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

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

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

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

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2021/551
(220) 21/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) LAW & TAX
(591) fletë ari satin e celur (satin sheet
gold); e zezë; e bardhë
(732) Aldenis Çullhaj
Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora,
Kati
2,
Tiranë,
AL
(740) Aldenis Çullhaj
Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora,
Kati 2
(511) 35 reklamim; menaxhim biznesi,
organizim dhe administrim; funksione
zyre; ndihmë administrative në përgjigjen
e
thirrjeve
për
tendera/ndihmë
administrative në përgjigjen e kërkesave
për propozime; përpunim administrativ i
urdhrave
të
blerjes;
shërbime
administrative për zhvendosjen e
bizneseve; reklamim/publicitet; marrja
me qera e hapësirave reklamuese; marrje
me qera e kohës së reklamimit në mediat
e komunikimit; shërbime rikujtuese të
takimeve(funksione zyre); shërbime për
caktimin e takimeve (funksione zyre);
ankande; postim i faturave; marrja me
qira e tabelave (bordeve reklamuese);
mbajtja e librave/kontabiliteti; shërbime
këshilluese për menaxhim biznesi;
vlerësim biznesi; auditim biznesi;
shërbime të ekspertëve të eficencës së
biznesit; pyetje rreth biznesit; shërbime të
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ndërmjetësimit të biznesit në lidhje me
përputhjen e investitorëve të mundshëm
privatë me sipërmarrësit që kanë nevojë
për fonde; hetime biznesi; konsulencë për
menaxhim dhe organizim biznesi; ndihmë
për menaxhim biznesi; menaxhim biznesi
për ofruesit e shërbimeve të pavarura;
menaxhim biznesi i hoteleve; menaxhim
biznesi i programeve të rimbursimit për të
tjerët; hulumtime biznesi; konsulencë
profesionale
biznesi;
sigurimi
i
informacionit të biznesit; sigurimi i
informacionit të biznesit përmes një faqe
në internet; administratim tregtar i
licencimit të mallrave dhe shërbimeve të
të tjerëve; shërbime të agjencisë tregtare
të
informacionit;
shërbime
të
ndërmjetësimit komercial; shërbime të
lobimit tregtar; asistencë për menaxhim
tregtar ose industrial; sigurimin e
informacionit të kontaktit tregtar dhe të
biznesit; sigurim i informacionit dhe
këshillimi tregtar për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbime të inteligjencës konkurruese;
përpilim i informacionit në bazat e të
dhënave kompjuterike; përpilim i
statistikave; përpilimin e indekseve të
informacionit për qëllime komerciale ose
reklamuese; menaxhim i kompjuterizuar i
skedarëve; konsulencë në lidhje me
strategjitë e komunikimit reklamues;
konsulencë në lidhje me strategjitë e
komunikimit të marrëdhënieve publike;
profilizim i konsumatorit për qëllime
komerciale ose marketing; shërbime të
komunikimit të korporatave; analiza e
çmimit të kostos; kërkimi i të dhënave në
skedarët kompjuterikë për të tjerët;
demonstrimi i mallrave; zhvillimi i
koncepteve të reklamave; reklama direkte
me postë; përhapja e reklamave;
shpërndarja e mostrave; hartimi i
pasqyrave të llogarive; parashikimi
ekonomik; organizimi i ekspozitave për
qëllime komerciale ose reklamuese;
auditimi financiar; shërbimet e regjistrit të
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dhuratave; shërbime të agjencisë së
import-eksportit; menaxhim biznesi i
përkohshëm; faturim; shërbim paraqitjeje
për qëllime reklamimi; studime tregu;
marketing;
hulmtime
me
qëllime
marketing-u; negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta;
negocimi i kontratave të biznesit për të
tjerët; burime të jashtme të menaxhimit
administrativ për kompanitë; shërbime të
prokurimit për të tjerët (blerja e mallrave
dhe shërbimeve për biznese të tjera);
marrëdhënie me publikun; shërbime të
regjistrimit të taksave; përgatitja e
taksave.
36
shërbime
financiare,
monetare;shërbime sigurimi;çështje të
pasurive të paluajtshme;ndërmjetësim
financiar;shërbime të likuidimit të
biznesit,
financiare;investim
kapitali;mbledhje
fondesh
për
bamirësi;verifikim
kontrolli/çeqesh;shërbime këshilluese për
borxhet;financime;shërbime
për
mbledhjen
e
borxheve;analiza
financiare;vlerësime
financiare
në
përgjigjen
e
thirrjeve
për
tendera/vlerësime financiare në përgjigjen
e kërkesave për propozime;konsulencë
financiare;shërbime
ndërmjetësimi
doganor financiar;vlerësime financiare
(sigurimi,
banka,
pasuri
të
paluajtshme);vlerësime financiare të
kostove të zhvillimit në lidhje me
industrinë
e
naftës,
gazit
dhe
minierave;menaxhim financiar;menaxhim
financiar i pagesave të rimbursimit për të
tjerët;kërkime
financiare;sponsorizim
financiar;vlerësim financiar i aseteve të
pronës
intelektuale;sigurim
i
informacionit
financiar;sigurim
i
informacionit financiar përmes një faqeje
në internet;shërbime financimi;vlerësim
fiskal;financim me qera-blerje;kredi me
këste;brokerimi i sigurimeve;konsulencë
për
sigurime;nënshkrim
i
sigurimeve;dhënia e informacioneve mbi
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sigurimin;investimii fondeve;nënshkrim i
sigurimeve
të
jetës;hua
(financim);organizim i koleksioneve
monetare;fonde të përbashkëta;marrja me
qera
e
zyrave
(pasuri
të
paluajtshme);marrja me qira e zyrave për
bashkëpunim;përgatitja e kuotave për
qëllime të vlerësimit të kostos;kujdestari
(trust-e)/mirëbesim.
45 shërbime ligjore; shërbime alternative
për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve;
shërbime arbitrazhi; menaxhim i të
drejtave të autorit; konsulencë për pronën
intelektuale; administrimi ligjor i
licencave; këshilla ligjore në përgjigjen e
thirrjeve për tendera/këshilla ligjore në
përgjigjen e kërkesave për propozime;
shërbime të avokatisë ligjore; auditim i
pajtueshmërisë ligjore; konsulencë ligjore
në lidhje me hartimin e patentave;
shërbim përgatitjeje të dokumenteve
ligjore; hulumtime juridike; shërbime
juridike në lidhje me negocimin e
kontratave për të tjerët; shërbime juridike
në fushën e emigracionit; shërbime ligjore
të vëzhgimit; licencim (shërbimet ligjore)
në kuadrin e botimit të software;
shërbime ligjore licensimin e softwareave kompjuterikë; licencim i pronës
intelektuale; shërbime gjyqësore; kthim i
pasurisë së humbur; shërbimet e agjencisë
martesore; ndërmjetësim; hetim për
personat e zhdukur; monitorim i të
drejtave të pronësisë intelektuale për
qëllime këshillimore juridike; hetime
investigative personale; konsulencë për
sigurinë fizike; organizim i takimeve
politike;
shërbime
juridike
për
regjistrimin e emrave të domain-eve;
auditimi i pajtueshmërisë rregullatore;
ndjekje e pasurisë së vjedhur.
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(210) AL/T/ 2021/835
(220) 23/07/2021
(540)

