyrjeje];planimetra;pllaka
për
bateri;priza elektrike;boba pingule;linja
pingule;makina
llogaritëse
xhepi;polarimetra;gramafonë
(media
player)
portativ;balanca
precizioni;aparatë
matës
precizioni;matës/manometra
presioni;priza të treguesit të presionit për
valvulat;treguesit e presionit;aparat matës
presioni;bordet e qarkut të shtypur;qarqe
të shtypura;printera për përdorim me
kompjuter;prizma [optika];sonda për
qëllime shkencore;përpunues [njësitë
qendrore të përpunimit]/njësitë qendrore
të përpunimit [përpunues];pajisje për
projektimin e tastierave virtuale;aparate
projektimi;ekrane
projeksioni;pajisje
mbrojtëse kundër rrezeve X, jo për
qëllime mjekësore;filma mbrojtës të
përshtatur për ekranet e kompjuterit;filma
mbrojtës të përshtatur për telefonat
inteligjentë;protraktorë
[instrumente
matëse];makina shtypjeje me karta për
zyra;butona
për
këmbanat;pirometra;tregues
sasisorë;dioda kuantike të emetimit të
dritës [QLED];aparate radari;faques
radio;radio;grupe
radiotelegrafie;sete
radiotelefoni;largësimatës/
telemetra;lexues [pajisje për përpunimin e
të dhënave];kamera të pasme për
automjetet;gramafonë
(record
player);aparate
rregulluese,
elektrike;stafeta,
elektrike;instalime
elektrike
për
telekomandën
e
operacioneve
industriale;aparate
telekomandues;rezistenca,
elektrike;vizore
[instrumente
matëse];njehsorë
për
gjetjen
e
satelitit;aparate
navigacioni
satelitore;satelitë
për
qëllime
shkencore;peshore;skanera [pajisje për
përpunimin
e
të
dhënave];ekrane
[fotografi];ekrane
për
gdhendjen
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fotografike;matës të vidhosjes;robotët të
mbikëqyrjes së sigurisë;shenja sigurie
[pajisje kriptimi];lente selfie;shkopinj
selfie [monopodë të mbajtur me
dorë];gjysmëpërçues;këndmatës;mbështje
llës për kabllot elektrike;lëshues grilash
[fotografi];grila
[fotografi];këmbana
sinjali;panele sinjalizuese, ndriçuese ose
mekanike;shenja mekanike;shenja, të
ndritshme;sirena;mëngë
për
laptopë;projektues me rrëshqitje/aparate
projektimi
të
transparencës;syze
inteligjente;telefonat
inteligjentë;orë
inteligjente;priza
elektrike;bateri
diellore;panele diellore për prodhimin e
energjisë elektrike;valvola solenoide
[ndërprerës elektromagnetik];instrumente
për gjetjen e tingullit/zërit;aparate për
regjistrimin e tingullit/zërit;bartësit të
regjistrimit të tingullit/zërit;shirita të
regjistrimit të tingullit/zërit;aparat për
riprodhimin
e
tingullit/zërit;aparat
transmetues tingulli/zëri;aparate dhe
makina zanore;drejtime tingëlluese;linja
tingëlluese;syze;aparate
spektrografik;aparate për matjen e
shpejtësisë [fotografi];rregullatorët e
shpejtësisë për gramafonë (record
players);bobina [fotografi];rregullatorë të
ndriçimit të skenës;stenda të përshtatura
për
laptopë;stenda
për
aparat
fotografik;stereo personale;aparate dhe
instrumente
mbikqyrjeje;kompjutera
tablet;regjistrues
magnetofon;taksimetra;aparate
mësimor;robotë
mësimor;aparate
telekomunikacioni
në
formën
e
bizhuterive;tela
telegrafikë;telegrafë
[aparat];aparate
telefonik;marrës
telefoni;transmetues
telefoni;tela
telefoni;robotë
të
teleprezencës;teleprintera/teleshkruajtës;a
parate
televiziv;terminale
[energjia
elektrike];instalimet për parandalimin e
vjedhjeve, elektrike;kamera të imazhit
termik;kompjuterë
të
hollë
klientësh;sportele;printera
biletash;orë
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kohe
[pajisjet
e
regjistrimit
të
kohës];pajisje
të
regjistrimit
të
kohës;ndërrues
të
kohës,
automatik;fishekë toneri, të pambushur,
për printera dhe fotokopje;transmetues
[telekomunikacioni];transmetuesit
të
sinjaleve elektronike;sete transmetimi
[telekomunikacioni];transparente
[fotografi]/rrëshqitës
[fotografi];trekëmbësh për kamera;disqe
flash
USB;radiot
automjetesh;video
monitorë
të
foshnjave;kaseta
video;fishekë
video-lojrash;video
projektorë;regjistrues
videosh;ekrane
videosh;video
telefona;kaseta
video;gjetëse pamjesh, fotografike;kufje
të realitetit virtual;makina votimi;veshje
gjurmuese të aktiviteteve;kompjuter që
mund të vishen;monitorë të ekranit të
videos që mund të vishen;lidhës teli
[energji elektrike];tela, elektrike;filma me
rreze X, të ekspozuar;fotografi me rreze
X, të ndryshme nga ato për qëllime
mjekësore.
38 sigurim qasjeje në bazat e të dhënave;
marrje me qira e kohës së qasjes në rrjetet
kompjuterike globale; komunikim me
celularë; komunikim me terminalet
kompjuterike; komunikime nga rrjetet me
fibra optike; komunikime me telegram;
komunikime me telefon; transmetim i
mesazheve dhe imazheve i ndihmuar nga
kompjuteri; shërbime elektronike të
tabelave të njoftimeve [shërbimet e
telekomunikacionit]; transmetim faksimil;
marrja me qira e aparateve faksimile;
dhënie e informacionit në fushën e
telekomunikacionit; sigurim i dhomave të
