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Kodet INID dhe minimumi i  kërkuar për identifikimin e të dhënave bibliografike lidhur me: 

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

180. Data e pritshme e mbarimit të regjistrimit/ripërtëritjes. 

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

732. Emri dhe adresa e pronarit të markës. 
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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

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

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2020/928 

(220)  11/11/2020 

(540)   

PALLADIUM 

RESORT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) RESORT 

(591)   

(732)  DEMART 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM 

12, NE KRAH TE CITYPARK, AL 

(740) ANISA CANE 

TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM 

12, NE KRAH TE CITYPARK 

(511) 37  shërbime në fushën e 

konstruksionit, si dhe shërbime që 

përfshijnë restaurimin e objekteve në 

gjendjen e tyre origjinale ose ruajtjen e 

tyre pa ndryshuar vetitë e tyre fizike ose 

kimike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2020/1056 

(220)  17/12/2020 

(540)   

FlaerBar 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Bar 

(591)   

(732)  FlaerBar SHPK 

SHKODER Rruga Skender Halili, Sheshi 

afer Qendres Tregtare Bixhis, AL 

(740) Fatmir Xhafa 

Shqiperi, Tirane, Lagjia Kombinat, 

Rr.Shpata Ap.15 

(511) 43  Shërbim bari dhe kafeneje; 

shërbime restoranti  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/206 

(220)  19/02/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PRODHIME BULMETI 

(591)  e gjelbër; e bardhë; portokalli; 

jeshile 

(732)  Ilir Lalaj 

DEDE AHMET AMATAJ 04140077; 

Nd. 19; H. 8; Ap. 5; VLORË; VLORË; 

9401;, AL 

(740) Ilir Lalaj 

DEDE AHMET AMATAJ 04140077; 

Nd. 19; H. 8; Ap. 5; VLORË; VLORË; 

9401; 

(511) 29  QUMESHT DHE 

NENPRODUKTE  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1148 

(220)  22/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e gjelbër; e bardhë 

(732)  IMAGE & COMMUNICATIONS 

DEVELOPMENT 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Donika 

Kastrioti, Pallati Teknoprojekt, 
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Apartamentet, AL 

(740) Avis Andoni 

 Rruga Donika Kastrioti, Tiranë 

(511) 42  Zgjidhje software-ike per 

procesin e fiskalizimit;Shërbimet 

shkencore dhe teknologjike dhe kërkimi 

dhe dizajni në lidhje me to;shërbimet e 

analizave industriale, kërkimit industrial 

dhe dizajnit industrial;shërbimet e 

kontrollit të cilësisë dhe 

vërtetimit;projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik. 

Softueri si shërbim [SaaS]  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1249 

(220)  17/11/2021 

(540)   

DAFNEGIN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  S&R Farmaceutici s.p.a. 

Italy, Bastia Umbra (PG), via dei Pioppi 

n. 2, IT 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(511) 5  preparate ushqyese për qëllime 

terapeutike ose mjekësore; ushqyesa për 

përdorim si suplemente dietike; 

suplemente ushqyese; ndihmues për 

qëllime mjekësore; preparate biologjike 

për qëllime mjekësore; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike; preparate 

kimiko-farmaceutike; suplemente dietike 

me efekt kozmetik; medikamente për 

qllime njerëzore; preparate 

farmaceutike;farmaceutikë, preparate 

mjekësore dhe veterinare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dhe substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnjet; suplemente dietike për 

njerëz dhe kafshë; allçi, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare; 

dizinfektantë; preparate për shkatërrimin 

e kafshëve të dëmshme; fungicide, 

herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1250 

(220)  17/11/2021 

(540)   

GENANTE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  S&R Farmaceutici s.p.a. 

Italy, Bastia Umbra (PG), via dei Pioppi 

n. 2, IT 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(511) 5  preparate ushqyese për qëllime 

terapeutike ose mjekësore; ushqyesa për 

përdorim si suplemente dietike; 

suplemente ushqyese; ndihmues për 

qëllime mjekësore; preparate biologjike 

për qëllime mjekësore; preparate kimike 

për qëllime farmaceutike; preparate 

kimiko-farmaceutike; suplemente dietike 

me efekt kozmetik; medikamente për 

qllime njerëzore; preparate 

farmaceutike;farmaceutikë, preparate 

mjekësore dhe veterinare; preparate 

sanitare për qëllime mjekësore; ushqim 

dhe substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnjet; suplemente dietike për 

njerëz dhe kafshë; allçi, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë dentare; 
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dizinfektantë; preparate për shkatërrimin 

e kafshëve të dëmshme; fungicide, 

herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1303 

(220)  07/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë; e gjelbër 

(732)  Union des Associations 

Européennes de Football (UEFA) 

Route de Genève 46 

CH-1260 Nyon Switzerland, CH 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë 

(511) 9  Filma të ekspozuar, slajde; lojëra 

elektronike; kaseta për lojra elektronike; 

disqe për lojra elektronike; softuer 

(programe regjistrimi), përfshirë softuer 

për lojra; programe komjuterike dhe 

databaza; zëra të shkarkuar ose të 

regjistruar, imazhe ose të dhëna; kaseta, 

kaseta magnetike, disqe magnetik, DVD-

it, minidisqe, disqe flopi, disqe optike, 

kompakt disqe, CD-ROM-ët, video disqe, 

karta memorie, USB pajisjet e ruajtjes 

masive, ose bosh ose të regjistruara 

paraprakisht me muzikë, zë ose imazh (të 

cilët mund të jenë filma vizatimor të 

animuar); holograme; publikime 

elektronike të siguruara përmes CD-

ROM-eve, databasat dhe internetit; 

gjyslykë, syze dielli, syze për zhytje dhe 

për not; çanta, rripa dhe zinxhirë për syze 

dielli dhe gjyslykë; dylbi; magnete dhe 

magnete zbukurimi; busullat; regjistrues 

zëri dhe imazhi, aparatura transmetimi 

dhe riprodhimi; antenë satelitore; 

dekodera, kryesisht softuerë dhe harduerë 

të aftë për t’u konvertuar, sigurimi dhe 

trasmetimi i zërit dhe të dhënave vizuale; 

televizione; ekrane pjatë, ekrane me 

shfaqje me kristale të lëngshme, ekrane 

me qartësi të lartë dhe ekrane plazmë; 

radio; sistemet e kinemasë në shtëpi; 

video regjistruese; lexues(player) CD; 

lexues DVD; lexues MP3; lexues kasete; 

lexues minidisku; lexues(player) të 

muzikë dixhitale; altoparlantët; kufje nga 

koka, kufje veshi; kompjutera, përfshirë 

laptopët, libra shënimesh dhe tableta; 

sisteme për karaoke; sistemet e miksimit 

dhe redaktimit të zërit; sistemet e 

miksimit dhe redaktimit të imazhit video; 

aparatura të përpunimit të të dhënave 

elektronike; tastiera e kompjuterash; 

ekrane komjuteri; modeme; pajisjet e 

mausit të kompiuterit, shilte mausi; 

sistemet e navigimit; asistentë personalë 

dixhitalë (PDA); përkthyes xhepi 

elektronik; diktografe; ditare elektronik; 

skanera; printera; fotokojet; pajisje faksi; 

telefona, pajisje për përgjigje automatike; 

videocitofona; celularë; aksesorë për 

celularë që përfshihen në këtë klasë, 

kryesisht këllëfa dhe mbulesa për 

celularë, set vivavoçe për celularë, kufje 

dhe kufje nga koka për celularë, tastiera 

për telefona celularë, rripa për celularë, 

këllëfa të veçantë për mbajtjen e 

celularëve, kamera dhe pajisje aparatesh 

fotografik për celularë; telekomanda 

televizori dhe sisteme video; sisteme për 

telekonferenca; makina llogaritëse; lexues 

të kartave të kreditit; konvertuesit e 

valutës; bankomate; video kamera, 

kamera portative me regjistrues video të 
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integruar; pajisje fotografike, kamera 

fotografike, kamera (kamera 

kinematografike), prozhektorë, çanta 

speciale dhe rripa për aparate fotografik 

dhe vegla muzikorë, pila elektik dhe 

bateri; programe për mbrojtjen e ekranit 

të kompjuterit; media për regjistrimin e 

imazhit ose tingullit analog ose dixhital, 

magnetik bosh ose të regjistruar; karta 

magnetike (të koduar); karta memorie 

(bosh ose të regjistruara paraprakisht); 

karta magnetike ose me mikroçip; karta 

krediti magnetike ose me mikroçip; karta 

telefoni magnetike ose me mikroçip, karta 

magnetike ose me mikroçip për makineri 

me monedha që japin kusur, karta 

magnetike ose me mikroçip për 

bankomate dhe konvertuesit e valutës, 

karta me mikroçip ose magnetike me 

parapagesë për telefona celularë, karta me 

mikroçip ose magnetike për udhëtime dhe 

shfaqje, kartat e kontrollit të garancisë me 

mikroçip ose magnetike dhe kartat e 

debitit me mikroçip ose magnetike; 

alarme; sistemet e pagesave për tregtinë 

elektronike, konët e erës (treguesit e 

drejtimit të erës); pajisje për matjen e 

distancës; pajisje për matjen dhe tregimin 

e shpejtësisë; doreza mbrojtëse; 

audiomarrëse, përforcuesit e zërit; 

dekodera, kryesisht, softuerë dhe 

harduerë kompjuteri që mund të 

konverojnë, sigurimi dhe transmetimi i të 

dhëna zanore dhe vizuale; disqe për 

kompjutera; gjysmëpërçuesit e mbrojtur; 

qarqe të integruara me programe të 

regjistruara për përpunimin e zërit, të 

dhëna kompjuterike ose vizuale; bateri të 

rikarikueshme; njësitë qendrore të 

përpunimit dhe konvertuesit për të dhënat 

audio dhe vizuale; kabllot për 

transmetimin e të dhënave; aparatura 

pagimi për tregëtinë elektronike; helmeta 

mbrojtëse për sportet; byrzylykë 

magnetik identifikimi; analizuesit e 

koefiçientit të ajrit dhe karburantit; 

telekomandë për mbylljen e makinave; 

sistemet e moduleve diellore dhe panelet 

fotovoltaike; mbrojtja, siguria, aparate 

sinjalizuese dhe mbrojtëse dhe pajisje; 

navigator, udhëzues, gjurmues, pajisje për 

hartimin e hartave dhe shënjëstrimit; 

peshore elektronike, matësa, sinjalizuesa, 

kontrolluesa (supervizorë), aparate dhe 

instrumente për shpëtimin e jetës, të 

përfshira në klasën 9; llamba 

paralajmëruese për automjetet (jo pjesë të 

automjeteve); pajisje navigimi për 

automjete; aparatura për navigim, 

instrumente për navigim; aparat 

telematik; aparat terminal telematik; 

brava elektronike; sisteme kontrolli 

elektronik dhe kontrolluesit; bileta 

elektronike, të kodifikuara; bileta në 

formën e kartave magnetike.  

12  Bicikleta, motocikleta, vetura, 

kamionë, mikrobusë (automjete), 

autobusë, makina kampingu, automjete 

frigoriferë; aeroplane dhe varka; ballona 

ajri, bollana të dirigjuar (anije ajrore); 

aksesorë automobilistik kryesisht streh 

fenerësh, goma pneumatik, karkasa për 

goma pneumatik, mbajtëse bagazhi, 

mbajtëse skish, disqe dhe tasa disqesh; 

mbulesa sediljesh, mbulesa automjetesh, 

karroca për bebe, karroca, ndenjëset e 

sigurisë për foshnjet dhe fëmijët (për 

automjete); motorët e mjeteve tokësore; 

mburoja të radiatorit të nxehtësisë për 

mjetet tokësore; mburoja feneri; timona 

për automjete; trajlera; jastekë si aksesorë 

makinash; motorë dhe transmisione për 

mjetet tokësore; alarme kundër vjedhjes 

për automjete, pajisje kundër vjedhjes për 

automjete.  