STERN
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Enrik ZHOLI PF
Tiranë,
Yzberisht,
Nr.
pasurie
NP0299/199-N2,ZK3866, AL
(740) Sonila ELEZI
Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V,
Kati VI, Ap. 29, Tiranë
(511) 3 Preparat per larje ne lavanteri,
preparate per pastrim zbardhues per
rroba.

(210) AL/T/ 2021/958
(220) 31/08/2021
(540)

(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 10
Instrumenta dhe aparate
kirurgjikale, mjekësore, dentare dhe
veterinare; gjymtyrë, sy dhe dhëmbë
artificialë; artikuj ortopedikë; materiale
për qepje; sfigmomanometra elektronikë
(aparate elektronikë për matjen e presionit
të gjakut); termometra klinik elektronik;
numërues elektronik të qelizave të gjakut;
analizues qelizash i automatizuar;
inhalatorë
elektronikë
të
avullit;
nebulizatorë
ultrasonikë;
aparate
elektrokardiografikë, masazhues elektrik;
masazhues elektrik i pulsit; monitorë
urine; pastrues ultrasonikë; monitorë të
glukozës në gjak; citometra të rrjedhjes
(flow cytometries); sfigmomanometra
(aparate për matjen e presionit të gjakut);
sisteme të trajtimit të hipertermisë
(sisteme të trajtimit të hipertermisë, duke
përfshirë aparate dhe pajisje që përmbajnë
pajisje ngrohëse, termometër, ndërfaqe,
kompjuter personal dhe printer plotter me
ngjyra për trajtimin e kancerit) të gjitha
në Klasën 10.

(210) AL/T/ 2021/960
(220) 31/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) OMRON CORPORATION
801,
Minamifudodo-cho,
Horikawahigashiiru,
Shiokoji-dori,
Shimogyo-ku,
Kyoto-shi,
600-8530
Kyoto, Japan , JP
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
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(526 ) Trahana;1976
(591) E verdhe; Ngjyre kafe; E bardhe.
(732) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore., AL
(740) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore.
(511)
30
Peta
byreku;Sfoliate;trahana;makarona;jufka
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30 prodhime të ndryshme brumi; trahana;
makarona; jufka; peta; miell; kafe; caj;
kakao; oriz; erëza; sheqer

(210) AL/T/ 2021/981
(220) 09/09/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/961
(220) 31/08/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e artë; e zezë
(732) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore., AL
(740) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore.
(511) 29
Fruta dhe perime të
konservuara,
të
thata;qumësht;
gjalpë;vezë;kos;peshk;qofte;produkte
mishi:
biftek,
berxolla,
kofsha;
sallam;proshutë