bisedave në internet; dërgim i mesazhit;
marrje me qira e aparatit të dërgimit të
mesazheve; marrje me qira e modemeve;
ofrim i forumeve online; shërbimet e
faqosjes [radio, telefon ose mjete të tjera
të komunikimit elektronik]; komunikimet
radio; transmetim satelitor; marrje me
qira e telefonave inteligjentë; transmetim
i të dhënave; sigurim i kanaleve
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telekomunikuese për shërbimet e
teleshopingut; marrja me qira e pajisjeve
të telekomunikacionit; sigurim i lidhjeve
telekomunikuese me një rrjet kompjuterik
global; shërbimet e drejtimit dhe
kryqëzimit
të
telekomunikacionit;
shërbimet e telekonferencës; shërbimet
telegrafike; shërbimet telefonike; marrje
me qira e telefonave; shërbimet teleks;
transmetim i skedarëve dixhitalë;
transmetim
i
postës
elektronike;
transmetim i kartolinave përshëndetëse në
internet; transmetim i podkasteve;
transmetim i telegrameve; sigurim i
aksesit të përdoruesit në rrjetet
kompjuterike globale; transmetim i
videove sipas kërkesës; shërbime të
videokonferencës; shërbime të postës
zanore; transmetim wireless (pa tel).
42 dizajn i kartës së biznesit; kalibrim
[matje]; cloud computing; cloud seeding;
programim kompjuterik; qira kompjuteri;
konsulencë për sigurinë kompjuterike;
konsulencë për programe kompjuterike;
dizenjimi i programeve kompjuterike;
analiza të sistemit kompjuterik; dizajn i
sistemit kompjuterik; konsulencë për
teknologjinë kompjuterike; shërbime të
mbrojtjes ndaj viruseve kompjuterike;
marrje
me
qira
e
programeve
kompjuterike; konsulencë në projektimin
dhe zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;
konvertimi i programeve dhe të dhënave
kompjuterike, përveç konvertimit fizik;
shndërrim i të dhënave ose dokumenteve
nga media fizike në elektronike; krijimi
dhe hartimi i indekseve të informacionit
të bazuara në uebfaqe për të tjerët
[shërbimet
e
teknologjisë
së
informacionit]; krijimi dhe mirëmbajtja e
faqeve të internetit për të tjerët; shërbimet
e kriptimit të të dhënave; konsulencë për
sigurinë e të dhënave; zhvillimi i
platformave kompjuterike; dixhitalizimi i
dokumenteve [skanimi]; dyfishimi i
programeve
kompjuterike;
ruajtja
elektronike e të dhënave; monitorim
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elektronik i informacionit identifikues
personal për të zbuluar vjedhjen e
identitetit përmes internetit; dizajn i
arteve grafike; dizajn grafik i materialeve
promovuese;
mbajtja
e
faqeve
kompjuterike [faqet e internetit]; dizajni
industrial; konsulencë për teknologjinë e
informacionit
[IT];
shërbime
të
teknologjisë së informacionit të ofruara
në bazë të jashtme; sigurimi i
informacionit në lidhje me teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes
një faqeje në internet; instalim i
programeve kompjuterike; konsulencë për
sigurinë në internet; mirëmbajtja e
programeve kompjuterike; monitorim i
sistemeve kompjuterike me qasje në
distancë;
monitorim
i
sistemeve
kompjuterike për zbulimin e aksesit të
paautorizuar ose shkeljes së të dhënave;
monitorim i sistemeve kompjuterike për
të zbuluar avaritë; kopje rezervë e të
dhënave jashtë faqes; platformë si
shërbim [PaaS]; kontroll i cilësisë;
rikuperim i të dhënave kompjuterike;
kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të reja
për të tjerët; kërkime në fushën e
teknologjisë
së
telekomunikacionit;
sigurimi i motorëve të kërkimit për
internetin; mbajtja e serverit; softueri si
shërbim [SaaS]; zhvillimi i softuerit në
kuadër të botimit të softuerit; stilim
[dizajn industrial]; studimi; kryerja e
studimeve
teknike
të
projektit;
konsulencë
teknologjike;
kërkime
teknologjike; konsulencë për teknologjinë
e telekomunikacionit; zhbllokimi i
celularëve; përditësimi i programeve
kompjuterike; shërbime të vërtetimit të
përdoruesit duke përdorur teknologjinë e
regjistrimit të vetëm për aplikimet e
softuerit në internet; shërbime të
vërtetimit të përdoruesit duke përdorur
teknologji për transaksionet e tregtisë
online (e-commerce); marrja me qira e
serverave në internet; konsulencë për
krijimin e faqeve në internet.
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(210) AL/T/ 2021/1081
(220) 05/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SWIS; PRODUCED BY
ORIGINAL TECHNOLOGY
(591) E bardhë; e ekuqe; ngjyre ari
(732) EXD SH.P.K
Gjirokaster, Tepelene, Lagjja ''M.
Matohiti'', Nr. 8, Prane Filialit ''Tepelena
Union'', AL
(740) Aleksandra Mecaj
Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, shk.
5, ap. 70/4, Tiranë
(511) 30 Cokollata, vafera, kafe, çaj,
sheqer, oriz, tapioke, miell palme, kafe
artificiale, kakao, miell dhe përgatitjet e
bëra nga drithëra, bukë, pastë dhe
ëmbëlsira, mjaltë, melasë, maja pjekjepluhur, kripë, mustardë, uthull, sallatë
(condiments), erëza, akull.