14  Bizhuteri;gjerdanë;ora të vogla që 

mbahen me vete;ora dore, 

ora;kronografa(ora);ora muri;medaljone, 

varëse;karfica;byrzylykë;kunja 

(bizhuteri);stema për skuadra dhe lojtarë 

(bizhuteri);kapëse për kollare dhe karficë 

për kollare;mansheta;medaljet 

përkujtimore prej metali të çmuar;kunja 

(bizhuteri) për kapele dekorative, rrathë 
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për çelsa (xhingëla ose medaljone);rrathë 

dekorativ për çelësa;monedha;dekorata 

për veshje;medalje për veshje;kuti për ora 

me zile me shenja prej metali të 

çmuar;trofe, statuja dhe skulptura të 

gjitha prej metali të çmuar;koleksion i 

tapave metalike të stampuara të gjitha 

prej metali të çmuar;byzylykë lëkure 

(bizhuteri);byzylykë plastike 

(bizhuteri);mbajtëse çelsash dekorative 

prej plastike;kunja për jakë veshjeje 

(përveç atyre prej metali të çmuar);kunja 

dekorative jo prej metali të çmuar;kunja 

(bizhuteri) per kapele dekorative jo prej 

metali të çmuar;kunja (bizhuteri) per jakë 

jo prej metali të çmuar (përfshirë gërmat 

dhe figurat);kunja (bizhuteri) plastike për 

në jakë.  

16  Libra vizatimi dhe ngjyrimi; libra 

aktiviteti; revista; gazeta; libra dhe 

gazeta, përfshirë ato që lidhen me 

sportistët dhe femrat ose ngjarjet sportive; 

shenjuesit e faqeve; materiale mësimore 

të shtypura; fleta shënimi; programe për 

evente; albume për evente; albume 

fotografish; libra autograf, tabela oraresh 

të printuara, broshura; fotografi të 

lojtarëve për koleksionistë; afisha 

prapakolpi, afisha, albume, afisha 

albumesh; postera; fotografi; mbulesa 

tavoline prej letre; peceta letre; qese letre; 

karëtvizita; bileta urimi; letër ambalazhi 

për dhurata; shtresa dhe çentro prej letre 

që vendosen poshtë serviseve; qese 

plerash prej letre ose materialesh plastije; 

letër për mbështjelljen e ushqimit; qese 

për ruajtjen e ushqimit; filtra kafeje prej 

letre; etiketa letre; peshqir duarsh prej 

letre; letër tualeti; peceta për heqjen e 

tualetit; kuti shamie prej letre dhe kartoni; 

shami letre; material mësimdhënës dhe 

mësimor dhe artikuj shkrimi (përveç 

aparaturave); letër për makinë shkrimi; 

letër kopjimi; zarfe; fletore; qese 

dokumenti; letër mëndafshi; libra 

ushtrimesh; fletë letre për mbajtjen e 

shënimeve; letër shkrimi; fletore e lidhur 

me fije teli; dosjet; letër për kopertina 

librash; letër e ndriçshme; letër shënimesh 

me një anë ngjitëse; kapse fletësh; letër 

me pore; veshje prej letre; simbole prej 

letre ose shenjë dalluese; flamurë letre; 

flamurë sinjalizimi prej letre; instrumente 

të shkrimit; stilografë; lapsa; stilolapsa; 

grupe stilolapsash dhe lapsash; penarela 

me bojë uji; penarela dhe stilolapsa me 

bojë uji; penarela; bojë, kuti boje me 

stofë,  vulë gome; makina shkrimi 

(elektrike dhe jo-elektrike); litografi, 

punime litofrafie të artit; piktura (tabllot), 

në kornizë dhe jo në kornizë; kuti boje, 

lapsa ngjyrimi dhe vizatimi; shkumsa; 

zbukurime me lapsa; blloqe për printim; 

librat e adresave; planifikuesit e kohës; 

mbajtëse dokumentash personale; hartat 

rrugore; biletat, bileta për hyrje, bileta 

llotarie; çeqe; libra komik; kalendare; 

kartolina; panele reklamimi, banderola; 

punime të transferueshme 

(decalcomanias); etiketa me ngjitje; 

artikuj zyre (përveç mobiljeve); 

korrigjues të lëngshëm; goma; prefse 

lapsash; mbajtëse dhe kuti për artikujt e 

zyrës; mbajtëse letrash; thumba; vizoret; 

skoç për kancelari, pajisje për përdorimin 

e skoçit; spila; shabllone vizatimi; dosje 

dokumentash; mbajtëse shumëfletëshe; 

mbajtëse për blloqe mesazhi; 

librapengues; mbështetëse lexim libri; 

pulla (vula); pulla postare për qëllime 

koleksionimi; tabak të pullave 

përkujtimore; karta krediti, karta telefoni, 

karta debiti, kartat e ATM-ve, karta të 

udhëtimit dhe shfaqjeve, kartat e 

kontrollit të garancisë dhe kartat e debiti 

që janë jo-magnetike dhe prej letre ose 

kartoni; etiketat prej letre për bagazhe; 

kuletë pashaporte; çeqe për udhëtim; 

kuletë çeqesh; kapset metalike shënimesh.   

18  Lëkurë dhe imitim lëkure; rripa/breza 

lëkure; çadra; çadra ambjentesh; çanta 

sportive (të ndryshme nga ato të 

përshtatura për produktet që përmbajnë); 

çanta xhiroje; çanta udhëtimi; çanta 
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shpine; çanta shkolle; çanta që fiksohen te 

rripi; çanta dore; këllëfa për kartat e 

biznesit; çanta lëkure; çanta plazhi; çanta 

lecke; çanta veshjevarëse për udhëtim;  

valixhet; çanta dokumentash; etiketa për 

valixhet; rripa për valixhe; çanta dore 

dokumentash (produkte lëkure); çantë 

produktesh përkujdesje vetjake (bosh), 

çanta tualeti; kuletë çelsash (produkte 

lëkure); portofolë; kuleta; kamzhik; 

qafore për kafshët; trupore për kafshë; 

beizh për kartë identiteti.   

25  Veshje; këpucë dhe sandale; kapele; 

këmisha; tekstile të thurura (veshje); 

pulovra; pulovra pakrah; bluza; jelekë; 

kanatjere; kanatjere e hapur, fustane; 

funde; të brendshme; rroba banje; 

robdishan; pantallona të shkurtra; 

pantallona; triko; kapele grash; kapele me 

streh; kapele e rrubullakët; fashë për t’u 

veshur; shalla; shalla shpine; berret; 

kostume sportive; triko pambuku; 

xhibokse, xhibokse sportive, pelerina 

(fetare); xhaketë sportive; veshje kundër 

shiut; pallto; uniforma; kollare; bandane; 

rripa dore; shalla koke; dorashka; 

përparse; grykashka, jo prej letre; 

pizhame; rroba për të luajtur për foshnje 

dhe fëmijë; geta dhe çorape; çorape të 

mbërthyeshme; rripa pantallonash; 

rripllastiku dhe mbërthyese pantallonash; 

sandale, sandale me një gisht; atlete 

sportive, kryesisht këpucë për të dalë, 

këpucë për ekskursion, këpucë 

basketbolli, atlete vrapimi, atlete çiklizmi, 

atlete sportive për brenda, atlete për në 

pistë dhe vrapim, shapka me një gisht, 

këpucë futbolli (për jashtë dhe brenda), 

këpucë futbolli me qafë, atlete lecke me 

qafë, atlete tenisi, këpucë me qafë për 

xhiro, gjusmëkëpucë, këpucë aerobike; 

veshje sportive kryesisht pulovra me qafë 

dhe zinxhirë, kostume vrapimi, veshje 

sportive të thurura, pantallona sportive 

casual, bluza me jakë, pulovra pambuku, 

tuta pambuku, bluza stil futbolli, bluza 

me mëngë të gjata, çorape, rroba plazhi, 

streçe dhe ngrohëse kërcinjsh, kostum 

tutash, komplete të brendshme, kanatjere 

e hapur, sytjena, trupore, komplet dëbore, 

xhypa dëbore, pantallona dëbore.   

28  Lojëra dhe lodra; video lojëra me 

monedhë për sallat e lojërave (makina 

lojrash); topa sporti; topa loje; lojëra në 

tavolinë; tavolina për futboll tavoline; 

kukulla dhe lodra prej pelushi; makina 

(lodra); pazëllat; tullumbace; lodra me 

fryrje; disqe lojërash (pogs); letra bixhozi; 

copëza letrash zbukurimi që hidhen në 

raste festash; artikuj për sport dhe 

gjimnastikë; pajime futbolli, kryesisht 

topa futbolli, dorashka, mbrojtëse gjuri, 

jastëk për bërryla dhe shpatulla, 

mbrojtëse kërciri; portë futbolli, çanta dhe 

kuti sportive (të përshtatura për objektet) 

për të mbajtur artikuj sportiv; kapele 

festash (lodra); lojëra elektronike të tjera 

nga ato që përdoren me një televizor 

vetëm; duar sfungjeri ose gome (lodra); 

robotë për argëtim; pajisje për 

gjimnastikë; balona; patina; skutera 

(lodra); skejbord; biletë gërvishtëse; 

lojëra të vogla elektronike të destinuara 

për përdorim me një televizor; aparate për 

lojëra video; komandues dore për lojëra; 

komandues lojërash të aktivizuara me 

dorë ose me zë; timonë për lojëra video 

dhe tapet kërcimi për lojëra video; lojëra 

elektronike me ekran me kristale të 

lëngëta; panel komandimi lojërash; lodra 

për kafshët shtëpijake.   

30  Kafe; pije me bazë kafeje; çaj; kakao, 

bombone me çokollata; sheqer; mjaltë; 

melasa; ëmbëlsues natyralë dhe me pak 

kalori; maja; kafe artificiale; miell; miell 

soje; preparate nga drithërat; drithëra; 

bukë; pasta; pâté (pastash); brumë; kekë; 

ëmbëlsira dhe biskota; krakersa 

(crackers); akullore; ëmbëlsira; ëmbëlsira 

me çokollatë; çokollatë; oriz; chips 

(produkte drithërash); mustardë; uthull; 

salcë (erëza); erëza; kripë; konservues 

ushqimor [i kripur]; sanduiç, hotdogs, 

hamburger me djathë, picat; pije me bazë 
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çaji; çaj i ftohtë; pije me bazë çokollate.   

32  Pije të lehta; koncentratë, shurupëra 

dhe pluhura për përgatitjen e pijeve jo-

alkolike; ujërat minerale dhe të gazuara; 

pije jo-alkolike; pije iztonike; pijet 

energjike; pije hipertonike, pije 

hipotonike; pije dietike; pije të pasuruara 

me vitamina të shtuara jo për përdorim 

mjekësor; pije frutash dhe perimesh; lëng 

frutash dhe perimesh; pije frutash me 

akull jo të gazuara, pije të ngrira jo-

alkolike me aromë; birra; birra ales të 

forta ngjyrë kafeje; birra të lehta dhe birra 

ales, birra me pak alkol ose pa alkol.    