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DIGITAL
(591)
(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy,
40129, IT
(740) RENATA LEKA
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë,
1019
(511) 9 Bateri elektrike; Bateri elektrike
te karikueshme; Bateri elektrike; Bateri
elektrike te karikueshme; Ushqyes per
bateri te karikueshme; Ushqyes i baterive;
Pershtates
elektrike;Priza
elektrike;Pershtates
prize;Priza
te
luajtshme;Kabllo zgjatues per energjine
elektrike;Komponente
dhe
artikuj
elektrike dhe elektronike, perkatesisht
pajisje te komunikimit, telefonat,
telefonat celulare, pajisjet dhe mediat e
ruajtjes se te dhenave, pajisjet dhe
aksesoret e perpunimit te te dhenave
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(elektrike dhe mekanike), kompjuteret
personal, pajisjet periferike kompjuterike,
kompjuteret tablete, laptop;Kellefe dhe
mbrojtjes per kompjuteret tablet dhe
telefonat celulare;Pajisje audio/vizuale
dhe fotografike;Kabllot e sinjalit per
qellime
te
IT
-se
dhe
telekomunikacionit;Pajisje
dhe
instrumente per energji elektrike;Pajisje
dhe instrumentet per kontrollin e
energjise elektrike;Pajisje per sigurine,
mbrojtjen dhe sinjalizimin;Alarme dhe
pajisje paralajmeruese;Pajisje te kontrollit
te aksesit;Pajisje sinjalizuese;Pajisje per
navigimin,
drejtimin,
ndjekjen,
shenjestrimin, dhe pajisje per hartimin e
hartave;Pajisje per matjen, zbulimin,
monitorimin dhe kontrollin;Pajisje te
testimit dhe kontrollit te cilesise;Pajisje
matese;Regjistrues te te dhenave;Sensore,
detektore
dhe
instrumente
monitorimi;Syze, lente kontakti, korniza
te
syzeve,
syze
dielli;Programe
(software), aplikacione celular;Platformat
e
programeve
kompjuterike
(software);Aparate
dhe
instrumente
mesimore,
programe
kompjuterike
(software)
edukative;Programe
kompjuterike (software) per ruajtje
digjitale te shperndarjes.
16 Leter, karton dhe mallra te bera nga
keto materiale (te perfshira ne Klasen 16);
Materiale te printuara, libra, revista;
Katalogjet;
Gazeta;
Broshura,
fletepalosje;
Fletushka;
Manualet
[doracaket],
Buletinet;
Letra
me
personazhe; Albume per mbledhjen e
statujave; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç pajisjeve); Artikuj
shkrimi; Ditare personal; Mbajtese per
artikujt e shkrimit; Postera; Broshura;
Qese letre konike dhe artikuj per paketim,
portofola per artikujt e shkrimit, Mbajtese
per
artikujt
e
shkrimit.
18 Çanta shpine dhe çanta te vogla
ditore, Çantat e shpines per shkolle,
Valixhe me rrota, çanta, çanta dore,
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Komplet udhetimi [lekure], Çanta per
libra shkollore, çanta per shkolle, çanta
per shkolle me rrota.
35 Prodhimi i reklamave
38 Sherbime ne internet, perkatesisht
transmetimi elektronik i permbajtjeve te
marra nga librat, materiale te shtypura
dhe broshura per terheqje te aksesueshme
permes rrjeteve te telekomunikacionit,
perfshire formen e podcast-ve; Sherbimet
online,
perkatesisht
transmetimi
elektronik i lajmeve, informacionit,
perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te
telekomunikacionit;
Sherbimet
e
informacionit permes rrjeteve telematike
(perfshire
internetin),
perkatesisht
transmetimin e lajmeve, mesazheve, te
dhenave, imazheve dhe dokumenteve;
Ofruesit e rrjeteve te te dhenave,
perkatesisht mundesimi i aksesit ne
informacion per marrje nga rrjetet e te
dhenave (perfshire Internetin); Ofrimi i
forumeve elektronike dhe dhomave te
bisedave ne rrjetet telematike (perfshire
Internetin); Transmetimi i prezantimeve
te ekranit me kompjuter dhe televizion;
Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio,
perfshire lojerat audio; Mundesimi i
aksesit ne mediat mesimore dhe edukative
ne internet, ne veçanti njesite arsimore te
multimedias; Ofrimi i aksesit ne
programet kompjuterike/ software dhe
median mesimore (e shkarkueshme) e
ofruar ne rrjetet telematike, (perfshire
Internetin); Leasing e kohes se hyrjes ne
nje baze te dhenash kompjuterike;
Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave
ne
rrjetet
kompjuterike;
Ofrimi i pajisjeve te telekonferences per
qellime
edukative.
39 Transporti i personave dhe mallrave
nga toka, ajri dhe uji; Sherbimet e
shperndarjes; Sherbimet e agjencise se
transportit; Transport mallrash; Ndjekja
dhe gjurmimi i dergesave; Ngarkimi i
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kamioneve; Transportimi i mallrave me
kamion; Marrja me qira e kamioneve;
Transport; Transport automobilistik;
Transporti i kontejnereve; Transport
mallrash; Transporti dhe dorezimi i
mallrave; Magazinimi dhe dorezimi i
mallrave; Organizimi i transportit te
mallrave; Grumbullimi, transporti dhe
dorezimi i mallrave; Shperndarja
[transporti] e mallrave ne rruge tokesore;
Transporti i personave; Sherbime te
informacionit ne lidhje me transportin e
mallrave
dhe
personave.
41 Sherbime botuese;Sherbime edukimi
dhe trajnimi;Sherbime mesimore;Ofrimi i
arsimit;Ofrimi
i
mesimeve
ne
internet;Organizimi dhe kryerja e
mesimeve ne internet;Sherbime per
ofrimin e eventeve argetuese;Organizimi i
eventeve per qellime kulturore dhe
argetuese;Prodhim
video
dhe
audio;Intervista
per
qellime
argetimi;Prodhimi
i
programeve
televizive dhe programeve ne radio.
43 Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; Sherbime te Barit, Kafenete,
Restorantet, Lokale per pica, Barrostiçeri, Lokale per akullore.