(210) AL/T/ 2021/1087
(220) 06/10/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) Jozef Shiroka
Rruga '' PETI'', Nd.33, H.3, Ap.9, Sauk,
Farke, 1044 Tirane-Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 25
Veshje, këpucë, kapele;
Pantallona; Bluza (tee-shirts); veshje
moristi, veshje çiklisti, grykore jo prej
letre, shirit për kokën (veshje); rroba
banje; kapuç për banjo; sandale; qafore
gezofi [boa]; të brendshme; mbathje për
bebe;
mbrojtëse
jakash;
çizme
sporti;këpucë
plazhi;kapuçë
[veshje];shall;rripa [veshje];rripa brezi
për para [veshje];kostum për ski në
ujë;fjongo
per
veshje;shall
gëzofi;shami;kasketa
[veshje
për
kokën];dorashka [veshje];mandile per
koken;geta;çorape;kravata;shami
zbukurimi
xhepi;peliçe
[veshje];pizhama;vello [veshje];mbajtëse
çorapesh;jaka
[veshje];fanella;dorashka;byzylyk
dore
[veshje];veshje
plazhi;kasketë
dielli;zhartiera per çorape;zhartiera per
çorape te gjata;zhupon;streçe;përparëse
[veshje];galloshe;këpucë ose sandale
kashte;rrobë
banjo;shapka
banje;kominoshe
fëmijësh;kominoshe
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(ndërresa);bereta;këllëf për femijë, jo me
ngrohje
elektrike;çizme;qafa
çizmesh;çizme
të
shkurtra;mbathje
[veshje];këmisha;kurriz këmishash;bust
[të
brendshme
grash];jelek;xhaketa
[veshje];jelekë peshkimi;xhaketa stofi të
leshta
[veshje];kombinime
[veshje];këmishë
e
brendshme
[ndërresa];veshje të gatshme;jaka te
heqshme;veshje
lëkure;kapuç
për
dush;funde;astare të gatshëm [pjesë
veshje];pardesy;gabardinë
[veshje];këpucë për gjimnastikë;fanella
[veshje];pulovra;triko;uniforma;këllëfë
gëzofi
[veshje];gëzofë
me
kapuç;pelerina;peliçe;geta;pantallona;trik
otazhe;të thurrura [veshje];veshje per
gjimnastikë;veshje
te
sipërme;kapele;sutjene;shami
koke;toga;kambale;fustane;pantofla;këpu
cë sporti;shami (shall);këmishë e
brendshme
grash;maskë
(gjumi);mbathje;të
brendshme;papijonë;kravata.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit apo
programeve televizive te produkteve:
Veshmbathjeve te te gjitha llojeve, veshje
per femije dhe per te rritur (per te gjitha
moshat), produkte kosmetike per te gjitha
moshat, aksesore te ndryshem, aksesore
prej metali te cmuar, produkte bizhuterie
te te gjitha llojeve per femije si dhe femra
& meshkuj te rritur, varese per meshkuj
dhe femra, byzylyke per femije si dhe
femra & meshkuj te rritur, butona,
produkte per dekorime ambjentesh te
brendshme dhe te jashtme, produkte per
suvenire, ora dore per femra dhe meshkuj,
ora murale, veshmbathjeve te te gjitha
llojeve, veshje per femije dhe per te rritur
( per te gjitha moshat); sigurimi i një
tregu në internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; promovimi i
shitjeve për të tjerët; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; marketing;
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demonstrim i mallrave; asistencë për
menaxhim komercial apo industrial;
shpërndarja e mostrave; reklamimi /
publiciteti; marredheniet me publikun;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi;
organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; shërbime prokurimi për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera]; informacion tregtar
dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
marrja me qira e stendave të shitjes;
optimizimi i motorëve të kërkimit për
promovimin e shitjeve; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta; hartimi i materialeve
reklamuese; promovimi i mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive.
37 Ndërtim i rezidencave;shërbime të
ndërtimit të ndërtesave;shërbime të
riparimit;shërbime instaluese;shërbime të
ndërtimit;shërbime të ndërtimit të
impianteve të energjisë;shërbime të
instalimit
të
impianteve
të
energjisë;shërbime të ndërtimit të
impianteve së energjisë të erës;shërbime
të instalimit të gjeneratorëve të energjisë
elektrike
të
furnizuar
me
hidrogjen;shërbime të instalimit të
impianteve
të
energjisë
fotovoltaike;shërbime të instalimit të
makinerive;shërbime të instalimit të
makinerive
dhe
pajisjeve
për
zyrë;shërbime të mirëmbajtjes dhe
instalimit të sistemeve të sigurisë për
ndërtesa;shërbime
të
instalimit,
mirëmbajtjes dhe riparimit të pajisjeve të
mbrojtjes dhe sigurisë;shërbime të
ndërtimit dhe riparimit të objekteve të
ripërpunimit
të
karburantit
nuklear;shërbime
të
instalimit,
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mirëmbajtjes dhe riparimit të harduereve
kompjuterike;shërbime të instalimit të
elevatorëve
[ashensorë],
shkallëve
lëvizëse, trotuarëve lëvizës [rrugica për
këmbësorë], makinerive dhe aparateve të
ngarkim-shkarkimit;shërbime
të
instalimit, ndërtimit, mirëmbajtjes dhe
riparimit
të
kamerave
të
mbikëqyrjes;shërbime
të
ndërtimit,
instalimit dhe mirëmbajtjes së sistemit të
transmetimit, sistemit të aplikimit të
radios
dhe
sistemit
të
komunikimit;shërbime
të
ndërtimit,
instalimit dhe mirëmbajtjes së aparateve
të radarëve, pajisjeve të radios të sigurisë
ajrore dhe kontrollit të trafikut dhe
makinerive dhe aparateve meteorologjike
dhe
parandaluese
të
katastrofave;shërbime
të
instalimit,
mirëmbajtjes dhe riparimit të shinave
hekurudhore;shërbime
të
instalimit
elektrik;shërbime të instalimit elektrik të
telekomunikimit;shërbime të konsulencës
për ndërtime;shërbime të këshillimit në
lidhje me instalimin, mirëmbajtjen dhe
riparimin e elevatorëve [ashensorë],
shkallëve lëvizëse, trotuarëve lëvizës
[rrugica për këmbësorë], makinerive dhe
aparateve
të
ngarkimshkarkimit;shërbime të funksionimit dhe
mirëmbajtjes
së
pajisjeve
të
ndërtimit;shërbime të funksionimit dhe
mirëmbajtjes së instalimeve gjeneruese të
energjisë;shërbime të monitorimit të
funksionimit të elevatorëve [ashensorë],
shkallëve lëvizëse, trotuarëve lëvizës
[rrugica për këmbësorë], makinerive dhe
aparateve
të
ngarkimshkarkimit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së biçikletave;shërbime të
riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
automobilave;shërbime të karikimit për
automjete elektrike;shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së mjete lëvizëse
hekurudhore;shërbime të ofrimit të
informacionit në lidhje me riparimin ose
mirëmbajtjen
e
mjeteve
lëvizëse
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hekurudhore;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së automjeteve motorike me
dy rrota;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
kinematografike;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
makinerive
dhe
instrumenteve
optike;shërbime
të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve fotografike;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe
aparateve
të
ngarkimshkarkimit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
elevatorëve
[ashensorë];shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
shkallëve
lëvizëse;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së trotuarëve lëvizës
[rrugica për këmbësorë];shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së alarmeve të
zjarrit;shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe pajisjeve
të zyrës;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
aparateve
të
kondicionimit të ajrit;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
për djegie;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së bojlerave;shërbime të
riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
pompave;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së pajisjeve me energji
lëvizëse jo-elektrike;shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së makinerive dhe
aparateve të ngrirjes;shërbime të riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
frigoriferëve;shërbime te riparimit ose
mirëmbajtjes së turbinave;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve elektronike;shërbime të
riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
kompjuterëve;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinave elektrostatike
të kopjimit, printerëve dhe skanerëve të
imazheve;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
shenjave
digjitale;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së njësive të ekranit
vizual;shërbime
të
riparimit
ose