35  Agjencitë e punësimit; rekrutimi i 

personelit; shërbime reklamimi; shërbime 

reklamimi të ofruara nga një agjenci që 

publikon tekste reklamuese; shërbime të 

agjencive reklamuese; shërbimet e 

agjencive reklamuese në një rrjet global 

kompjuterik (Internet) ose nëpërmjet 

pajisjeve të komunikimit elektronik me 

valë; përhapja e reklamave; dhënia me 

qira e hapësirës reklamuese; dhënia me 

qira e kohës së reklamimit gjatë filmit; 

reklama televizive, reklama në radio; 

reklamimi në formatin e kukullave të 

animuara; shërbimet e agjencive 

promovuese, shërbimet e agjencive 

promovuese për sportin dhe marrëdhëniet 

me publikun; promovimi i ngjarjeve të 

futbollit; shërbimet e studimit të tregut; 

shërbimet e kërkimit të tregut; shërbimet 

e sondazhit të opinionit publik; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; organizimi i 

reklamave për panairet tregtare; përpilimi 

dhe sistematizimi i të dhënave në bankat e 

të dhënave; shërbimet e menaxhimit të 

bankës së të dhënave; përpilimi i 

statistikave; reklama për ngjarje sportive 

në fushën e futbollit; shërbime të shitjes 

me pakicë për dhe bashkim të mallrave të 

ndryshme për të mirën e të tjerëve (duke 

përjashtuar transportin e tyre), kryesisht 

veshje, këpucë, veshjet e kokës, artikuj 

sportive, artikuj shkrimi, aparate për 

regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe imazheve, libra, 

gazeta, revista, botime, videolojëra, lodra, 

kukulla, distinktivë të të gjitha llojeve, 

rrathë çelësash, ora dhe bizhuteri, duke u 

mundësuar konsumatorëve të krahasojnë 

dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

shërbime të shitjes me pakicë për dhe 

bashkimin e mallrave të ndryshme për të 

mirën e të tjerëve (duke përjashtuar 

transportin e tyre), kryesisht çanta, 

bagazhe, valixhe, çadrat, flamurë dhe 

flamujt e vegjël, pijet alkoolike dhe jo-

alkoolike, ëmbëlsirat, aparatet dhe 

instrumentet mjekësore, automjetet dhe 

aksesorë për makina me motor, duke u 

mundësuar konsumatorëve të krahasojnë 

dhe blejnë me lehtësi ato mallra; 

shërbime të shitjes me pakicë për 

tretësira, parafinë, dyllë, bitum dhe naftë; 

bashkimi i mallrave të mëposhtëm për të 

mirën e të tjerëve (duke përjashtuar 

transportin e tyre) për t'u mundësuar 

klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me 

lehtësi këto mallra në një dyqan ose në 

një rrjet kompjuterik global (internet) ose 

nëpërmjet pajisjeve të komunikimit 

elektronik me valë, kryesisht veshje, 

këpucë, veshjet e kokës, artikujt sportiv, 

artikujt e shkrimit, aparatet për 

regjistrimin, transmetimin dhe 

riprodhimin e zërit dhe imazheve, libra, 

gazeta, revista, botime; bashkimi i 

mallrave të mëposhtëm për të mirën e të 

tjerëve (duke përjashtuar transportin e 

tyre) për t'u mundësuar klientëve t'i 

shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra 

në një dyqan ose në një rrjet global 

kompjuterik (internet) ose nëpërmjet 

pajisjeve të komunikimit elektronik me 

valë, kryesisht videolojërave, lodrave, 

kukullave, distinktivë të të gjitha llojeve, 

rrathë çelësash, ora dhe bizhuteri, çanta, 

bagazhe, valixhe, çadra; bashkimi i 

mallrave të mëposhtëm për të mirën e të 

tjerëve (duke përjashtuar transportin e 

tyre) për t'u mundësuar klientëve t'i 
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shikojnë dhe blejnë me lehtësi këto mallra 

në një dyqan ose në një rrjet kompjuterik 

global (internet) ose nëpërmjet pajisjeve 

të komunikimit elektronik me valë, 

kryesisht flamurët dhe flamujt e vegjël, 

pije alkoolike dhe joalkoolike, ëmbëlsira, 

aparate dhe instrumenta mjekësore; 

bashkimi i mallrave të mëposhtëm për të 

mirën e të tjerëve (duke përjashtuar 

transportin e tyre) për t'u mundësuar 

klientëve t'i shikojnë dhe blejnë me 

lehtësi këto mallra në një dyqan ose në 

një rrjet kompjuterik global (internet) ose 

nëpërmjet pajisjeve të komunikimit 

elektronik me valë, kryesisht automjeteve 

dhe aksesorëve për makina me motor; 

shërbimet e reklamimit dhe promovimit, 

shërbimet e informacionit në lidhje me 

reklamimin dhe promovimin, agjencitë të 

informacionit komerciale, të gjitha 

shërbimet e sipërpërmendura të ofruara 

on-line nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterik global (interneti) ose 

nëpërmjet pajisjeve të komunikimit 

elektronik me valë; projektimi dhe 

përpilimi i reklamave për përdorim si 

faqe interneti në një rrjet kompjuterik 

global (internet) ose nëpërmjet pajisjeve 

të komunikimit elektronik me valë; ofrimi 

i hapësirës në faqet e internetit, për 

reklamimin e mallrave dhe shërbimeve; 

ankandet në një rrjet global kompjuterik 

(Internet) ose nëpërmjet pajisjeve të 

komunikimit elektronik me valë; 

mbledhja e udhëzuesve për publikim në 

internet dhe në rrjetet e komunikimit 

elektronik me valë; shërbimet e 

administrimit të biznesit për përpunimin e 

shërbimeve tregtare në një rrjet 

kompjuterik global (Internet) ose 

nëpërmjet pajisjeve të komunikimit 

elektronik me valë; përpilimi, krijimi dhe 

menaxhimi i bazave të të dhënave, 

kryesisht grumbullimi i emrave të 

domeneve në një regjistër; promovimi i 

shitjeve, kryesisht krijimi i programeve 

preferenciale për klientët; zbatimi i 

programeve të bonusit për klientët në 

stadiume duke shpërndarë karta të 

besnikërisë dhe anëtarësimit të koduara të 

cilat mund të përmbajnë të dhënat 

personale të përdoruesit; zhvillimi, nisja 

dhe administrimi i programeve të 

besnikërisë, kryesisht lëshimi i kartave të 

besnikërisë për fansat, që përmbajnë 

informacion personal mbi identitetin e 

mbajtësit të kartës; shërbimet e tregtisë 

elektronike (e-commerce), kryesisht 

sigurimi i informacionit për mallrat 

nëpërmjet rrjeteve të telekomunikacionit 

për qëllime reklamimi ose shitje; 

përmbledhja e të dhënave në një bazë të 

dhënash kompjuterike, veçanërisht 

imazhe të palëvizshme ose të animuara; 

shërbimet e e-commerce, kryesisht 

shërbimet online për ofrimin e kontratave 

për blerjen dhe shitjen e mallrave në emër 

të të tjerëve; promovimi i ngjarjeve 

sportive në fushën e futbollit; promovimi 

i mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve, 

nëpërmjet marrëveshjeve kontraktuale, 

veçanërisht marrëveshjeve të partneritetit 

(sponsorizimit) dhe licencimit, duke u 

dhënë atyre një famë më të madhe dhe 

imazh të përmirësuar që rrjedhin nga 

ngjarjet kulturore dhe sportive, 

veçanërisht ngjarjet ndërkombëtare; 

përpilimi dhe regjistrimi i të dhënave dhe 

informacioneve për përformancat 

sportive; sigurimin e personelit, 

veçanërisht për shitjen e pijeve dhe 

ushqimeve; promovimi i ngjarjeve të 

futbollit; shitje me pakicë e materialeve të 

shtypura për qëllime interaktive arsimore 

dhe argëtuese, kompakt disqe interaktive, 

CD-ROM dhe lojëra kompjuterike; 

shërbimet e shitjes me pakicë, veçanërisht 

në një rrjet kompjuterik global, për 

materiale të shtypura për qëllime 

interaktive arsimore dhe argëtuese, 

kompakt disqe interaktive, CD-ROM dhe 

lojëra kompjuterike; prezantimi i 

programeve kompjuterike për qëllime të 
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shitjes me pakicë; shërbimet e prokurimit 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

shërbimet e prokurimit për të tjerët [blerja 

e mallrave dhe shërbimeve për biznese të 

tjera] për ngjarjet sportive ose argëtuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve të 

të tjerëve, nëpërmjet marrëveshjeve 

kontraktuale, veçanërisht marrëveshjeve 

të partneritetit (sponsorizimit) dhe 

licencimit, duke u dhënë atyre një famë 

më të madhe dhe/ose imazh dhe/ose 

afinitet të zgjeruar që rrjedhin nga 

ngjarjet kulturore dhe sportive, 

veçanërisht ngjarjet ndërkombëtare; 

shërbimet e promovimit të shitjes së 

biletave; kërkimi i sponsorizimit financiar 

për garat e futbollit; lëshimi i kartave të 

besnikërisë për tifozët, të cilat përmbajnë 

të dhëna personale për identitetin e 

mbajtësit të kartës dhe që përdoren për 

kontrollin në hyrje në stadiumet sportive.  

36  Lëshimi dhe menaxhimi i kartave të 

kreditit dhe çeqeve të udhëtarëve; 

shërbimet financiare; shërbimet bankare, 

e kreditimit dhe të investimit; shërbimet e 

siguracioneve; financimi i blerjes me 

leasing; shërbimet financiare të blerjes me 

këste; sponsorizim financiar i ngjarjeve 

sportive; shërbime të informacionit në 

lidhje me financat dhe siguracionet, të 

ofruara nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose nga interneti ose në të 

gjitha rrjetet e komunikimit elektronik me 

valë; shërbime bankare online; shërbimet 

bankare në internet ose në të gjitha rrjetet 

e komunikimit elektronik me valë; 

shërbimet e pagesave, duke përfshirë 

shërbimet e ofruara nga një bazë të 

dhënash kompjuterike ose nëpërmjet 

internetit ose nëpërmjet telefonave 

celularë; shërbimet e depozitave të 

sigurta; sponsorizimi financiar i ngjarjeve 

në fushën e futbollit; shërbimet e 

pagesave financiare për tregti elektronike, 

kryesisht transferimi i fondeve, të gjitha 

përmes rrjeteve të komunikimit 

elektronik; shërbimet e pagesave 

financiare për tregtinë elektronike në 

lidhje me blerjen e mallrave dhe 

shërbimeve të ofruara nga të tjerët, të 

gjitha nëpërmjet rrjeteve të komunikimit 

elektronik, dhe kleringut dhe shlyerjes së 

transaksioneve financiare nëpërmjet 

rrjeteve të komunikimit elektronik; 

lëshimi i kuponëve në formën e kuponëve 

të udhëtimit.  

38  Shërbime të telekomunikacionit; 

komunikim me telefona celularë; 

komunikim teleks; komunikimi përmes 

terminaleve elektronike kompjuterike të 

lidhura me rrjetet telekomunikuese, 

bazave të të dhënave dhe internetit ose 

nëpërmjet pajisjeve të komunikimit 

elektronik pa tel [wireless]; komunikim 

telegrafik; komunikim telefonik; 

komunikim me transmetim faksi; 

shërbimet e thirrjeve radio; shërbimet 

telefonike ose video konferencat; 

transmetimi i programeve televizive; 

transmetim kabllor i programeve 

televizive; transmetim i programeve 

radio; shërbime të shpërndarjes dhe 

transmetimi i programit radioteleviziv 

mbi sportin dhe ngjarjet sportive; 

shërbimet e agjencisë së lajmeve dhe 

informacionit; sherbime të transmetimit të 

mesazheve; dhënia me qira e telefonave, 

pajisje faksi dhe aparate 

telekomunikacioni; transmetimi online i 

faqeve të internetit tregtare ose përmes 

pajisjeve të komunikimit elektronik pa tel 

[wireless]; shërbime të shpërndarjes dhe 

transmetimit për programet 

radiotelevizive nëpërmjet internetit ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti të komunikimit 

elektronik me vale; transmetimi 

elektronik i mesazheve; transmetimi 

njëkohësisht i regjistrimeve të filmit dhe 

regjistrimeve video dhe të zërit; sigurimi i 

hyrjes në serverat telematik dhe forumet e 

bisedave në kohë reale; transmetimi i 

imazheve dhe mesazheve me ndihmën e 

kompjuterit; telekomunikacioni përmes 
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rrjeteve me fibra optike; sigurimi i aksesit 

në një rrjet kompjuterik global ose të 

teknologjive të komunikimit ndërveprues 

për qasje në shërbimet e porosive dhe 

blerjeve personale dhe tregtare; 

telekomunikimi i informacionit (përfshirë 

faqet e internetit), kompjuterat dhe të 

dhëna të tjera; transmetimi i informacionit 

(përfshirë faqet telematike) me anë të 

telekomunikacion, prej programeve 

kompjuterike dhe të dhëna të tjera; 

shërbimet e postës elektronike; sigurimi i 

aksesit në internet ose në çdo rrjet 

komunikimi elektronik [wireless] pa tel 

(shërbimet e telekomunikacionit); 