(210) AL/T/ 2021/982
(220) 09/09/2021
(540)

INSIEME PER LA
SCUOLA DIGITAL
ROOM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) DIGITAL
(591)
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(732)
CONAD – CONSORZIO
NAZIONALE
DETTAGLIANTI
SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA
CONAD
Via Michelino, 59 – 40127 Bologna,
ITALY,
IT
(740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë
(511) 9 Bateri elektrike; Bateri elektrike
te karikueshme; Bateri elektrike; Bateri
elektrike te karikueshme; Ushqyes per
bateri te karikueshme; Ushqyes i baterive;
Pershtates elektrike; Priza elektrike;
Pershtates prize; Priza te luajtshme;
Kabllo zgjatues per energjine elektrike;
Komponente dhe artikuj elektrike dhe
elektronike, perkatesisht pajisje te
komunikimit, telefonat, telefonat celulare,
pajisjet dhe mediat e ruajtjes se te
dhenave, pajisjet dhe aksesoret e
perpunimit te te dhenave (elektrike dhe
mekanike), kompjuteret personal, pajisjet
periferike kompjuterike, kompjuteret
tablete, laptop; Kellefe dhe mbrojtjes per
kompjuteret tablet dhe telefonat celulare;
Pajisje audio/vizuale dhe fotografike;
Kabllot e sinjalit per qellime te IT -se dhe
telekomunikacionit;
Pajisje
dhe
instrumente per energji elektrike; Pajisje
dhe instrumentet per kontrollin e
energjise elektrike; Pajisje per sigurine,
mbrojtjen dhe sinjalizimin; Alarme dhe
pajisje
paralajmeruese;
Pajisje
te
kontrollit te aksesit; Pajisje sinjalizuese;
Pajisje per navigimin, drejtimin, ndjekjen,
shenjestrimin, dhe pajisje per hartimin e
hartave; Pajisje per matjen, zbulimin,
monitorimin dhe kontrollin; Pajisje te
testimit dhe kontrollit te cilesise; Pajisje
matese; Regjistrues te te dhenave;
Sensore, detektore dhe instrumente
monitorimi; Syze, lente kontakti, korniza
te syzeve, syze dielli; Programe
(software),
aplikacione
celular;
Platformat e programeve kompjuterike
(software); Aparate dhe instrumente
mesimore,
programe
kompjuterike
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(software)
edukative;
Programe
kompjuterike (software) per ruajtje
digjitale te shperndarjes.
16 Leter, karton dhe mallra te bera nga
keto materiale (te perfshira ne Klasen 16);
Materiale te printuara, libra, revista;
Katalogjet;
Gazeta;
Broshura,
fletepalosje;
Fletushka;
Manualet
[doracaket],
Buletinet;
Letra
me
personazhe; Albume per mbledhjen e
statujave; Materiale udhezuese dhe
mesimore (perveç pajisjeve); Artikuj
shkrimi; Ditare personal; Mbajtese per
artikujt e shkrimit; Postera; Broshura;
Qese letre konike dhe artikuj per paketim,
portofola per artikujt e shkrimit, Mbajtese
per
artikujt
e
shkrimit.
18 Çanta shpine dhe çanta te vogla
ditore, Çantat e shpines per shkolle,
Valixhe me rrota, çanta, çanta dore,
Komplet udhetimi [lekure], Çanta per
libra shkollore, çanta per shkolle, çanta
per
shkolle
me
rrota.
35 Prodhimi i reklamave
38 Sherbime ne internet, perkatesisht
transmetimi elektronik i permbajtjeve te
marra nga librat, materiale te shtypura
dhe broshura per terheqje te aksesueshme
permes rrjeteve te telekomunikacionit,
perfshire formen e podcast-ve; Sherbimet
online,
perkatesisht
transmetimi
elektronik i lajmeve, informacionit,
perpilimi i teksteve, vizatimeve dhe
imazheve me ane te rrjeteve te
telekomunikacionit;
Sherbimet
e
informacionit permes rrjeteve telematike
(perfshire
internetin),
perkatesisht
transmetimin e lajmeve, mesazheve, te
dhenave, imazheve dhe dokumenteve;
Ofruesit e rrjeteve te te dhenave,
perkatesisht mundesimi i aksesit ne
informacion per marrje nga rrjetet e te
dhenave (perfshire Internetin); Ofrimi i
forumeve elektronike dhe dhomave te
bisedave ne rrjetet telematike (perfshire
Internetin); Transmetimi i prezantimeve
te ekranit me kompjuter dhe televizion;
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Transmetimi televiziv, kabllor dhe radio,
perfshire lojerat audio; Mundesimi i
aksesit ne mediat mesimore dhe edukative
ne internet, ne veçanti njesite arsimore te
multimedias; Ofrimi i aksesit ne
programet kompjuterike/ software dhe
median mesimore (e shkarkueshme) e
ofruar ne rrjetet telematike, (perfshire
Internetin); Leasing e kohes se hyrjes ne
nje baze te dhenash kompjuterike;
Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave
ne rrjetet kompjuterike;
Ofrimi i
pajisjeve te telekonferences per qellime
edukative.
39 Transporti i personave dhe mallrave
nga toka, ajri dhe uji; Sherbimet e
shperndarjes; Sherbimet e agjencise se
transportit; Transport mallrash; Ndjekja
dhe gjurmimi i dergesave; Ngarkimi i
kamioneve; Transportimi i mallrave me
kamion; Marrja me qira e kamioneve;
Transport; Transport automobilistik;
Transporti i kontejnereve; Transport
mallrash; Transporti dhe dorezimi i
mallrave; Magazinimi dhe dorezimi i
mallrave; Organizimi i transportit te
mallrave; Grumbullimi, transporti dhe
dorezimi i mallrave; Shperndarja
[transporti] e mallrave ne rruge tokesore;
Transporti i personave; Sherbime te
informacionit ne lidhje me transportin e
mallrave
dhe
personave.
41 Sherbime botuese;Sherbime edukimi
dhe trajnimi;Sherbime mesimore;Ofrimi i
arsimit;Ofrimi
i
mesimeve
ne
internet;Organizimi dhe kryerja e
mesimeve ne internet;Sherbime per
ofrimin e eventeve argetuese;Organizimi i
eventeve per qellime kulturore dhe
argetuese;Prodhim
video
dhe
audio;Intervista
per
qellime
argetimi;Prodhimi
i
programeve
televizive dhe programeve ne radio.
43 Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; Sherbime te Barit, Kafenete,
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Restorantet, Lokale per pica,
rostiçeri, Lokale per akullore.