22

mirëmbajtjes së tabelave elektronike të
njoftimeve;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
të telekomunikimit;shërbime të riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
aparateve
telefonike;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
marrësve
të
radios;shërbime të mirëmbajtjes ose
riparimit të marrësve televiziv;shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive të faksit;shërbime të riparimit
të lexuesve të diskut optik;shërbime të
riparimit të regjistruesve të diskut
optik;shërbime të riparimit të lexuesve të
DVD-ve;shërbime
të
riparimit
të
regjistruesve të DVD-ve;shërbime të
riparimit të regjistruesve të drive-ve të
hard disk;shërbime të riparimit të
altoparlantëve;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së pajisjeve elektrike të
konsumit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive larëse
elektrike;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së pajisjeve tharëse të
rrobave;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
për ngjeshjen e mbeturinave;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve për shkatërrimin e
mbeturinave;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së aparateve elektrike të
ndriçimit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
të shpërndarjes dhe kontrollit të
energjisë;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
gjeneratorëve
të
energjisë;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
motorëve
elektrik;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së pajisjeve për stacionin e
karikimit në të cilin synohen të karikohen
mjetet motorike me dy rrota që përdorin
bateri të rikarikueshme, pajisjeve për
stacionin e karikimit në të cilin synohen
të karikohen automobila duke përdorur
bateri të rikarikueshme dhe pajisjeve për
stacionin e karikimit në të cilin synohen
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të karikohen biçikleta duke përdorur
bateri të rikarikueshme;shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes së impianteve
elektrike
fotovoltaike;shërbime
të
riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
dhe instrumenteve laboratorike;shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
makinerive dhe instrumenteve matëse dhe
testuese;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
aparateve
dhe
instrumenteve mjekësore;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së makinerive
dhe aparateve të printimit ose lidhjes së
librave;shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
të përpunimit kimik;shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së makinerive dhe
veglave
të
përpunimit
të
metaleve;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
furrave
industriale;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së reaktorëve nuklear [pila
atomike];shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
makinerive
dhe
sistemeve
të
prodhimit
gjysmëpërçues;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
për përpunimin e ushqimeve ose
pijeve;shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe mjeteve
bujqësore;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
të përpunimit të plastikës;shërbime të
riparimit dhe mirëmbajtjes së depozitave
të magazinimit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së pajisjes të stacionieve të
benzinës;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së sistemeve mekanike të
parkimit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së makinerive larëse të
pjatave;shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes
së
pajisjeve
të
gatimit;shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes së instalimeve të larjes së
automjeteve;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
makinerive
të
shitjes;shërbime
të
riparimit
ose
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mirëmbajtjes së makinerive dhe aparateve
për përdorim në sallone bukurie ose
dyqane berberësh;shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së pajisjes të kontrollit
të ndotjes së ujit;shërbime të riparimit dhe
mirëmbajtjes së aparateve të furnizimit
me ujë;shërbime të riparimit dhe
mirëmbajtjes së aparateve jonizuese
elektrike të ujit;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes së aparateve për pastrimin e
ujit;shërbime
të
riparimit
ose
mirëmbajtjes së instalimeve gjeneruese të
energjisë;shërbime të riparimit ose
mirëmbajtjes
së
impianteve
të
energjisë;shërbime të riparimit dhe
mirëmbajtjes së gjeneratorëve të energjisë
elektrike
të
furnizuar
me
hidrogjen;shërbime të çmontimit të
impianteve të energjisë nukleare;shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së
impianteve të transmetimit, transformimit
dhe shpërndarjes së energjisë;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së printerëve
3D;shërbime
të
riparimit
dhe
mirëmbajtjes së aparateve për gjenerimin
e hidrogjenit elektrolitik nga uji;shërbime
të riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
ngrohëse me gaz të ujit;shërbime të
riparimit ose mirëmbajtjes së aparateve
ngrohëse jo-elektrikë për gatim për
qëllime shtëpiake;shërbime të riparimit
ose mirëmbajtjes së pajisjeve të
banjës;shërbime të riparimit të njësive të
bidesë së tualetit me shiringa me uji
larës;shërbime
të
riparimit
të
syzeve;shërbime
të
pastrimit
të
depozitave të magazinimit;shërbime të
sterilizimit
të
aparateve
dhe
instrumenteve mjekësore;shërbime të
marrjes me qira të makinerive elektrike të
larjes;shërbime të marrjes me qira të
aparatëve
tharëse
të
lavanderisë.
43
Shërbime restoranti;Strehim i
përkohshëm;Kafene;Ushqime dhe pije për
katering;Shërbime restoranti me veteshërbim;Shërbime të kafeterisë;Shërbime
të ushqimeve të lehta dhe të shpejta
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(Snack-bar);Shërbime për sigurimin e
ushqimeve
dhe
pijeve;Sigurimi
i
ambienteve
të
kampit;Shërbime
hoteliere;Shërbimet e motelit;Rezervime
të përkohshme të akomodimit;Shërbime
kampi pushimesh [strehimi]; shërbimet e
çerdheve [kopshti] ditor; ushqim dhe pije
hotelierike; shërbimet e shtëpive të
pensionit; shërbimet e shtëpisë turistike.

(210) AL/T/ 2021/1098
(220) 08/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) AESTHETIC
(591)
e bardhë; e zezë; e verdhë;
portokalli
(732) BRIKENA DURO PF
RR.MIHAL DURI, BANESA NR.4,
TIRANE, AL
(740) DORINA HAJDINI
RR.MIHAL DURI, BANESA NR.4,
TIRANE AFER HOTEL THEATRO
(511) 44 Kujdesi mjekësor, kujdesi i
bukurisë të dhënë ndaj qenieve njerëzore;
Sherbimet e mjekesise.