sigurimi i lidhjeve për telekomunikim me 

një rrjet kompjuterik global (Internet) ose 

me databazat; sigurimi i aksesit në 

uebfaqet që ofrojnë muzikë dixhitale në 

internet përmes një rrjeti kompjuterik 

global ose nëpërmjet pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tel [wireless]; 

dhënia me qira e kohës së aksesit në 

uebfaqet MP3 në internet përmes një 

rrjeti kompjuterik global ose nëpërmjet 

pajisjeve të komunikimit elektronik pa 

tel; dhënia me qira e kohës së aksesit në 

një qendër serveri të databazës (shërbimet 

e telekomunikacionit); dhënia me qira e 

kohës së hyrjes në një databazë 

kompjuterike (shërbimet e 

telekomunikacionit); transmetimi i 

muzikës dixhitale me anë të 

telekomunikacion; transmetimi online i 

publikimeve elektronike; transmetimi i 

muzikës dixhitale në internet ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti komunikimi 

elektronik pa tel [wireless]; transmetimi i 

muzikës dixhitale përmes faqeve të 

Internetit MP3; shpërndarja dhe/ose 

transmetimi njëkohësisht i regjistrimeve 

të filmit dhe regjistrimeve video dhe të 

zërit; shpërndarja dhe transmetimi 

njëkohësisht i produkteve interaktive 

edukative dhe argëtuese, kompak disqe 

interaktive, CD-ROMs, programe 

kompjuterike dhe lojëra kompjuterike; 

sigurimi i kohës së qasjes në dërrasat e 

zeza (tabelat e informacionit dhe 

njoftimeve), forume diskutimi (dhoma 

bisedash) dhe blogjet në kohë reale 

përmes një rrjeti kompjuterik global 

(shërbimet e komunikimit); shërbimet e 

telekomunikacionit kushtuar shitjes me 

pakicë nëpërmjet komunikimeve 

ndërvepruese me klientët; 

telekomunikacioni multimedial; 

shërbimet e transmetimit teletekst dhe 

videotekst;  transmetimi i informacionit 

përmes komunikimit satelititor, mikro-

valë ose me mjete elektronike analoge ose 

dixhitale;  transmetimi i informacionit 

dixhital me kabllo, fije ose fibra; 

transmetimi i informacionit përmes 

telefonave celularë, telefonave, 

transmetimit faks dhe teleteks; shërbimet 

e telekomunikacionit për marrjen dhe 

shkëmbimin e informacionit, mesazheve, 

imazheve dhe të dhënave; sigurimi i 

aksesit në grupet e diskutimit në internet; 

sigurimi i hyrjes në platformat e internetit 

(gjithashtu interneti në celular) në faqet e 

internetit të personalizuara sipas natyrës 

të informacion që përmbajnë të 

përcaktuar nga përdoruesi ose të 

specifikua, profilet personale; sigurimi i 

hyrjes në motorët e kërkimit për të marrë 

të dhëna dhe informacione në rrjetet 

globale.  

39  Shërbimet e drejtimit të një agjencie 

udhëtimi, përkatësisht rregullimi dhe 

rezervimi i udhëtimit; shërbimet e 

rezervimit të biletave të udhëtimit dhe 

informacionet e udhëtimit dhe shërbimet 

e shitjes së biletave të udhëtimit; 

shërbimet e transportit ajror, hekurudhor, 

autobus dhe kamion; transport varkash; 

rregullimi i udhëtimeve me varkë; 

organizimi i udhëtimeve turistike; dhenia 

qira e automjeteve; dhenia me qira e 

hapësirave të parkimit; shërbime taksi; 

transporti i mallrave me anije, tokë dhe 

ajër; shpërndarja e ujit, nxehtësisë, gazit 

ose energjisë elektrike; shpërndarja e 
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gazetave, revistave dhe librave; shërbimet 

postare, shërbimet e dërgimit të 

mesazheve dhe postave; magazinimi i 

mallrave; shpërndarja e tretësve, 

parafinave, dyllëve, bitumeve dhe 

produkteve të naftës, duke përjashtuar 

gazin e lëngshëm; shpërndarja 

(shpërndarja) e filmave dhe regjistrimeve 

të zërit dhe imazhit; shpërndarja 

(shpërndarja) e produkteve interaktive 

edukative dhe rekreative, e disqeve 

kompakte interaktive, e CD-ROM-ve, e 

programeve kompjuterike dhe e lojërave 

kompjuterike; shërbimet e konsulencës 

profesionale në lidhje me shpërndarjen e 

energjisë dhe energjisë elektrike; 

informacion në lidhje me transportin, 

dhenien me qira të automjeteve, të 

automjeteve motorike dhe mjeteve të 

shërbimit; dhenie me qera e rafteve të 

çatisë së automjeteve; informacionin e 

transportit; transporti i automjeteve; 

rezervimi i transportit; tërheqja e 

automjeteve; shërbimet e magazinimit; 

transporti; paketimin dhe ruajtjen e 

mallrave; shpërndarja (transporti) i 

biletave; Shërbimet e navigimit GPS; 

përgatitja e udhëtimi; rimorkim; shërbime 

taksi, transport automjetesh motorike, 

logjistika e transportit; dhenia me qira e 

automjeteve, në veçanti e makinave; 

transporti i udhëtarëve, veçanërisht me 

autobus; broker mallrash; dorëzimi i 

mallrave dhe parcelave; informacion mbi 

trafikun; gjurmimin dhe monitorimin e 

automjeteve të flotës duke përdorur 

aparate lundrimi dhe pozicionimi; 

shërbimet e konsulencës profesionale në 

lidhje me shpërndarjen e energjisë dhe 

energjisë elektrike.   

41  Arsimi;trajnim;argëtim;drejtimi i 

llotarive dhe garave;shërbimet e basteve 

të lidhura me sportin dhe sherbimet e 

lojrave;shërbimet e mikpritjes (sport, 

argëtim);shërbimet e mikpritjes, 

përkatësisht shërbimet e pritjes së 

klientëve (shërbimet argëtuese), përfshirë 

sigurimin e biletave të pranimit për 

ngjarje sportive ose argëtuese;rezervimi i 

biletave, përfshirë ato në një rrjet global 

kompjuterik (Internet), për ngjarjet 

sportive, e argëtimit, kulturore dhe 

edukative;shërbimet e agjencisë së 

biletave sportive;sigurimi i informacionit 

online në fushat e sporteve dhe ngjarjeve 

sportive nga një bazë të dhënash 

kompjuterike ose internet;shërbimet 

argëtuese në lidhje me ngjarjet 

sportive;aktivitete sportive dhe 

kulturore;organizimi i ngjarjeve dhe 

aktiviteteve sportive dhe 

kulturore;organizimi i garave 

sportive;organizimi i ngjarjeve në fushën 

e futbollit;drejtimi i objekteve 

sportive;shërbime argëtuese të 

parkut;shërbimet e klubit të shëndetit dhe 

fitnesit;dhënia me qira e pajisjeve video 

dhe audiovizive;dhenia me qira e 

produkteve interaktive edukative dhe 

rekreative, e disqeve kompakte  

interaktive edukative dhe rekreative në 

fushën e sportit, dhe të CD-ROM-ve dhe 

lojërave kompjuterike;prodhimi i disqeve 

kompakte interaktive dhe i CD-ROMS 

[prodhimi i filmit dhe/ose 

muzikës];shërbimet e mbulimit të 

ngjarjeve sportive në radio dhe 

televizion;shërbimet e prodhimit për radio 

dhe programet televizive dhe 

videokasetat;shpërndarja e njëkohshme e 

regjistrimeve të filmit dhe regjistrimeve të 

zërit dhe video;shërbimet e rezervimit të 

biletave dhe informacion për argëtim, 

ngjarje sportive dhe kulturore;shërbimet e 

kampeve sportive;kronometrimi gjatë 

ngjarjeve sportive;organizimi i 

konkurseve të bukurisë;argëtim 

interaktiv;sherbimet e basteve online dhe 

shërbimet e lojërave në internet ose në 

çdo rrjet komunikimi elektronik pa 

tel;ofrimi i shërbimeve në lidhje me 

lotaritë;informacion në fushën e argëtimit 

(përfshirë në fushën e sportit), të ofruara 

në internet nga një bazë kompjuterike ose 
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përmes internetit ose përmes ndonjë rrjeti 

komunikimi elektronik pa tel;shërbimet e 

lojërave elektronike të transmetuara 

nëpërmjet internetit ose telefonave 

celularë;botimi i librave;botimi online i 

librave dhe gazetave 

elektronike;shërbimet e regjistrimit audio 

dhe video;prodhimi i filmave vizatimorë 

të animuar për filma, prodhimi i filmave 

vizatimorë të animuar për 

televizionin;dhenie me qira e 

regjistrimeve të zërit dhe imazhit për 

argëtim;informacion në fushën e arsimit 

të ofruar në internet nga një bazë të 

dhënash kompjuterike ose nëpërmjet 

internetit ose përmes ndonjë rrjeti 

komunikimi elektronik pa tel;shërbimet e 

përkthimit;shërbimet e fotografisë;dhenia 

me qira e stadiumeve të 

futbollit;programimi dhe/ose dhenia me 

qira e regjistrimeve të filmit dhe 

regjistrimeve të zërit dhe video;sigurimi i 

informacionit statistikor dhe 

informacioneve të tjera mbi shfaqjet 

sportive, programet e radios dhe 

televizionit;ofrimi i infrastrukturave 

argëtuese, kryesisht, salloneve të VIP-ave 

dhe dekoderave si brenda dhe jashtë 

objekteve sportive për qëllime argëtimi.  

43  Restorante, snack-bare;shërbimet e 

pritjes, kryesisht furnizimi me ushqime 

dhe pije;shërbime katering;shërbime 

hotelerie;shërbimet e akomodimit dhe 

restoranteve, rezervimet e hoteleve dhe 

akomodimit të përkohshëm;shërbimet e 

mikpritjes, kryesisht ofrimi i ushqimit dhe 

pijeve në ngjarje sportive ose argëtuese;   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1362 

(220)  20/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe 

(732)  Valter Marku PF 

Fshat i Ri, Bushat, Shkoder, AL 

(740) Valter Marku 

Fshat i Ri, Bushat, Shkoder 

(511) 3  Kozmetike, kremera kozmetike, 

maska bukurie, make up, vaj per qellim 

lares,  

35  Sherbimet me shumice dhe pakice te 

produkteve kozmetike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1371 

(220)  22/12/2021 

(540)   

ASSAULT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 

92879, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 32  Pije joalkoolike.  
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(210)  AL/T/ 2021/1372 

(220)  22/12/2021 

(540)   

INDER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  83697  02/07/2021  JM 

(526 )  

(591)   

(732)  Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, USA, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 7  Makineri, makineri metalprerëse, 

vegla elektrike;motorë elektrikë dhe 

motorë, me përjashtim të mjeteve 

tokësore;komponentë të çiftëzimit dhe 

transmetimit të makinerive, me 

përjashtim të mjeteve tokësore;mjete 

bujqësore, të ndryshme nga veglat që 

përdoren me dorë;inkubatorë për 

vezë;makina shitjeje automatike;motorë 

për varka;motorë varkash 

elektrike;motorë varkash;gjeneratorë të 

energjisë elektrike që mund të përdoren 

edhe si motorë elektrikë për automjete.  