Bar-

(210) AL/T/ 2021/988
(220) 10/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) PET
(591) portokalli; jeshile
(732) Petplanet SHPK
Njësia Bashkiake nr.5, rruga “Abdyl
Frashëri”, godina 16, hyrja 1, apartamenti
7,
Tiranë,
Shqipëri/AL,
AL
(740) Gazmir Isakaj
Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22,
Hyrja 17, AP 28, Tiranë
(511) 5 përgatitje dietike dhe shtesa
ushqimore;preparate sanitare desifektante
dhe antiseptike, sapunë dhe detergjentë
për
përdorim
veterinar;preparate
mjekësore dhe farmaceutikë me bazë
kimike,
biologjike
dhe
reagentdiagnostikues
për
përdorim
veterinar;pasta dhe furça dentare për
përdorim veterinar; ushqime dietike dhe
substanca
dietike
për
përdorim
veterinar;shtesa
ushqimore
për
kafshët;ushqime
dietike
për
kafshët;insekticide për larje të kafshëve,
të qenve dhe maceve;shampo mjekësore
kafshësh;paraziticide;përgatitje
për
azgjesim të parazitëve të kafshëve për
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përdorim
individual
e
shtëpiak
28 lodra, lojëra, lodra kurioziteti; artikuj
dhe pajisje sportive; të gjitha për kafshët
ose bashkëveprimin midis njeriut dhe
kafshëve
31 ushqimi dhe ushqimi i kafshëve
shtëpiake;produkte
bujqësore,
të
kopshtarisë, pyjore dhe produkte të
akuakulturës;tagji dhe foragjere për
kafshët;kafshë të gjalla, kafshë për
mbarështim;mbeturina të kafshëve dhe
materiale të shtratit e shtrojat për kafshë.
44 shërbime të dhënies-marrjes me qera
të kafshëve;shërbime të përkujdesjes ndaj
shëndetit
dhe
higjenës
së
kafshëve;shërbime të qethjes dhe
paraqitjes së kafshëve.

(210) AL/T/ 2021/1045
(220) 27/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Optik; Klinika; e syrit
(591) e zezë; e kuqe; e bardhë
(732) OMEGA OPTIKAL
Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga
Frang Bardhi , dyqani Nr.17, AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
(511) 9 Aparate dhe instrumenta optike
për shembull, syze, lentet e kontaktit,
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syze zmadhuese; pasqyra për inspektimin
e punës; aparate dhe instrumente për
kërkime shkencore në laboratorë,
apertometer [optika]; lente korrigjuese
[optike]; syze zmadhuese [optike]; vida
mikrometër për instrumente optike;
pasqyra [optike]; objektivat [lentet]
[optika]; aparate dhe instrumente optike;
lexuesit e karakterit optik; kondensatorë
optikë; media e të dhënave optike; disqe
optike; fibra optike [filamente përcjellëse
të dritës] / fibra optike [filamente
përcjellëse të dritës]; xham optik; fenerë
optikë / llamba optike; lente optike
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit apo
programeve televizive te produkteve si:
syze optike, syze dielli, aksesore, xhama
per syze, skelete per syze, kellef dhe
mbajtese per syze, mbeshtetese dhe
reklama per syze, zinxhire per syze, lente
te kontaktit dhe kuti/kellef per lente
kontakti. Prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë; sigurimi i një tregu online për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; ndihmë për menaxhimin e
biznesit; konsulencë për menaxhimin e
biznesit; konsulencë për organizimin e
biznesit; promovimin e shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamuese;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; demonstrim i
mallrave; dizenjimi i materialeve
reklamuese; shpërndarjen e materialit
reklamues; shërbimet e ekspozimit për
qëllime reklamimi; studime tregu;
reklamim / publicitet; sigurimin e
informacionit të biznesit nëpërmjet një
faqe online (web site).
44 Sherbime mjekësore, sherbime të
klinikes mjekësore; shërbime okulistike;
Optometri; Konsulencë në fushë e
optometrisë; shërbime të analizave
mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe

trajtuese të
mjekësorë

ofruara

nga

laboratorë

(210) AL/T/ 2021/1062
(220) 29/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MAX POWER
(591) e bardhë; e kuqe; jeshile e hapur;
jeshile e errët
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, United States of America ,
US
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane
(511) 3
Preparate zbardhues dhe
substanca të tjera për përdorim në larje;
preparate pastrimi, lustrimi, fërkimi dhe
gërryese;
sapunë;
preparate
për
lavastovilje; peceta të mbushura me
preparate
pastrimi.
5
Sapun
antibakterial;
sapun
dezinfektues; dezinfektantë për qëllime
higjenike; larës duarsh antibakterial;
biocide; fungicide; herbicide; germicide.
21 Artikuj për qëllime pastrimi, copa,
fërkues, sfungjerë, fshesë pluhurash, tel
enësh, shtupa, peceta, furça (përveç
furçave për lyerje).
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(210) AL/T/ 2021/1153
(220) 26/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Clean
(591) blu; e bardhë; e verdhë
(732) EXD SH.P.K.
Gjirokaster,
Tepelene,
Lagjja
M.
Matohiti, Nr. 8, Prane Filialit Union,
Tepelene , AL
(740) Aleksandra Mecaj
Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, shk.
5, ap.70/4, Tiranë
(511) 5 Pelena për bebe dhe të rritur,
pelena në formë mbathjesh për fëmijë dhe
të rritur

(210) AL/T/ 2021/1281
(220) 01/12/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) cosmetica consapevole
(591)
E GJELBERT; KAFE; E
BARDHE
(732) LA SAPONARIA S.R.L
Via dei Trasporti 3-5, 6122 PESARO
(PU),
Itali,
IT
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, 1/16,
Tiranë
(511)
3
kozmetikë;parfumeri;parfume;kremra
kozmetike;krem fytyre per perdorim
kozmetik;krem
trupi;krem
për
duar;Locione për kujdesin e lëkurës
[kozmetike];maska
bukurie;serume
bukurie;serume
për
qëllime
kozmetike;kozmetikë që përmbajnë acid
hialuronik;preparate kolagjeni për qëllime
kozmetike;shpelares
fytyre
[kozmetike];qumësht për pastrimin e
fytyrës;pastrues
kozmetike
për
trupin;gjalpë
për
trupin
dhe
fytyrën;kremra kundër diellit;xhel për
nxirje nga dielli;Krem rroje;kremra pas
rruajtjes;shkumë
rroje;sapun;sapun
tualeti;shkumë për banjë;shkume për
përdorim në dush;shampo;kremra për
kujdesin e flokëve;nuanca ngjyrash për
flokët;xhel për flokë;llak për flokë;vajra
për qëllime kozmetike;pluhur talk, për
përdorim në tualet;preparate për heqjen e
grimit;antidjersë [tualet];preparate për
depilim;preparate për heqjen e qimeve
dhe rruajtjen;Kremra këmbësh jo
mjekuesore;pasta dentare;gargarë;llak për
thonjtë;heqës të llakut të thonjve;peceta të
lagura për qëllime sanitare dhe
kozmetike;tamponë grimi prej leshi
pambuku;preparate për fshirje, lustrim,
pastrim
dhe
gërryerje;preparate
zbardhuese dhe substanca të tjera për
larje;thasë
për
parfumimin
e
teshave;aromat
shtëpiake.
35 Shërbimet e shitjes me pakicë dhe
shërbimet e shitjes online të parfumeve,
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kremrave kozmetike, kremit te fytyres per
perdorim kozmetik, kremit te trupit,
kremit per për duar, locioneve për
kujdesin e lëkurës [kozmetike], maskave
te bukurise, serumeve te bukurise dhe për
qëllime kozmetike, kozmetikës që
përmbajn acid hialuronik, preparateve te
kolagjenit për qëllime kozmetike,
laresave te fytyres [kozmetike], qumësht
për pastrimin e fytyrës, pastruesave
kozmetike për trupin, gjalpit për trupin
dhe fytyrën, kremrave kundër diellit,
xhelit për nxirje nga dielli, kremit te
rrojes, kremrave pas rruajtjes, shkumës se
rrojes, sapunit, sapunit tualetit, shkumës
për banjë, shkumes për përdorim në dush,
shampos, kremrave për kujdesin e
flokëve, nuancave te ngjyrave për flokët,
xhelit për flokë, llakut për flokë, vajrave
për qëllime kozmetike, pluhurit talk për
përdorim në tualet, preparateve për
heqjen e grimit, antidjersës [tualeti],
preparateve për depilim dhe për heqjen e
qimeve dhe rruajtjen, kremrave te këmbës
jo mjekuese, pastave dentare, gargarës,
llakut për thonjtë, heqësave të llakut të
thonjve, pecetave të lagura për qëllime
sanitare dhe kozmetike, tamponëve te
grimi prej leshi pambuku, preparateve për
fshirje, lustrim, pastrim dhe gërryerje,
preparateve zbardhuese dhe substancave
të tjera për larje, thasëve për parfumimin
e teshave, parfumeve shtëpiake, duke
lehtesuar konsumatoret për blerjet e tyre;
prezantimi i mallrave me çdo mjet
komunikimi për shitje me pakicë;
ekspozimi komercial i mallrave për
aktivitete promovuese; promovimi i
shitjeve për të tjerët; organizimi i
ngjarjeve, ekspozitave, panaireve dhe
shfaqjeve për qëllime komerciale,
promovuese dhe reklamuese; reklamimi,
duke përfshirë reklamimin në internet në
një rrjet kompjuterik; menaxhimi i
programeve të stimulimit dhe besnikërisë;
shërbimet e konsulencës për biznes dhe
menaxhim; shërbimet e marketingut;
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shërbime konsulence biznesi në lidhje me
ekskluzivitetin; asistencë në menaxhimin
e ekskluziviteteve komerciale; marrja me
qira e makinerive shitëse; administrim
biznesi; menaxhim biznesi; pune zyre.