(210) AL/T/ 2021/1209
(220) 05/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) roze (pink); e bardhe.
(732) A – Link SHPK
Rruga, Abdyl Frasheri, Pallati nr.17/6,
Zona Kadastrale 8270, Nr Pasurie
3/251+1-27, Volumi 36, Faqe 179, Tirane
– Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 14
unaza [stoli] / unaza
[bizhuteri]; stoli / bizhuteri; vathë; orë
dore; orë alarmi; lidhjeve prej metali të
çmuar; amuleta [stoli] / amuleta
[bizhuteri]; spiranca [orë dhe orë pune];
simbole prej metali të çmuar; rruaza për
të bërë stoli / rruaza për të bërë
bizhuteri;kuti prej metali të çmuar; rrathë
[stoli] / rrathë [bizhuteri]; rrathë të bërë
prej tekstili të qëndisur [stoli] / rrathë të
bërë prej tekstili të qëndisur [bizhuteri];
karfica zbukurimi [stoli] / karfica
zbukurimi [bizhuteri]; buste prej metali të
çmuar; zinxhirë [stoli] / zinxhirë
[bizhuteri]; kapëse për stoli / kapëse për
bizhuteri; orët; orë dhe orë elektrike; orët
e sahatit; kryqëzime si stoli / kryqëzime si
bizhuteri; kryqëzime prej metali të çmuar,
përveç stoli / kryqëzime prej metali të
çmuar, përveç bizhuterive; lidhje
manshetash;diamante;figura prej metali të
çmuar / statuja prej metali të çmuar;fije
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ari [stoli] / fije ari [bizhuteri];ari, i
papërpunuar ose i rrahur;stoli prej fildishi
/ bizhuteri prej fildishi; kuti stoli / kuti
bizhuterish;sharme bizhuterish / sharma
për stoli / sharma për bizhuteri / bukuri
bizhuterish;stoli prej qelibari të verdhë /
bizhuteri prej qelibari të verdhë;unaza
çelësash [unaza të ndara me xhingël ose
fob dekorativ] / zinxhirë çelësash [unaza
të ndara me xhingël ose fob
dekorativ];gjerdanë [stoli] / gjerdanë
[bizhuteri];perlat
[stoli]
/
perlat
[bizhuteri]; metale të çmuar, të
papërpunuar ose gjysëm të punuar;Gure
te Cmuar;gurë gjysëm të çmuar;fije
argjendi
[stoli]
/
fije
argjendi
[bizhuteri];statuja
prej
metali
të
çmuar;kapëse lidhëse;breza / rripa për orë
dore / shirita për orë;orë;vepra arti prej
metali
të
çmuar.
18 çanta dore;çanta;çanta [zarfe, qese]
prej lëkure, për paketim;çanta për
kampe;çanta për alpinistë;çanta për
sporte;çanta plazhi;kuti prej lëkure ose
bordi prej lëkure;çanta (valixhe);kasat e
kartave të biznesit;kasat e kartave të
kreditit
[kuletat];lëkura
të
dredhura;mbulesa
mobiljesh
prej
lëkure;çanta gjahu [pajisje gjahu];çanta
veshjesh
për
udhëtime;belte
prej
lëkure;kapse për mbajtjen e çantave të
pazarit;korniza
çantash
dore;lëkure
imitimi;etiketat prej lëkure;kordon prej
lëkure;rripa lëkure;lëkure, e pa punuar
ose
gjysëm
e
punuar;mbulesë
lëkure;cadra;kuletat
e
xhepit;çanta
shpine;çanta shkollore;çanta pazari;rripa
shpatullash [rripa] prej lëkure / rripa
lëkure shpatullash / rripa lëkure për
supe;artikuj prej lëkure;dorezat e
valixheve;valixhet;çanta
udhëtimi;stoli
prej lëkure për mobilje.
35 Shërbime shitje me shumicë dhe
pakicë në dyqan dhe nëpërmjet faqeve të
internetit të produkteve si: Aksesore te
ndryshem, aksesore prej metali te cmuar,
produkte bizhuterie si unaza per meshkuj
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dhe femra, varese per meshkuj dhe femra,
byzylyke per femra dhe meshkuj, butona,
produkte per dekorime ambjentesh te
brendshme dhe te jashtme, produkte per
suvenire, ora dore per femra dhe meshkuj,
ora murale, veshmbathjeve te te gjitha
llojeve, veshje per femije dhe per te rritur
( per te gjitha moshat), produkte
kosmetike per te gjitha moshat, tekstile
për përdorim shtëpiak dhe hoteleri,
carcaf,
guverta,
jorgan,
peshqira,
mbrojtëse dysheku, jastëk, batanije,
këpucë, produkte kosmetike per te gjitha
moshat, akesesore te ndryshem, produkte
dhe pajisje per perdorim ne shtepi dhe
industri, mobilje per shtepi, mobilje
zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per
hoteleri, aksesore dhe produkte per
dekorime te ambienteve te brendshme dhe
te jashtme, dysheke te te gjitha llojeve,
krevate, mobilje per shtepi, mobilje
zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per
hoteleri, lodra te ndryshme per femije dhe
per te rritur;organizimi i panaireve
tregtare për qëllime komerciale ose
reklamuese;organizimi i ekspozitave për
qëllime
komerciale
ose
reklamuese;demonstrim
i
mallrave;dizenjimi
i
materialeve
reklamuese;shpërndarjen e materialit
reklamues;shërbimet e ekspozimit për
qëllime
reklamimi;studime
tregu;reklamim / publicitet;shërbimet e
agjencisë së reklamave / shërbimet e
agjencive publicitare;dhenie me qira e
hapësirave
reklamuese;shërbime
këshillimore
për
menaxhimin
e
biznesit;konsulencë
profesionale
të
biznesit;informacion
mbi
biznesin;informacion tregtar dhe këshilla
për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve;shërbime të
ndërmjetësimit komercial;shërbimet e
lobimit
komercial;hulumtim
marketingu;marketing;modelim
për
reklamim
ose
promovim
të
shitjeve;sigurimi i një tregu online për
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blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;organizimi i shfaqjeve të
modës
për
qëllime
promocionale;prezantimi i mallrave në
media komunikimi, për qëllime të shitjes
me pakicë;promovimin e mallrave dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve
sportive;marrëdhëniet
me
publikun;dhenie me qira materiale
publicitare;promovimin e shitjeve për të
tjerët;shërbime prokurimi për të tjerët
[blerja e mallrave dhe shërbimeve për
biznese të tjera];asistencë për menaxhim
komercial apo industrial.