9   Aparate dhe instrumente shkencore, 

kërkimore, naviguese, anketuese, 

fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, zbuluese, testuese, 

inspektuese, shpëtimi dhe 

mësimore;aparate dhe instrumente për 

përcjelljen, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

shpërndarjes ose përdorimit të energjisë 

elektrike;aparate dhe instrumente për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, imazheve ose të 

dhënave;media të regjistruara dhe të 

shkarkueshme, softuer kompjuterik, 

media bosh digjitale ose analoge për 

regjistrim dhe ruajtje;mekanizma për 

aparate që funksionojnë me 

monedha;arka, aparate 

llogaritëse;kompjuterë dhe pajisje 

periferike kompjuterike;kostume zhytjeje, 

maska për zhytës, tapa veshi për zhytës, 

kapëse për hundë për zhytës dhe notarë, 

doreza për zhytës, aparate frymëmarrjeje 

për not nënujor;aparate për shuarjen e 

zjarrit;aparatura lundrimi për 

varka;ndërfaqe për kompjuterë;programe 

kompjuterike për dizajnimin e ndërfaqes 

së përdoruesit;aparate të baterive 

elektrike të lidhura pa tel me softuer dhe 

firmuer të integruar të përditësuar nga 

distanca për ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjisë elektrike të ruajtur;aparate të 

baterive elektrike të lidhura pa tel me 

softuer dhe firmuer të integruar të 

përditësuar nga distanca për ruajtjen dhe 

shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur 

të furnizuar nga ose në një rrjet elektrik 

ose burim tjetër të prodhimit të energjisë 

elektrike për stabilizimin dhe 

përmbushjen e kërkesave dhe qëllimeve 

të përdorimit të energjisë elektrike;softuer 

kompjuterik për monitorimin, 

optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes 

dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në 

dhe nga aparate të tilla të baterive 

elektrike të lidhura pa tel;bateri për të 

furnizuar me energji elektrike motorët për 

automjetet elektrike;panel elektrik i 

montuar në mur për karikimin e 

automjeteve elektrike;panel të lëvizshëm 

me priza elektrike për karikimin e 

automjeteve elektrike;softuer i 

shkarkueshëm në natyrën e një 

aplikacioni celular për monitorimin e 

ngarkesës elektrike dhe statusit të 

automjeteve dhe telekomandimit të 

automjeteve;softuer i shkarkueshëm në 

natyrën e softuerit të sistemit operativ të 

automjeteve;aparate lundrimi për 

automjete [kompjuterë në 

bord];lokalizues automjetesh dhe pajisje 
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rikuperimi të programuara për të përdorur 

sistemin e pozicionimit global (GPS) dhe 

telekomunikacionin celular;radio për 

automjete;alarme për vjedhje;karikues 

baterish për përdorim me bateritë e 

automjeteve;transmetues pa tel me 

teknologji grumbullimi dhe shfaqjeje për 

statusin dhe gjurmimin e të gjitha llojeve 

të automjeteve në mjedise lokale;bateri, 

elektrike, për automjete;pajisje sigurie 

automjetesh, përkatësisht, monitorë 

elektronikë të presionit të 

gomave;karikues baterish të telefonave 

celularë për përdorim në automjete;pjesë 

të motorit të automjetit, përkatësisht 

termostate;pajisje audio për automjete, 

përkatësisht, stereo, altoparlantë, 

amplifikues, balancues, kryqëzues dhe 

kuti për altoparlantë;altoparlantë pa 

tel;altoparlantë audio;stereo;softuer 

kompjuterik i shkarkueshëm për 

kontrollin e pajisjeve audio;porta të 

karikimit USB për përdorim në 

automjete;kontrollorë pa tel për të 

monitoruar dhe kontrolluar nga distanca 

funksionin dhe statusin e pajisjeve ose 

sistemeve të tjera elektrike dhe mekanike, 

përkatësisht, bateritë, sigurinë, ndriçimin, 

ndjekjen dhe sistemet e sigurisë;sistem 

për gjetjen, gjurmimin dhe sigurinë e 

automjetit i përbërë nga antena dhe radio 

transmetues për t'u vendosur në 

automjet;pajisje audio për automjete, 

përkatësisht altoparlantë me zë për 

sistemet audio të 

automobilave;instrumente lundrimi për 

automjete [kompjuterë në bord];bateri për 

automjete;aparate elektrike, përkatësisht, 

stacione karikimi për karikimin e 

automjeteve elektrike;analizatorë të 

kompjuterizuar të motorëve të 

automjeteve;korda zgjatuese për përdorim 

me automjete;adaptorë të rrymës për 

përdorim me automjete;korda elektrike 

për përdorim me automjete;adaptorë 

elektrikë;mbulesa të përshtatësve 

elektrikë rezistente ndaj motit të keq.  

12  Automjete;aparate për lëvizje në tokë, 

ajër ose ujë;varka;pjesë strukturore 

varke;rimorkio për anije;bash 

varkash;bosht transmisioni për 

varka;timonë varkash;kapëse për 

varka;mbulesa të pajisura për varka dhe 

mjete detare;kuti magazinimi të 

përshtatura posaçërisht për varka;direkë 

për varka;kapëse me gunga për 

varka;mbrojtëse varkash;grepa litarësh 

për varka;vinç për varka;tako 

varkash;shkop me grep që tërheq 

varkën;varka të tipit kajak;helika për 

varka;rema varkash;mbrojtëse litarësh 

varkash;parakolpë për varka.  

37  Shërbime ndërtimi;shërbime 

instalimesh dhe riparimesh;nxjerrja e 

minierave, shpimi i naftës dhe 

gazit;instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi, 

dhe përmirësimi i aparateve të baterive 

elektrike të lidhura pa tel, dhe këshillimi 

në lidhje me to, për ruajtjen dhe 

shkarkimin e energjisë elektrike të ruajtur 

për stabilizimin dhe përmbushjen e 

kërkesave dhe qëllimeve të përdorimit të 

energjisë elektrike;ofrimi i shërbimeve të 

mirëmbajtjes dhe riparimit të 

automjeteve;konsultime për riparimin e 

automjeteve;konsultime për mirëmbajtjen 

e automjeteve;karikimi i baterive të 

automjeteve;shërbime të personalizimit të 

automjeteve, përkatësisht, ndërtimi i 

automjeteve me porosi;shërbime të 

stacionit të karikimit të 

automjeteve;riparimi dhe mirëmbajtja e 

automjeteve;detajimi i 

automjetit;stacionet e servisit të 

automjeteve;lyerje automjetesh;shërbime 

të stacionit të karikimit për automjetet 

elektrike;shërbime të menaxhimit të flotës 

në natyrën e mirëmbajtjes së automjeteve 

të flotës;shërbime instalimi;projektimi, 

zhvillimi dhe prodhimi i automjeteve 

elektrike të specializuara;mirëmbajtja, 

shërbimi dhe riparimi i automjeteve të 

specializuara elektrike;shërbime të 

mbështjelljes plastike për sigurimin dhe 
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mbrojtjen e varkave;shërbime konsulence 

në fushën e konvertimit, rinovimit, 

meremetimit dhe riparimit të jahteve dhe 

varkave;konvertim, rinovim, meremetim 

dhe riparim i jahteve dhe varkave.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike 

si dhe kërkimi dhe projektimi në lidhje 

me to;shërbime të analizës industriale, 

kërkimit industrial dhe dizajnit 

industrial;shërbime të kontrollit të cilësisë 

dhe autentifikimit;projektimi dhe 

zhvillimi i pajisjeve dhe softuerëve 

kompjuterikë;monitorimi i automjeteve 

për të siguruar funksionimin e 

duhur;monitorimi në distancë i 

funksionimit, performancës dhe 

efikasitetit të automjeteve 

elektrike;sigurimi i softuerit të 

pashkarkueshëm që përdoret për analizën 

parashikuese të karikimit dhe 

mirëmbajtjes së automjeteve elektrike, 

dhe analiza parashikuese të nevojave të 

konsumatorëve;shërbime të projektimit 

inxhinierik;konsultime për zhvillimin e 

produktit;shërbime konsulence në fushën 

e projektimit të automjeteve për të 

tjerët;konsulencë në fushën e 

inxhinierisë;monitorimi i aparateve të 

baterive elektrike të lidhura pa tel me 

pajisje dhe softuerë të integruar për 

ruajtjen dhe furnizimin me energji 

elektrike për të siguruar funksionimin dhe 

programimin e duhur për përmbushjen e 

kërkesave për energji elektrike dhe 

qëllimeve të përdorimit;projektimi i 

sistemeve të baterive elektrike të përbëra 

nga aparate të baterive elektrike të lidhura 

pa tel dhe softuer mbështetës, të gjitha për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë 

elektrike të ruajtur, në mënyrë që të 

optimizohet efikasiteti i projektimit, 

programimit dhe konfigurimit i sistemeve 

në fjalë, dhe shërbimet e këshillimit në 

lidhje me to;shërbime softueri si shërbim 

(SAAS) që kanë softuer për monitorimin, 

optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes 

dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në 

dhe nga aparatet e baterive elektrike të 

lidhura pa tel;ofrimi i softuerit online të 

pashkarkueshëm për monitorimin, 

optimizimin dhe rregullimin e ruajtjes 

dhe shkarkimit të energjisë së ruajtur në 

dhe nga aparatet e baterive elektrike të 

lidhura pa tel;menaxhimin e softuerit dhe 

firmuerit të integruar në aparatet e 

baterive elektrike të lidhura pa tel për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë 

elektrike të ruajtur duke programuar dhe 

konfiguruar softuerin për aparatet e 

baterive elektrike;instalimi, mirëmbajtja 

dhe riparimi dhe përmirësimi i softuerit 

dhe firmuerit kompjuterik të 

përditësueshëm nga distanca të integruara 

në aparatet e baterive elektrike të lidhura 

pa tel, dhe këshillimi në lidhje me to, për 

ruajtjen dhe shkarkimin e energjisë 

elektrike të ruajtur për stabilizimin dhe 

përmbushjen e kërkesave për energji 

elektrike dhe qëllimeve të 

përdorimit;shërbime të kontrollit të 

automjeteve për automjete të reja dhe të 

përdorura për personat që blejnë ose 

shesin automjetet e tyre;shërbime të 

inspektimit të dëmtimit të 

automjeteve;inspektime të 

automjeteve;shërbime të projektimit të 

pjesëve të automjeteve;shërbime të 

monitorimit të flotës së automjeteve për 

qëllime sigurie;shërbime të rikuperimit të 

automjeteve të vjedhura; shërbime 

softueri i pashkarkueshëm në natyrën e 

menaxhimit të flotës së automjeteve; 

shërbime softueri i pashkarkueshëm për 

menaxhimin e blerjeve, financave, 

qiradhënies, siguracionit, sigurimit, 

sigurisë dhe diagnostikimit të 

automjeteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1388 

(220)  28/12/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e verdhe; e bardhe 

(732)  CHIQUITA BRANDS L.L.C. 

DCOTA Office Center,1855 Griffin 

Road, Suite C-436, 33004-2275 Fort 

Lauderdale Florida, United States  , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 31  Fruta dhe perime të freskëta.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1397 

(220)  30/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë, e zezë 

(732)  Joni Peci Store 

Tirane, Rr. ''Reshit Çollaku'', Pallati 

0,9,118, Shallvare, AL 

(740) Aelita Mani 

Rr. "Besim Imami", Nr.76, Tiranë 

(511) 3  Kozmetikë dhe produkte tualeti 

pa medikamente;parfumeri, vajra 

esencialë;preparate zbardhues dhe 

substanca të tjera për përdorim 

lavanderi;përgatitje pastrimi, lustrimi, 

pastrimi dhe gërryese. 