(210) AL/T/ 2021/1290
(220) 02/12/2021
(540)

AMEA CAFFE
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CAFFE
(591)
(732) AMEA CAFFE
Lagjia 14, Shkozet, Durres, AL
(740) MERITA SHABA
Lagjia 14, Shkozet, Durres
(511) 30 Kafe, çaj, kakao dhe kafe
artificiale; bukë, pasta dhe ëmbëlsira;
cokollate; akullore; sheqer, mjalte; akull
(uje i ngrirë)
43 Sherbime per ofrimin e ushqimit dhe
pijeve; akomodim i perkohshem

(210) AL/T/ 2021/1325
(220) 14/12/2021
(540)

(551) Marke figure
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(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhë; portokalli
(732) RALBA TECNICH SHPK
Lagjia 14, rruga ''Bajram Tusha'', Godina
nr.2934, Zona Kadastrale 8516, Shkozet,
Durres, Shqiperi, AL
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE,
SHQIPERIA
(511) 35 Sherbimi i manaxhimit tregare i
nje lavanterie, sherbimi i manaxhimit
tregtar i nje lavanterie me leke
(monedha), vetesherbim, sherbimi i
asistences tregtare te nje lavanderie me
monedha, (vetesherbim), sherbime me
franchis per te bere tregti me firma te
ndryshme.
37
Sherbime lavanterie, sherbime
vetesherbimi me monedha, sherbime
hekurosje, marrja me qera e makinave
dhe pajisjeve per lavanteri.

(210) AL/T/ 2021/1380
(220) 23/12/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) SHOP
(591) Bardhe; Gri e Hirte; Bojeqielli; Blu
(732) CREW SHOP SH.P.K
Rruga e Kavajes, Kompleksi Delijorgji,
Ndertesa nr.1, Tiranë, Shqiperi, AL
(740) Hortencia Zalla
Rruga e Kavajes, Kompleksi Delijorgji,
Ndertesa nr.1, Tiranë, Shqiperi
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(511) 12 Automjete; aparate për lëvizje
në tokë, ajër ose ujë. Makina;
Motorcikleta; Mjete lundrimi; anije, jahte;
traget, skafe, varka, motorr uji, gomone,
kanoe. Aksesore te mjeteve te lundrimit si
vinç anije; parafango; spiranca; gypa tymi
per anije; direkë për varka; lopata për
kanoe; helika. Pjesë dhe pajisje të
përfshira në klasën 12 për të gjitha mallrat
e
lartpërmendura.
35 Shitje me shumicë dhe me pakicë të
produkteve të ndryshëm në dyqan,
nepermjet faqeve te internetit dhe
programeve televizive te produkteve si:
Makina; Motorra; Mjete lundrimi; anije,
jahte; traget, skafe, varka, motorr uji,
gomone, kanoe dhe aksesore te mjeteve te
lundrimit. Prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë; sigurimi i një tregu online për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; promovimin e shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamuese;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese; demonstrim i
mallrave; dizenjimi i materialeve
reklamuese; shpërndarjen e materialit
reklamues; shërbimet e ekspozimit për
qëllime reklamimi; reklamim / publicitet;
Shërbime e agjencisë së punësimit;
rekrutim personeli; Marredhenie me
publikun;
Dhenie me qira e hapësirave reklamuese;
shërbime këshillimore për menaxhimin e
biznesit; informacion tregtar dhe këshilla
për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; marketing;
shërbime prokurimi për të tjerët [blerja e
mallrave dhe shërbimeve për biznese të
tjera]; asistencë për menaxhim komercial
apo industrial; sigurimin e informacionit
të biznesit nëpërmjet një faqe online (web
site)
43 Shërbime Bari; Shërbime restoranti;
Shërbime të restorantit të ushqimeve të
lehta dhe të shpejta që konsumohen midis
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vakteve [snack-bar]; Shërbime hotelerie;
Shërbime të rezervimit për akomodim të
përkohshëm; Strehim i përkohshëm; ;
Shërbime të kafeterisë; Shërbime
restoranti me vete-shërbim; Shërbime për
sigurimin e ushqimeve dhe pijeve;
Shërbime të kateringut për ushqime dhe
pije; Shërbime Mense; Shërbime të
informacionit dhe këshillimit në lidhje me
përgatitjen e vakteve.

(210) AL/T/ 2021/1390
(220) 28/12/2021
(540)

PreDaddy Duo
(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; preparate
dietetike të përshtatura për qëllime
mjekësore; suplemente ushqimor dietik;
preparate
vitamine;
suplementë
nutricional; suplemente vitamine dhe
minerale;
multivitamina;
preparate
vitamine dhe minerale; suplemente
ushqimorë vitamine dhe minerale.