(210) AL/T/ 2021/1311
(220) 09/12/2021
(540)

REHAB THE
BEAST!
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Monster energy Company
1 Monster Way, Corona, California
92879, USA , US
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale; pije me bazë kafe; pije me
bazë çaji; pije me bazë çokollate;
32 Pije joalkoolike

(210) AL/T/ 2021/1318
(220) 10/12/2021
(540)

TINGORA
(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

(210) AL/T/ 2021/1319
(220) 10/12/2021
(540)

ZILFENAN
(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

(210) AL/T/ 2021/1320
(220) 13/12/2021
(540)
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10 Aparate mjeksore; aparat për thithjen
e ilaceve (inhalers)

(210) AL/T/ 2021/1331
(220) 15/12/2021
(540)

KARDIM
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) invest
(591) Vjollce dhe te gjitha nuancat e saj;
blu dhe te gjitha nuancat e saj; e kuqe; e
bardhe
(732) FAB GROUP
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi
Postar 1016, Tiranë, AL
(740) Brisida Ademaj
Rr ''Panorama'', Kulla Biznesit, Kodi
Postar 1016, Tiranë
(511) 36 sherbime financiare, monetare
dhe bankare

(210) AL/T/ 2021/1321
(220) 13/12/2021
(540)

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

(210) AL/T/ 2021/1338
(220) 16/12/2021
(540)

FORADIL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) NOVARTIS AG
4002 Basel, Switzerland, CH
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë
(511) 5
Preparate farmaceutike për
trajtimin e crregullimeve respiratore

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Everything about cleaning
(591) blu; gri e hapur
(732) G L O B I SHPK
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Rruga "Dritan Hoxha", Nr. 61, Laprake,
Tirane – Shqiperi , AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 35 Sherbime shitje me shumice
dhe pakice ne dyqan dhe nepermjet
faqeve te internetit te produkteve si:
Detergjent te ndryshem pastrimi per
perdorim profesonial dhe shtepiak,
makineri, pajisje dhe aparate te ndryshem
pastrimi per perdorim ne shtepi,
restorante & hoteleri, artikuj te ndryshem
mbrojtes per ambjentet e punes, kimikate
te ndryshme per perdorim profesinal,
mekanizma te ndryshme pastrimi
profesional, karroca pastrimi, produkte
pastrimi te te gjitha llojeve, pjese
kembimi per automjete, pjese kembimi
per pajisjet dhe makinerite e pastrimit.
37 Larje; dezinfektim; pastrim; sherbime
pastrimi te ndërtesave [pjesa e
brendshme];sherbime
pastrimi
te
ndertesave [sipërfaqja e jashtme]; pastrim
kimik;
pastrim
rrugesh;
pastrim
automjetesh; pastrim dritaresh; instalim i
pajisjeve te kuzhines;Instalim dhe riparim
i
pajisjeve
elektrike;Instalimin,
mirembajtjen
dhe
riparimin
e
makinerive,( kryesisht te pajisjeve &
makinerive te pastrimit); Informacione
riparimi;
mbikëqyrja
e
ndërtimeve;instalim dhe riparim i
sistemeve
të
alarmit
dhe
vjedhjeve;ndertime të ndryshme civile,
ekonomike,
industriale,
turistike,
bujqësore, rikonstruksione;instalimi dhe
riparimi i alarmit nga zjarri;instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve
kompjuterike;riparimi i kycave (çelësave
të sigurisë); shërbime të elektricistëve;
Sherbime te qiradhenjes se makinerive te
pastrimit; Sherbime te qiradhenjes se
makinave larëse enësh; Sherbime te
qiradhenjes se lavatriçeve;Sherbime te
qiradhenjes se makinave për tharjen e

enëve; Sherbime te qiradhenjes se
makinave për pastrimin e rrugëve;
shërbimet e mirembajtes së shtëpisë
[shërbimet e pastrimit]; Kujdesi, pastrimi
dhe riparimi i lëkurës; pastrimi dhe
riparimi i bojlerit.

(210) AL/T/ 2021/1368
(220) 21/12/2021
(540)

VIAL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Ervini Spaho
Rruga "Frosina Plaku", pallati 51/1,
Tiranë,
AL
(740) Ervini Spaho
Rruga "Frosina Plaku", pallati 51/1,
Tiranë
(511) 36
shërbimet e likuidimit të
biznesit, investim i kapitaleve, mbledhje e
fondeve për bamirësi, depozitat e sendeve
me vlerë, shërbimet e pagesave me
portofol elektronik, transferta elektronike
të fondeve, transferimi elektronik i
valutave virtuale, këmbimi i parave,
shkëmbimi financiar i monedhave
virtuale, menaxhimin financiar të
pagesave të rimbursimit për të tjerët,
kërkime
financiare,
sponsorizime
financiare, ofrimi i informacioneve
financiare, shërbimet e financimit,
investim fondesh, përpunimi i pagesave
me kartë krediti, përpunimi i pagesave me
kartë debiti, shërbimet e depozitave të
sigurta, emetimi i letrave me vlerë,
shërbimet e shit-blerjes së aksioneve.
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(210) AL/T/ 2020/1019
(540) BERYL HOTEL
(732) BY BEST DUTY FREE SHPK
RR.SAMI
FRASHERI,
QENDRA
METROPOL, KATI II,1001, TIRANE,
ALBANIA, AL
(151) 20/01/2022
(180) 09/12/2030
(111) 22477
(300)
(510) 43,
(526) HOTEL
(591) -bojëqiell; turkeze; blu; kafe në të
florinjtë
(740) BLEDAR MARKU
RR.SAMI
FRASHERI,
QENDRA
METROPOL, KATI II,1001, TIRANE,
ALBANIA