  

Qelibar [parfum];parfume;përgatitje 

tymosjeje [parfumesh];ekstrakte lulesh 

[parfumesh];baza per parfume lulesh, 

vajra për parfume dhe fragranca 

parfumesh, paketime te vogla me parfum 

te thate per te linjta;përgatitjet për 

aromatizimin e ajrit;aromatikë [vajra 

esencialë];shpërndarësit e aromave të 

ajrit;esence vaji nergamot;deodorantë për 

qeniet njerëzore ose për kafshët;vajra 

esencialë të drurit të kedrit;vajra esencialë 

të limonit;vajra esencialë / vajra 

eterikë;vajra esencialë të limonit;esenca 

eterike, vaj esencial bajameje;geraniol 

(fragrance likuide prezente ne esencat 

vajore e disa luleve);ekstrakte bimore për 

qëllime kozmetike;vaj jasemini, jonone 

[parfumeri];vaj livande, uje 

livande;locione për qëllime 

kozmetike;esence vajore nenexhiku , 

nenexhik për parfumeri;arome myshku 

per parfumeri;vajra për qëllime 

kozmetike, vajra për aromat dhe 

parfume;potpurri aromash;arome 

trendafili;dru aromatik;ujë 

aromatik;artikuj kozmetike;përgatitjet 

kozmetike për kujdesin e lëkurës;esence 

vajore bergamot (nga familja e 

agrumeve);qumësht bajame për qëllime 

kozmetike;parfumeri;parfume  

35  Reklama; menaxhim  biznesi; 

administrim  biznes; funksionet e zyrës 

 Administrimi i programeve të shpeshta të 

fluturimeve; administrimi i programeve të 

besnikërisë së konsumatorit; përpunimi 

administrativ i porosive të blerjes; 
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reklamimi ; marrja me qira e hapësirës 

reklamuese; shërbimet e agjencisë së 

reklamimit; shërbimeve të agjencisë së 

reklamimit; marrja me qira e kohës së 

reklamimit në median e komunikimit; 

marrja me qira e tabelave [bordet e 

reklamimit]; ndihmë për menaxhimin e 

biznesit; konsulencë për menaxhimin e 

biznesit; hulumtim biznesi; shërbime 

këshilluese për menaxhimin e biznesit; 

menaxhimin e biznesit të artistëve 

interpretues; shërbime të agjencisë së 

informacionit tregtar; shërbime të 

ndërmjetësimit tregtar; konsulencë në 

lidhje me strategjitë e komunikimit në 

marrëdhëniet me publikun; konsulencë në 

lidhje me strategjitë e komunikimit 

reklamues; analiza e çmimit të kostos; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

reklamimi i drejtpërdrejtë i postës; 

shpërndarja e çështjes së 

reklamimit,;shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; studimet e tregut; 

hulumtimi i marketingut; shërbime të 

marrëdhënieve mediatike; modelimi për 

reklamim ose promovim të shitjeve; 

marrja me qira e pajisjeve të zyrës në 

ambientet e bashkëpunimit;   organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamimi;  organizimi i shfaqjeve të 

modës për qëllime promovuese, 

reklamimi në natyrë;  menaxhimi i 

jashtëm i administruar për kompanitë, 

marredheniet me publikun;  botimi i 

teksteve të publicitetit;  qira materiale për 

reklamim; reklamat në radio;  promovimi 

i shitjeve për të tjerët, marrja me qira e 

stendave të shitjeve;  skenarizimi për 

qëllime reklamimi;  marketing i synuar, 

shërbimet e telemarketingut;  reklamat 

televizive;  shkrimi i teksteve të 

publicitetit;  reklamimi televiziv;  

azhurnimi i materialit reklamues;  shkrimi 

i teksteve të publicitetit; 

  

39  Transport; paketim dhe ruajtje e 

mallrave;marrëveshje udhëtimi; 

 shërbimet e dërgimit të mallrave, 

mbështjellje dhurate, paketimin e  

mallrave, ruajtja e mallrave, magazinim I 

mallrave, mbështjellje mallrash.  

41  Edukimi;sigurimi i trajnimit;aktivitete 

sportive dhe kulturore, argëtuese;  

       Trajnim, shërbime argëtuese, 

informacion argëtues, organizimi i 

shfaqjeve, organizimi i shfaqjeve të 

modës për qëllime argëtimi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/8 

(220)  06/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018524533  28/07/2021  EM 

(526 )  

(591)  blu; gri 

(732)  Dinova GmbH & Co.KG 

Bachstrasse 38, 53639 Königswinter, 

Germany, DE 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 1  Ngjitësa me bazë uji dhe bazë 

tretësi; agjentë ngopje dhe ruajtësa për 

mbrotjen e ndërtesave.  

2  Bojra me ngjyra ose transparente, në 

veçanti bojra dispersioni; llakra 

dispersioni; bojra silikati; materiale lyerje 

mbushëse me furçë; materiale lyerje për 

dorë të parë; llakra për ndërtim; të gjithë 

mallrat e sipërpërmendur duke qenë ujore 
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ose me bazë tretësire.  

8  Përzierësa ngjyrash dhe aparate për 

ngjyrosje dhe aparate përpunimi që 

funksionojnë me dorë në lidhje me 

mallrat në vijim: bojra disperisioni, 

agjentë lustrimi, suvatim, ngjitësa, të 

gjithë mallrat e sipërpërmendur të 

përfshirë në klasën 8.  

17  Materiale veshje (materiale izolues) 

për veshje të veçanta sistemesh izolimi 

termik (izolim akustik).  

19  Materiale ndërtimi (jo prej metali) në 

formë të materialeve veshës të fasadave, 

materiale veshës për restaurim godinash, 

veshje speciale (me reflektim të veçantë 

të dritës dhe/ose të magnetizueshëm 

dhe/ose përçues elektrik dhe/ose 

fluoreshent); suva guri e larmishme; suva 

të imta me rrëshirë artificiale (veshje 

[materiale ndërtimi]).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/39 

(220)  20/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) BOTIMET 

(591)  gri; e zeze; e bardhe 

(732)  "AVA Studio'', sh.p.k 

Rruga ''Brigada VIII" Ndertesa nr.19, 

Hyrja 5, Kati 10, Apartamenti 31, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Fjoralba Zeko 

Rr.Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 

10/4, Tiranë 

(511) 16   tabela reklamash prej letre ose 

kartoni; albume/fletore; almanakë;letër 

kalk për animacione; kartela njoftimi 

[kartelë shkrimi]; akuarele/bojëra uji 

[piktura]/bojëra uji [piktura]; atlase; thasë 

[zarfe, thasë] prej letre ose plastike, për 

paketim; pankarta prej letre; shirita me 

barkod; shirita lidhëse [libërlidhje]; 

mostra biologjike për përdorim në 

mikroskop [materiale mësimore]; 

skica/plane; aparate dhe makineri 

libërlidhjeje [pajisje zyre]; materiale 

libërlidhjeje; mbajtëse librash; libërtha; 

faqeshënuesit;librat; zarfa për shishe prej 

letre ose kartoni; mbështjellës shisheje 

prej letre ose kartoni; kuti letre ose 

kartoni; letra punëdore; kalendarët; 

kanavacë për pikturë; letër karboni; tuba 

kartoni; karton; kartat/grafikët; kuti për 

pulla [vula]; katalogë; tregues grafiku, jo 

elektronik; kromolitografë 

[kromos]/kromos; klipboardsa; pëlhurë 

për libërlidhje; libra për t’u ngjyrosur; 

figura për t’u ngjyrosur; libra komike; 

kompozimi i kornizave [printim]; 

shkopinj kompozimi; letër kopjimi 

[kartelë]; korda për libërlidhje; bojë 

korrigjimi [heliografi]; mbajtëse kremi 

prej letre; printera karte krediti, jo 

elektrike; skedarët e dokumenteve 

[kartela]; laminatorë dokumentesh për 

përdorim në zyrë; veshje sirtarësh prej 

letre, të parfumuara ose jo; tabela 

vizatimi; materiale vizatimi; pllaka 

gdhendjeje; gdhendjet; makina për 

mbylljen e zarfeve për zyra; zarfe 

[materiale zyrash]; gravurë; pëlhura për 

libërlidhje; dosje [kërkesa të zyrës]; letër 

filtri;flamuj prej letre; fletushka; dosje për 

letra; forma, të shtypura; stilografë; hartat 

gjeografike; printime grafike; paraqitjet 

grafike; riprodhimet grafike; kartolina 

urimi; pajisje dore për etiketim; mostrat e 

shkrimit të dorës për kopjim; hektografë; 

mbajtës për librat e çeqeve;bojë; tampona  
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boje; shirita me bojë; fletët e bojës për 

makinat e riprodhimit të dokumenteve; 

fletët e bojës për printera; mbajtës boje; 

enë për bojë; regjistra kontabël [libra]; 

tabaka letrash; gurë litografikë; vepra arti 

litografike;litografi; lidhëse me fletë të 

lirshme/lidhëse unazore; revista 

[periodike]; manuale [doracakë]; 

kartolina urimi me muzikë; buletine; 

gazeta; bllok shënimesh; oleografi; letër e 

palosshme origami; mbajtësit e faqeve; 

pamflete; letër shkëlqyese; kapëse letre; 

prerëse letre [artikuj të zyrës]; letër për 

tabelat e ekzaminimit mjekësor; letër për 

radiograme;letër për makina regjistrimi; 

fletë letre [kancelari];grirëse letre për 

përdorim në zyrë;letër; letra për pikturë 

dhe kaligrafi; letër pergamene; revista 

periodike; pankarta letre ose kartoni; 

pulla postare; kartolina; postera; kuponë 

të printuar; materiale të shtypura; botime 

të shtypura; fletë muzikore të shtypura; 

grafiqe që tregojnë oraret të shtypura; 

batanije printerësh, jo prej tekstili; blloqe 

printimi; komplete printimi, portative 

[artikuj të zyrës];karaktere printimi; 

printime [gdhendje]; mbulesa mbrojtëse 

për libra; rula për makina shkrimi; 

mburoja [vula letre]; tabela prej letre ose 

kartoni; letër argjendi; libra këngësh; 

kartëmonedha suvenirë; bobina për shirita 

me bojë; tampon pullash; pulla [vula].  

41   akademi [edukim]; edukimi në 

shkollë me konvikt; organizimi dhe 

zhvillimi i kolokiumeve; organizimi i 

garave [edukimi ose argëtimi]; organizimi 

dhe zhvillimi i konferencave; organizimi 

dhe zhvillimi i kongreseve; kurse me 

korrespondencë; shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit; ekzaminim arsimor; 

shërbime edukative të ofruara nga 

shkollat; shërbime edukative/arsimore të 

ofruara nga asistentë me nevoja të 

veçanta; shërbimet e certifikimit edukues, 

përkatësisht, duke ofruar trajnime dhe 

ekzamin arsimor/edukues; publikim 

elektronik desktop; organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; organizimi dhe drejtimi i 

forumeve edukative individuale; ofrimi i 

informacionit në fushën e 

edukimit/arsimit; ofrimi i informacionit 

në lidhje me aktivitetet 

rekreative;transferimi i njohurive 

[trajnim]; interpretim gjuhësor; shërbimet 

e paraqitjes, të ndryshme nga ato për 

qëllime reklamimi; huadhënie e 

shërbimeve të bibliotekës; shërbimet e 

bibliotekës së lëvizshme/shërbime të 

librarisë; shërbimet e bibliotekës 

multimediale; edukim muzikor; shërbimet 

e gazetarëve të lajmeve; publikime online 

të librave dhe revistave në formë 

elektronike;ofrimi i publikimeve 

elektronike online, të pashkarkueshme; 

edukim fizik; trajnim praktik 

[demonstrim]; publikim i librave; 

publikim i teksteve, përveç teksteve 

publicitare; ofrimi i lehtësirave/objekteve 

rekreative; dhënia me qira e lexuesve të 

librave elektronikë; kërkime në fushën e 

edukimit/arsimit; shkrim skenari; shkrim i 

skenarit, përveçse për qëllime reklamimi; 

organizimi dhe zhvillimi i seminareve; 

organizim dhe zhvillimi i simpoziumeve; 

shërbime mësimore/arsimore/shërbime 

udhëzuese; transferimi i njohurive dhe 

njohurive të biznesit [trajnim]; përkthim; 

mentorim (tutoring); orientim profesional 

[këshilla për arsimim ose trajnim]; 

rikualifikim profesional; organizim dhe 

realizim i workshop-eve [trajnim]; 

shkrimi i teksteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/49 

(220)  21/01/2022 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; e zeze 

(732)  Albanian-American Development 

Foundation, Dega në Shqipëri 

Rruga "Ibrahim Rugova", Ndërtesa 42, 

Hyrja 7, Apartamenti 60, 1019, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Ekflodia Leskaj 

Rruga "Qemal Stafa", 161/1/4, Tiranë, 

Shqiperi 

(511) 35  Promovim i zhvillimit të 

sektorit privat përmes sipërmarrjes; 

mbështetje në menaxhimin e 

sipërmarrjeve dhe organizatave, 

mbështejte dhe konsulencë në përgatitjen 

e planeve të biznesit; konsulencë për 

menaxhim dhe organizim biznesi; 

këshillim profesional i biznesit; 

konsulencë lidhur me strategjitë e 

komunikimit për marrëdhëniet me 

publikun, shërbime marketingu, shërbime 

prokurimi për të tretët, blerja e mallrave 

dhe shërbimeve në përfitim të 

organizatave të tjera, kërkim i 

sponsorizimeve, mbështetje në 

organizimin e panaireve.  