(210) AL/T/ 2022/18
(220) 11/01/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Agrotrade
(591) jeshile; e bardhe
(732) CBS Creative Business Solutions
Rr.''Mustafa Matohiti'', Nr.4, K.3, Tirane,
AL
(740) Xhelson Mesi
Rr.''Mustafa Matohiti'', Nr.4, K.2, Tirane
(511) 35 Reklama; Menaxhim biznesi;
Administrim Biznesi

(210) AL/T/ 2022/28
(220) 17/01/2022
(540)

KARDUR
(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 Yzbeerisht, Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.
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(210) AL/T/ 2022/29
(220) 17/01/2022
(540)

ALERGOFEN
(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/ 2022/31
(220) 17/01/2022
(540)

NODRIGA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ALKALOID AD Skopje
Boulevard Aleksandar Makedonski 12,
Skopje 1000, Republic of North
Macedonia
,
AL
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Preparate farmaceutike; preparate
farmaceutike për parandalimin dhe
trajtimin
e
kancerit;
preparate
farmaceutike për përdorim në onkologji.
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2021/533
(540) Klaudio Fashion
(732) Klaudio Fashion
Lagjia 16, Rruga Viktor Eftimi, Vila nr.5, Korce, AL
(151) 04/02/2022
(180) 17/05/2031
(111) 22568
(300)
(510) 25,
(526) Fashion
(591) -E kuqe; e zeze; e bardhe,
(740) Olger Mançe
Lagjia 16, Rruga Viktor Eftimi, Vila nr.5, Korce
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DISENJO INDUSTRIALE TË
REGJISTRUARA
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( 21 ) AL/I/ 2021/6
( 22 ) 02/07/2021
( 54 ) 1.Dyshek
( 11 ) 301
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/7
( 22 ) 02/07/2021
( 54 ) 1. Dyshek
( 11 ) 302
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/8
( 22 ) 02/07/2021
( 54 ) 1. Dyshek
( 11 ) 303
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/9
( 22 ) 02/07/2021
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( 54 ) 1. Dyshek
( 11 ) 304
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/10
( 22 ) 02/07/2021
( 54 ) 1. Dyshek
( 11 ) 305
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/11
( 22 ) 02/07/2021
( 54 ) 1. Dyshek
( 11 ) 306
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 )
( 22 )
( 54 )
( 11 )

AL/I/ 2021/12
02/07/2021
1. Dyshek
300
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( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) COMMERCEE CORP SHPK / Njësia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndërtesa
Pajtoni shpk, Kati përdhes, Dyqani Nr.11, Tiranë – Shqipëri., AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/13
( 22 ) 02/07/2021
( 54 ) 1. Shishe
2. Shishe
3. Shishe
4. Shishe
5. Shishe
( 11 ) 299
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) BLU-IMPERIAL / SHENGJIN I VOGEL, Z.K 3348, DAJT, TIRANE, AL
( 72 )
( 18 ) 02/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/16
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 11 ) 307
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 72 )
( 18 ) 06/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/17
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
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( 11 ) 308
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 72 )
( 18 ) 06/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/18
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 11 ) 309
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 72 )
( 18 ) 06/07/2026
( 51 )
( 55 )

( 21 ) AL/I/ 2021/19
( 22 ) 06/07/2021
( 54 ) SOBË PËR NGROHJE
( 11 ) 310
( 15 ) 03/02/2022
( 30 )
( 73 ) Andon Korça-Person Fizik / Fshati Hajdaran, Rruga "Theodhor Haxhifilipi", Zona
Kadastrale Nr.1919, Pasuria Nr.15/12, Kati I,. Elbasan, Shqipëri, AL
( 72 )
( 18 ) 06/07/2026
( 51 )
( 55 )
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REFUZIME PER MOSPLOTESIM
FORMALITETESH
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( 210 ) AL/T/ 2020/352
(540)
ASEPTOMED
( 732 ) BIBITA GROUP
Njesia Bashkiake Nr. 2, Rruga Themistokli Germenji, Pallati Pegaso, Kati 7, Zyra Nr. 30,
Tirane, Shqiperi, AL
( 591 ) ( 740 ) Ardit Loloci
Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania
( 511 )
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VENDIME TE DHOMES PER
SHQYRTIMIN E KUNDERSHTIMEVE
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1 -Objekti i kundërshtimit:
Marka “Essi caffe” e publikuar më 08/05/2019 në Buletinin e Pronësisë Industriale
M2019/10 me të dhënat e mëposhtme:
Emri i aplikantit: "ESSI" SH.P.K, me adresë: LLAPUSHNIK-GLLOGOVC-KOSOVA,
KS i përfaqesuar nga Z. Krenar LOLOCI.
Nr. Kërkesës: AL/T/2019/145
Data e depozitimit: 11/02/2019
Lista e Mallrave dhe/ose shërbimeve: 30; 35.
-Kundërshtuesi i regjistrimit të markës së publikuar:
Emri: “ESSSE CAFFE” S.P.A: me adresë: Via Carpanelli, 18/A I-40011 Anzola
dell'Emilia (BO), përfaqesuar me autorizim nga Znj. Irma Cam i.
Data e depozitimit të kundërshtimit: 06/08/2019.
Baza ligjore ku mbështetet kundërshtimi:
Nenet 143, 152, 153, 156 dhe 193 i Ligjit Nr. 9947, datë 07.07.2008 “Për Pronësinë
Industriale” (I ndryshuar); VKM-së nr 1706, date 29/12/2008 “Për Miratimin e Rregullores
për Markat”.
-Vendimi:
Pranimin e plotë të kundërshtimit të regjistrimit të markës “Essi caffe” me numër aplikimi
AL/T/2019/145, me aplikant shoqëria “"ESSI" SH.P.K”, për të gjitha mallrat e aplikuara
dhe shërbimet e aplikuara dhe vijimin e procedurave të refuzimit në baza relative të saj.