(210) AL/T/ 2021/13
(540) EMONA BRAND GOLD
(732) EMONA
Tirane, Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga
"Azem Hajdari" Godina Nr.30., AL
(151) 19/01/2022
(180) 13/01/2031
(111) 22470
(300)
(510) 30 35,
(526) THE ORIGINAL ONE, SINCE
1976,
CEYLON
TEA,
FRESH,
TRADITIONAL
TEA,
100
%
NATURAL; BRAND; GOLD; Awarded,
Superbrands Kosovo's choice, 2018,
SYMBOL OF QUALITY si dhe te gjithe
elementet certifikues ne fund te etiketes
(591) -Ngjyre floriri, e kuqe, e zeze, e
verdhe, e bardhe.
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane
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(210) AL/T/ 2021/14
(540) EMONA BRAND PREMIUM
(732) EMONA
Tirane, Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga
"Azem Hajdari" Godina Nr.30., AL
(151) 19/01/2022
(180) 13/01/2031
(111) 22471
(300)
(510) 30 35,
(526) THE ORIGINAL ONE, SINCE
1976, CEYLON TEA, FRESH; BRAND;
PREMIUM; TRADITIONAL TEA;
100%
NATURAL;
Awarded,
Superbrands Kosovo's choice, 2018,
SYMBOL OF QUALITY si dhe te gjithe
elementet certifikues ne fund te etiketes
(591) -E kuqe, e zeze, e verdhe, e bardhe.
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2021/15
(540)
EMONA
BRAND
TRADITIONAL
(732) EMONA
Tirane, Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga
"Azem Hajdari" Godina Nr.30., AL
(151) 19/01/2022
(180) 13/01/2031
(111) 22469
(300)
(510) 30 35,
(526) THE ORIGINAL ONE, SINCE
1976,
CEYLON
TEA,
FRESH,
TRADITIONAL
TEA,
100%
NATURAL;
BRAND;
Awarded,
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Superbrands Kosovo's choice, 2018,
SYMBOL OF QUALITY; NO.00 si dhe
te gjithe elementet certifikues ne fund te
etiketes
(591) -E verdhe, e kuqe, e zeze, e bardhe.
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2021/175
(540)
EMONA BRAND THE
SUPERIOR QUALITY GARDEN
FRESH TEAS
(732) EMONA
Tirane, Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga
"Azem Hajdari" Godina Nr.30., AL
(151) 19/01/2022
(180) 15/02/2031
(111) 22468
(300)
(510) 30 35,
(526) SUPERIOR QUALITY; FRESH
TEAS; CEYLON TEA; BRAND;
ORIGINAL ONE; NO.1; FINEST TEA
TASTE, Awarded, Superbrands Kosovo's
choice, 2018, SYMBOL OF QUALITY
si dhe te gjithe elementet certifikues ne
fund te etiketes
(591) -e kuqe;e zeze; e verdhe, gri.
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2021/177
(540)
EMONA BRAND EXTRA
QUALITY BLACK TEA
(732) EMONA
Tirane, Paskuqan, Kodër e Kuqe, Rruga
"Azem Hajdari" Godina Nr.30., AL
(151) 19/01/2022
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(180) 15/02/2031
(111) 22472
(300)
(510) 30 35,
(526) EXTRA QUALITY BLACK TEA,
CEYLON TEA,BRAND, Awarded,
Superbrands, Kosovo’s choice, 2018,
SYMBOL OF QUALITY, ORIGINAL
ONE, THE FINEST TEA TASTE, N0. 1,
elementet certifikues qe ndodhen ne fund
te etiketes.
(591) -Ngjyre floriri, e kuqe, e zeze, e
verdhe
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2021/311
(540) OTTBEG
(732) Klitjan Shorja and Ajet Krraba
Rruga e Shkodrës, Pallati nr.60 (perballe
spitalit HYGEA) Tirane, AL ;Elbasan,
Njesia Administrative Bradashesh, Fshati
Balez, AL
(151) 19/01/2022
(180) 16/03/2031
(111) 22465
(300)
(510) 18 25,
(526)
(591) -e bardhe; e zeze.
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare,
Shk.5, Ap.70/4, Tirane

(210) AL/T/ 2021/312
(540) acer
(732) Acer Incorporated
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7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist.,Taipei City, R.O.C., TW 10541,
Taiwan, Province of China , CN
(151) 20/01/2022
(180) 16/03/2031
(111) 22478
(300)
(510) 9, 20, 28 35,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/419
(540) Menorelax HF
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Srbija,
SERBI, RS
(151) 13/01/2022
(180) 14/04/2031
(111) 22456
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma CAMI
Rr.”Besim Alla”, pallati “Dilo” shkalla 5,
apt.25, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/451
(540) Farmacia Jote
(732) Adil Demuçaj
Rr.Studenti, Zona kadestrale Nr.8591,
Nr.Pasurie2/988-N1, Kti 1, Shkoder, AL
(151) 14/01/2022
(180) 22/04/2031
(111) 22457
(300)
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(510) 5, 10 35,
(526) Farmacia
(591) -blu; jeshile; e bardhë
(740) Adil Demuçaj
Rr.Kadri Roshi, Nd.Nr.24, Hyrja Nr.7

(210) AL/T/ 2021/473
(540) elka Daily
(732) ELKA S.A.,
Vrisera, Gjirokaster, Shqiperi, AL
(151) 20/01/2022
(180) 28/04/2031
(111) 22503
(300)
(510) 30,
(526)
(591) -e kuqe; kafe; e bardhe; blu;
jeshile.
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/503
(540)
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(151) 19/01/2022
(180) 07/05/2031
(111) 22467
(300)
(510) 18 25,
(526)
(591) -E bardhe; e zeze
(740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
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(210) AL/T/ 2021/504
(540)
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(151) 19/01/2022
(180) 07/05/2031
(111) 22476
(300)
(510) 3, 8, 9, 18, 21 25,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

(210) AL/T/ 2021/511
(540) wasim badami BY HEMANI
(732) Fabian Shaba pf
Tiranë,
Kashar,
Yzberisht,
Rr.''3
Dëshmorët'', Pallatet Lin Konstruksion,
ZK3866, kati i parë, Tiranë, AL
(151) 19/01/2022
(180) 10/05/2031
(111) 22459
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -e bardhë; kafe
(740) Sonila Elezi
Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI,
Ap.29, Tirane

(210) AL/T/ 2021/521
(540) ACER
(732) Acer Incorporated
7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan
Dist. Taipei City, R.O.C., TW 10541
Taiwan, Province of China , CN
(151) 19/01/2022
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(180) 12/05/2031
(111) 22475
(300)
(510) 7,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/584
(540) ekre
(732) COMPROF Milano S.r.l.
Piazza Santa Maria degli Angeli a
Pizzofalcone 1 Napoli, IT
(151) 19/01/2022
(180) 31/05/2031
(111) 22460
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/614
(540) ECOLUX
(732) J & B shpk
Rruga "Anita Bitri", Lagjia 28 Nentori,
Objekt Privat Nr.3, Kati i pare. VLORE,
ALBANIA , AL
(151) 12/01/2022
(180) 04/06/2031
(111) 22455
(300)
(510) 7, 9 11,
(526)
(591) (740) Galinija Gjoni
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Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE,
SHQIPERIA

(210) AL/T/ 2021/615
(540) Project 523
(732) B2B International
Njesia Administrative Nr.10, Rruga Mine
Peza, Ndertesa Nr.3, Shkalla 2, Kati i 2,,
AL
(151) 19/01/2022
(180) 04/06/2031
(111) 22461
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Amarda Hoxha
Mine Peza; Nd. 3; H. 2; Ap. 8; Njësia
Administrative Nr. 10; Njesia bashkiake
nr.