36  Menaxhim fondesh të fondacionit; 

analiza finaciare; sponsorizime financiare 

përmes ofrimit të granteve për sipërmarrje 

dhe organizata të tjera; mbledhje fondesh 

për bamirësi.   

41  Edukim; ofrimi i trajnimeve; argëtim; 

aktivitet sportiv dhe kulturor; botim i 

librave, botim i librave dhe gazetave 

elektronike online në internet, botim i 

teksteve të ndryshme nga tekstet 

publicitare, organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose edukative, 

informacion edukimi, organizmi dhe 

drejtimi i konferencave, organizimi i 

konkurseve (edukim ose argëtim), 

mësimdhënie, ofrim i informacionit në 

fushën e edukimit, ofrim i botimeve 

elektronike online, jo të shkarkueshme, 

organizimi dhe drejtimi i workshop-eve 

(trajnim), organizimi dhe drejtimi i 

seminareve, përkthim, provim mësimor, 

udhëzim profesional (këshillim edukativ 

ose trajnues), mbështetje në organizimin e 

aktiviteteve kulturore dhe për muzetë.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/61 

(220)  24/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Communication 

(591)  E zeze; E bardhe. 

(732)  PIK COMMUNICATION SHPK 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga Pjeter 

Bogdani, Nr.37, Kati 2, Tirane – 

Shqiperi, AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 
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(511) 35  Shitje me shumice dhe me 

pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te 

internetit te produkteve si: Produkte 

kancelarike, shtypshkrime të ndryshme 

përfshirë revista, libra, printime, printime 

të ndryshme, materiale plastike të 

printuara, bileta, blloqe për të shkruar, 

blloqe shënimesh, blloqe shtypshkrimi, 

blloqe vizatimi, broshura, copëza letrash 

të ngjitura që krijojnë figura, dosje 

[artikuj shkrimi], dosje për dokumenta, 

dosje për fletë, fjongo letre, flamuj prej 

letre, fleta të posaçme për fshirje në 

vizatime, harta gjeografike, kalendarë, 

kalendarë me fletë të shkëputshme, karta, 

kartolina, kartolina urimi, katalogje, 

këllëfë stilolapsash, lapsa, letër, libra, 

lloje materialesh të shtypura, materiale të 

shtypura, mbajtëse pasaportash, mbajtëse 

për stilolapsa dhe lapsa, mbajtëse 

stilolapsash, pajisje vizatimi, revista 

[botime periodike], riprodhime grafike, 

rripa kyçi dore për mbajtjen e mjeteve të 

shkrimit, sende kartoni, stilografë, 

stilolapsa çeliku, stilolapsa [për nevoja 

zyre], tabela reklamimesh prej letre ose 

kartoni, vizore (vizatimi), materiale 

paketimi prej letre ose kartoni, kuti letre 

ose kartoni, adheziv, produkte dekorimi te 

brendhsme dhe te jashtme, produkte dhe 

pajisje zeri dhe ndricimi; 350106 

Sherbime marketingu; 350104 prodhimi i 

filmave reklamues; 350049 modelim për 

promovimin e reklamave ose shitjeve; 

350092 prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; 350094 rregullimin e abonimit për 

shërbimet e telekomunikacionit për të 

tjerët; 350107 shërbime telemarketing; 

350137 prodhimi i programeve të 

teleshitjes; 350070 dhenie me qira të 

hapësirës reklamuese; 350087 dhenie me 

qira e kohës së reklamimit në mediat e 

komunikimit; 350044 reklamat televizive; 

350064 organizimi i ekspozitave për 

qëllime komerciale ose reklamuese; 

350084 reklamimi online në një rrjet 

kompjuterik; 350038 publikimi i teksteve 

publicitare; 350132 shkrimi i skenarëve 

për qëllime reklamimi; 350102 kërkimi i 

sponsorizimit; 350082 organizimi i 

panaireve tregtare; 350127 indeksimi i 

uebit për qëllime komerciale ose 

reklamuese; 350075 përpunim teksti; 

shërbime të ofrimit të informacionit mbi 

artikujt e gazetave; 350039 reklamimi / 

publiciteti; 350047 shërbimet e agjencisë 

reklamuese / shërbimet e agjencisë së 

publicitetit; 350018 këshillim për 

menaxhimin e biznesit dhe organizimin; 

350159 shërbimet e lobimit komercial; 

350093 sigurimi i informacionit dhe 

këshillave komerciale për konsumatorët 

në zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; 350080 përpilimi i 

informacionit në bazat e të dhënave 

kompjuterike; 350139 konsulencë në 

lidhje me strategjitë e komunikimit të 

reklamave; 350138 konsulencë në lidhje 

me strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun; 350164 

profilizimi i konsumatorit për qëllime 

komerciale ose marketingu; 350086 

kërkimi i të dhënave në skedarët 

kompjuterikë për të tjerët; 350023 

demonstrimi i mallrave; 350121 

zhvillimin e koncepteve të reklamimit; 

350024 reklamimi direkt me postë; 

350008 shpërndarja e çështjeve të 

reklamimit; 350103 organizimi i 

shfaqjeve të modës për qëllime 

promovuese; 350101 shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; 350031 

studimet e tregut; 350150 marketingu i 

synuar; 350155 marketingu në kuadër të 

botimit të softuerit; 350051 hulumtimi i 

marketingut; 350156 shërbimet e 

marrëdhënieve me median; 350049 

modelimi për reklamat ose promovimin e 

shitjeve; 350120 sigurimi i një tregu 

online për blerësit dhe shitësit e mallrave 

dhe shërbimeve; 350066 sondazh 

opinioni; 350113 reklama paguaj për 

klikim; 350141 promovimi i mallrave dhe 
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shërbimeve përmes sponsorizimit të 

ngjarjeve sportive; 350042 marredheniet 

me publikun; 350133 regjistrimin e 

komunikimeve dhe të dhënave me 

shkrim; 350071 promovimi i shitjeve për 

të tjerët.  

41  kanë qëllimin themelor argëtimin, 

dëfrimin ose çlodhjen e njerëzve; 

shërbime edukimi në fushën e muzikës, 

ndriçimit dhe imazherisë;  410059 

organizimi i garave sportive, kryesisht i 

aktiviteteve & garimeve ekstreme me 

makina ne terrene te veshtira rrugore, 

gara rali; 410078 rezervimi i vendeve për 

shfaqje; 410043 shërbime klubi [argëtim 

ose edukim]; 410189 trajnim [trajnim]; 

410010 organizimi i garave [edukim ose 

argëtim]; 410216 shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të siguruara nga 

galeritë e artit; 410004 shërbime argëtimi; 

410051 organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore; 410206 

kryerjen e turneve me guida; 410021 

udhëzime gjimnastike; 410055 shërbime 

kampi pushimesh [argëtim]; 410050 

sigurimi i informacionit në fushën e 

argëtimit; 410061 trajnim praktik 

[demonstrim]; 410056 prezantimi i 

shfaqjeve të drejtpërdrejta;  410071 

shërbimet e kampit sportiv; 410035 

sigurimi i ambienteve sportive; 410190 

marrja me qira e terreneve sportive; 

410073 koordinimin e ngjarjeve sportive; 

410227 sigurimi i renditjes së 

përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore / sigurimi i vlerësimeve të 

përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; 410226 sigurimi i rishikimeve 

të përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; 410195 rikualifikim 

profesional; organizim i panaireve; 

dhënie me qera të pajisjeve muzikore; 

dhënie me qera të pajisjeve audio dhe 

video për sete teatrale ose studio 

televizive; dhenie me qera të skenave për 

shfaqje.  

42  420250 dizajni i kartës së biznesit; 

420271 dizajn grafik kompjuterik për 

hartën e projektimit të videove; 420139 

dizanjim i softuereve kompjuterike; 

420194 dizanjim i sistemeve 

kompjuterike; 420141 konsulence në 

projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve 

kompjuterike; 420267 dizajnimi i 

modeleve të simuluara me kompjuter; 

420048 dizajni i dekorit të brendshëm; 

420265 projektimi i peizazhit të shfaqjes; 

420142 dizajnimin e veshjeve; 420144 

dizajni i arteve grafik; 420258 dizajn 

grafik i materialeve promovuese; 420237 

dizajn i brendshem; 420287 shërbimet e 

dizajnit të logos; 420050 dizajni i 

paketimit; 420219 konsulencë për 

dizajnimin e faqeve te internetit; 420165 

stilim [dizajn industrial]; 420199 krijimi 

dhe mirëmbajtja e faqeve të internetit për 

të tjerët; 20064 Inxhinieri; 420233 

konsulencë për teknologjinë e 

telekomunikacionit; 420090 programim 

kompjuterik;  420204 konsulencë për 

softuer kompjuterik; 420232 konsulencë 

për teknologjinë kompjuterike; 420235 

konsulencë për sigurinë kompjuterike; 

420240 krijimin dhe dizanjimin i 

indekseve të informacionit të internetit 

për të tjerët [shërbimet e teknologjisë 

informative]; 420242 konsulencë për 

sigurimin e të dhënave; 420243 shërbime 

të enkriptimit të të dhënave; 420226 

magazinim elektronik të të dhënave; 

420049 dizajn industrial; 420221 

teknologji informacioni [IT] konsulence; 

420201 instalim i programeve 

kompjuterike; 420241 konsulencë për 

siguri në internet; 420176 mirëmbajtjen e 

softuerit kompjuterik; 420101 kërkime 

mekanike; 420215 monitorimi i sistemeve 

kompjuterike me qasje të largët; 420239 

monitorimi i sistemeve kompjuterike për 

të zbuluar prishjet; 420217 shërbime 

laboratorike shkencore; 420222 kërkime 

shkencore; 420061 kryerjen e studimeve 

teknike të projektit; 420231 konsulencë 

teknologjike; 420192 planifikime urbane; 
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420208 kërkime në fushën e mbrojtjes së 

mjedisit; 420205 qiradhenie e serverave 

në internet; 420260 shërbime të vërtetimit 

të përdoruesit që përdorin teknologji për 

transaksionet e tregtisë elektronike; 

420261 shërbime të vërtetimit të 

përdoruesit duke përdorur një teknologji 

të vetme të hyrjes për aplikacione 

softuerësh në internet; 420140 azhurnimi 

i programeve kompjuterike.    

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/62 

(220)  24/01/2022 

(540)   

BOLDENO  
 

(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; produkte 

farmaceutike; analgjezikë; antibiotikë; 

ilaçe për qëllime mjekësore; 

medikamente për qëllime njerëzore; 

substanca dietike të përshtatura për 

qëllime mjekësore; ushqime dietike të 

përshtatura për qëllime mjekësore; 

suplementë ushqimorë; suplementë 

ushqimorë minerale; preparate 

vitaminash.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/89 

(220)  31/01/2022 

(540)   

ALPINE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes 

(511) 20  Mobilje, mobilje zyre, mobilje 

shkollore, krevat, tavolina, dyert per 

mobilje, 

mobilje dekorimi, korniza foto, rafte, 

stola, rafte per shishe, rafte bibloteka, 

pllaka pasqyre, dyshek, dysheke kashte, 

dyshek ajri, jo per qellime mjeksore, 

jastek, jastek ajri, jo per qellime 

mjeksore, shtreter, shtreter druri  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/110 

(220)  08/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PARK HOTEL 

(591)  e kuqe; jeshile; e bardhe 

(732)  SWISS PARK HOTEL 
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Elbasan RRAJCE RRAJCE Rrajce Fushe, 

me Nr.pasurie:1486/7, zone kadastrale 

Nr:3203, Qaf Thane, prane bustit Nene 

Tereza, AL 

(740) Arenc Grabova 

Rruga Bilal Sina , Pallati 2T , shk2, ap2. 