(210) AL/T/ 2021/622
(540) FORTEX VITAMIN C
(732) Fortex Nutraceuticals Ltd.
Suhodol, 10 Prohladen kat street, 1362
Sofia, Bulgaria, BG
(151) 19/01/2022
(180) 07/06/2031
(111) 22463
(300)
(510) 5,
(526) NEW FORMULA; VITAMIN C;
500 + Zn +Se+ D3; NË FORMË TË
LËNGSHME; Përdorim i lehtë; Përthithje
maksimale; E GATSHME PËR T'U
PIRË; HAPE; PIJE; 12x10 ml
BUSTINA; SHTESË USHQIMORE ME
ËMBËLSUES; nutraceuticals
(591) -e kuqe; e bardhë; vjollcë e errët;
vjollcë; portokalli; e verdhë; gurë kali; gri
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(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/645
(540)
BEST IN Clinic Dermo Aesthetics Academy
(732) MIGENA KRIFSA PF
TIRANE Rruga “Vaso Pasha”, pallati 16,
shk.3, kati 2, ap.20, AL
(151) 12/01/2022
(180) 14/06/2031
(111) 22454
(300)
(510) 41 44,
(526)
Clinic
Dermo-Aesthetics
Academy, best
(591) -E verdhe; ngjyre floriri, nuance e
kafes, e bardhe
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9

(210) AL/T/ 2021/673
(540) NAFAS
(732) J&B LIMITED
3rd floor, yamraj Building, Market
Square, P.O.Box 3175, Road TOWN,
TORTOLA, British Virgin Islands, VI
(151) 19/01/2022
(180) 18/06/2031
(111) 22474
(300)
(510) 34,
(526)
(591) -E bardhe; e zeze.
(740) Gazmir ISAKAJ
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
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(210) AL/T/ 2021/674
(540) elka
(732) ELKA S. A.
Vrisera, Gjirokastër, Shqipëri, AL
(151) 20/01/2022
(180) 18/06/2031
(111) 22506
(300)
(510) 6, 29, 30 32,
(526)
(591) -blu; bojeqielli; jeshile; e kuqe
(740) Eno DODBIBA.
Rr. Naim FRASHERI, 60/3, Shk.1,
Ap.16, Tirane

(210) AL/T/ 2021/685
(540) OKAZION
(732) SILVER TOPALLI
TIRANE, Rruga Albanopoli, Njesia
Administrative Nr.9, ndertesa Nr.41, Kati
0, 1016, AL
(151) 19/01/2022
(180) 21/06/2031
(111) 22462
(300)
(510) 35,
(526) OKAZION
(591) -E zeze; Jeshile
(740) ANXHELA BRAÇE
TIRANE, Rruga Albanopoli, Njesia
Administrative Nr.9, ndertesa Nr.41, Kati
0, 1016

(210) AL/T/ 2021/691
(540) SCORE BOARD
(732) HACI MEHMET HASAR
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ZIRAAT BANKASI YANI Z.BURNU,
INSTANBUL, TURQI, TR
(151) 19/01/2022
(180) 22/06/2031
(111) 22473
(300)
(510) 25,
(526)
(591) -e bardhë; e kuqe; blu
(740) ELENA BORICI
RRUGA E KAVAJES, ISH-SHTEPIA
BOTUESE
NAIM
FRASHERI,
NDERTESA 80, HYRJA 1, KATI 5,
TIRANE

(210) AL/T/ 2021/752
(540) MANHATTAN
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(151) 20/01/2022
(180) 07/07/2031
(111) 22508
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat
Albania
sh.p.k,
Rr.
A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/771
(540) STARLINK
(732) Space Exploration Technologies
Corp.
1 Rocket Road, Hawthorne, California
90250 , US
(151) 19/01/2022
(180) 12/07/2031
(111) 22464
(300)
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(510) 9, 38 42,
(526)
(591) (740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/773
(540) Produkt Bio Origjinal Mirdita
(732) Raimonda Nikolli pf
RUBIK Lagjia e Mesme, Rruga
''Marianne Graf'', Kati i pare, Hyrja 2,
Nr.Pasurise 4/63-N, zona Kadastrale 3244
4603., AL
(151) 12/01/2022
(180) 12/07/2031
(111) 22453
(300)
(510) 35,
(526) Produkt Bio Origjinal Mirdita
(591) -E kuqe; e zeze; jeshile; e bardhe.
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9

(210) AL/T/ 2021/774
(540)
AHIQA
ALBANIANHIGHLAND QUEEN-ART
(732) Raimonda Nikolli pf
RUBIK Lagjia e Mesme, Rruga
''Marianne Graf'', Kati i pare, Hyrja 2,
Nr.Pasurise 4/63-N, zona Kadastrale 3244
4603., AL
(151) 12/01/2022
(180) 12/07/2031
(111) 22452
(300)
(510) 35,
(526)
ALBANIAN - HIGHLAND
QUEEN-ART
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(591) -E kuqe; e zeze; e bardhe.
(740) ALEKSANDER PRIFTI
Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi,
Shkalla 1, zyra nr.9

(210) AL/T/ 2021/784
(540) ZGJOHU ME DASHURI
(732) LUXURY BEDDING SHPK
Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8,
Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah
Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL
(151) 19/01/2022
(180) 13/07/2031
(111) 22466
(300)
(510) 20, 24 35,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/791
(540) DELIGHT HOTEL
(732) Remzi Daci
Vlore, Ksamil Lagjia Nr.3, Rr. Riviera
God, nr.pas. 7605 Zk.2297, AL
(151) 19/01/2022
(180) 15/07/2031
(111) 22458
(300)
(510) 43,
(526) HOTEL
(591) -Ngjyre gri e erret; Blu e hapur.
(740) Erdi Lula
Rr. Shyqyri Berxolli, Pall 31, Shk 1,
Ap.21 Tirane
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(210) AL/T/ 2021/882
(540) natyra shëron
(732) MIMOZA BYLYKBASHI
RRUGA SADIK PETRELA VILA 15,
AL
(151) 20/01/2022
(180) 02/08/2031
(111) 22510
(300)
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(510) 3, 5 44,
(526)
(591) -e bardhë; jeshile e errët, jeshile e
çelur
(740) MIMOZA BYLYKBASHI
RRUGA SADIK PETRELA VILA 15
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KORRIGJIME(ndryshim emri)
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( 111)
( 210 ) AL/T/ 2021/1097
( 732 ) Pellumb Boshi
Lagjia Ulaj, shtepi private, Pllumb Boshi; Shale THETH, Shkoder., AL
(740)
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