Tirane 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë dhe 

gjahu; ekstrakte të mishit; fruta dhe 

perime të konservuara, të ngrira, të thara 

dhe të ziera; pelte, reçel, komposto; vezë; 

qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe produkte 

të tjera qumështi; vajra dhe yndyrna për 

ushqim.  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e 

tyre; oriz, makarona dhe petë; tapiokë dhe 

sago; miell dhe preparate nga drithërat; 

bukë, pasta dhe ëmbëlsira; cokollate; 

akullore, sherbet dhe akullore të tjera 

ushqimore; sheqer, mjaltë, drekë; maja, 

pluhur pjekjeje; kripë, erëza, erëza, 

barishte të konservuara; uthull, salca dhe 

erëza të tjera; akull (ujë i ngrirë).  

32  Birra; pije joalkoolike; ujëra minerale 

dhe të gazuara; pije frutash dhe lëngje 

frutash; shurupe dhe preparate tjera për 

prodhimin e pijeve joalkoolike.  

33  Pije alkoolike, përveç birrave; 

preparate alkoolike për prodhimin e 

pijeve.  

43  Shërbimet për sigurimin e ushqimit 

dhe pijeve; strehim të përkohshëm.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/129 

(220)  11/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke tridimensionale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) series; originality 

(591)  kafe e hapur; e bardhe; e zeze; 

bezhe 

(732)  "Birra Peja Albania" Sh.p.k 

Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri , AL 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 29  Qumësht; qumësht bajame  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/130 

(220)  11/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  bojëqielli; e kuqe; jeshile; vjollce; 

e verdhe; kafe 
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(732)  "Birra Peja Albania" Sh.p.k 

Rruga Hasan Sufa, Pallati 3, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri , AL 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 25  Veshmbathje për kokën, trupin  

dhe  këmbët  

28  Aparate lojërash të shesheve të 

panaireve dhe te argetimit; artikuj dhe 

pajisje sportive e gjimnastike; lodra; 

aparate dhe pajisje loje; gjësende për lojë.  

35  Shërbime reklamimi, marketingu dhe 

promocioni.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/148 

(220)  17/02/2022 

(540)   

OSUMI TRAVEL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) TRAVEL 

(591)   

(732)  OSUMI shpk 

TIRANE, Bulevardi Zogu i Pare, Ish 

Mapo Industriale, AL 

(740) Kreshnik Kolndreu 

TIRANE, Bulevardi Zogu i Pare, Ish 

Mapo Industriale 

(511) 39  Organizim i tureve turistike, 

Organizim i udhetimeve me 

anije;rezervim transporti;rezervim 

udhetimi;rezervim i vendeve per 

udhetim;shoqerimi i udhetareve;transport 

ajror;transport detar;transport me anije 

per shetitje;transport me autobus;Ture 

(Organizimi);  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/159 

(220)  21/02/2022 

(540)   

"Më lër të flas" 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Top Channel 

Rruga ''17 Nëntori"  Godina Nr.20, 

Mëzez Kodër, Kashar,Tiranë., AL 

(740) Vjollca Hoxha 

Rruga ''17 Nëntori"  Godina Nr.20, 

Mëzez Kodër, Kashar,Tiranë. 

(511) 38  shërbimi i transmetimit në 

televizion; transmetimi video-on-demand; 

komunikimet nga rrjetet e fibrave 

optike/komunikimet nga rrjetet e fibrave 

optike; transmetim i mesazheve dhe 

imazheve; komunikime në rrjetet 

kompjuterike; transmetimi i të dhënave; 

transmetimi i skedarëve dixhital; 

41  Argëtim televiziv; prezantim i 

performancës live; shkrim skenari; 

shërbime të studiove regjistruese; 

shkrimin e skenarit, përveç qëllimeve të 

reklamimit; filmime; fotografi; montime 

video-kasetash; mikrofilmime; Ofrimi i 

botimeve elektronike on-line, jo të 

shkarkueshme; sigurimi i videove ne 

internet, te pakopjueshme; sherbime 

argetimi; sigurimi i informacionit ne 

fushen e argetimit;   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/168 

(220)  24/02/2022 

(540)   

BEIXIN 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   
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(732)  BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY. 

F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Pekin, 

Kine, CN 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 19  Suva, alabaster, gjips [material 

ndertimi], material ndertimi zjarrduruese 

jo prej metali, material ndertimi jo prej 

metali.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/169 

(220)  24/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY. 

F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Pekin, 

Kine, CN 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, kodi 

postar 1019 Tiranë 

(511) 19  Suva, alabaster, gjips [material 

ndertimi], material ndertimi zjarrduruese 

jo prej metali, material ndertimi jo prej 

metali.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/170 

(220)  24/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY. 

F15, Building 2, GuoHai Plaza, No.17, 

Fuxing Road, Haidian District, Pekin, 

Kine, CN 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 19  Suva, alabaster, gjips [material 

ndertimi], material ndertimi zjarrduruese 

jo prej metali, material ndertimi jo prej 

metali.   
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(210)  AL/T/ 2020/890 

(540)  BUROCK Cement Boards 

Systems 
(732)  GIPS - FRUT SHPK 

Bul.Bajram Curri,tek Brryli, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  28/10/2030 

(111)  22638 

(300)   

(510)  35, 

(526)  Cement; Boards; Systems 

(591)  -e verdhe; jeshile 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/137 

(540)  Laufenn G FIT EQ  

(732)  HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 

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

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(151)  16/03/2022 

(180)  05/02/2031 

(111)  22660 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/138 

(540)  LAUFENN S FIT EQ  

(732)  HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 

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

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea , KR 

(151)  16/03/2022 

(180)  05/02/2031 

(111)  22661 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/386 

(540)  PF Salon de the  Pâtisserie 

Française 
(732)  MARCHAL 

TIRANE, RRUGA  4 SHKURTI., AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  07/04/2031 

(111)  22637 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  Salon de the; Pâtisserie Française; 

TIRANE 

(591)  -e bardhë; e verdhë; kafe 

(740) Brikena Duda 

Rruga Pjetër Bogdani, hyrja 13, Kati 1, 

Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/526 

(540)  Infinix 

(732)  INFINIX TECHNOLOGY 

LIMITED 

Flat 39, 8/F, Block D, Wah Lok Industrial 

Centre, 31-35 Shan Mei Street, Fotan, 

NT, Hong Kong, China, CN 

(151)  16/03/2022 

(180)  14/05/2031 

(111)  22663 

(300)   

(510)  7, 9  11, 

(526)   
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(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/548 

(540)  Safeguard 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza Cincinnati 

Ohio 45202, US 

(151)  15/03/2022 

(180)  20/05/2031 

(111)  22643 

(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/ 2021/638 

(540)  b2 

(732)  Arseni Shpk 

Autostrada Shkoder-Hani Hotit, Km. 5, 

Shkoder, Shqiperi, AL 

(151)  16/03/2022 

(180)  11/06/2031 

(111)  22653 

(300)   

(510)  32, 

(526)  power drink; premium 

(591)  -gri; e bardhë 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/647 

(540)  Hotel Perla   

(732)  Hotel Perla 

Deshmoret e Pojskes, Pogradec, Lagjia 

nr.1, AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  14/06/2031 

(111)  22642 

(300)   

(510)  43, 

(526)  HOTEL; 4 YJET 

(591)  -e zezë; e hirit; e verdhë; e bardhë 

(740) Petrit Shuli 

Rruga, Deshmoret e Pojskes, Pogradec, 

Lagjia nr.1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/667 

(540)  AQUA VITAE 

(732)  PARFUM FRANCIS 

KURKDJIAN 

41 rue Etienne Marcel 75001 Paris,, FR 

(151)  16/03/2022 

(180)  17/06/2031 

(111)  22649 

(300)   

(510)  3, 

(526)  AQUA 

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/676 

(540)   

(732)  CANARY YELLOW LLC 

1920 Adelicia St.,#300, Nashville, TN 

37212 USA, US 

(151)  16/03/2022 

(180)  18/06/2031 

(111)  22650 

(300)   
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(510)  18, 25, 35  41, 

(526)   

(591)  -e zezë 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/677 

(540)  CANARY YELLOW 

(732)  CANARY YELLOW LLC 

1920 Adelicia St.,#300, Nashville, TN 

37212 USA, US 

(151)  15/03/2022 

(180)  18/06/2031 

(111)  22644 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

 

 
 

 

(210)  AL/T/ 2021/687 

(540)  ROLEX 

(732)  ROLEX SA 

Rue François-Dussaud 3-5-7, Geneva, 

Switzerland , CH 

(151)  16/03/2022 

(180)  21/06/2031 

(111)  22651 

(300)   

(510)  14, 35  37, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/707 

(540)   

(732)  Rivian IP Holdings, LLC 

13250 N. Haggerty Road, Plymouth, 

Michigan 48170, USA, US 

(151)  11/03/2022 

(180)  25/06/2031 

(111)  22635 

(300)   

(510)  7, 11, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42  

45, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/718 

(540)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(151)  15/03/2022 

(180)  30/06/2031 

(111)  22645 

(300)   

(510)  9, 14, 24  27, 

(526)   

(591)  -e zezë 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/747 

(540)  NUTTARIA 

(732)  Doleo Group SH.P.K. 
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Trudë, Rruga Beteja e Llapashticës, pn, 

Prishtinë, Kosovë , KS 

(151)  16/03/2022 

(180)  07/07/2031 

(111)  22657 

(300)   

(510)  29, 30  35, 

(526)   

(591)  -jeshile e errët; e gjelbër; kafe; 

bezhë 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/748 

(540)  DOLEO 

(732)  Doleo Group SH.P.K. 

Trudë, Rruga Beteja e Llapashticës, pn, 

Prishtinë, Kosovë , KS 

(151)  16/03/2022 

(180)  07/07/2031 

(111)  22656 

(300)   

(510)  29, 30  35, 

(526)  ® 

(591)  -e bardhë; bezh; e kuqe 

(740) Gazmir Isakaj 

Rruga ''Petro Nini Luarasi'', Ndërtesa 22, 

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/757 

(540)  LIKAJ Cornetteria 

(732)  Fabiola Likaj 

Vlore Vlore VLORE Lagjia Pavaresia, 

Rruga Fejzo Gjomema, Pallati Gjiknuri, 

Kati 1., AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22640 

(300)   

(510)  30  35, 

(526)  Pasticceria, Gelateria; Cornetteria 

(591)  -e bardhë; kafe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/758 

(540)  SHBB ELIA BUZAISHTE 1998 

(732)  SHBB ELIA BUZAHISHTE 1998 

Korce Velcan BUZAHISHTE, Fshati 

Buzahishte, objekt privat, me nr.pasurie 

148/2, zona kadastrale 1337, AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  08/07/2031 

(111)  22639 

(300)   

(510)  31, 

(526)  SHBB;BUZAISHTE; 1998; 

PRODHIM; PATATE; BUZAISHTE; 

SHQIPERI 

(591)  -bojeqielli; e bardhe 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/768 

(540)  SOHO 

(732)  Philip Morris Brands Sàrl 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  16/03/2022 

(180)  09/07/2031 

(111)  22659 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2021/778 

(540)  WORLDFLEX HOTELS 5 

STARS SLEEPING 
(732)  LUXURY BEDDING SHPK 

Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, 

Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah 

Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  13/07/2031 

(111)  22646 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)  HOTELS; 5 STARS SLEEPING 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/808 

(540)  ecoflex 

(732)  LUXURY BEDDING SHPK 

Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, 

Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah 

Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL 

(151)  16/03/2022 

(180)  19/07/2031 

(111)  22662 

(300)   

(510)  20, 24  35, 

(526)  eco 

(591)  -e verdhë; jeshile; blu 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/816 

(540)  Protinum 

(732)  ALİ RAİF İLAÇ  SANAYİ  

ANONİM ŞİRKETİ 

Yesilce Mah. Doga Sokak No:4 

Kagithane Istanbul TURKIYE, TR 

(151)  16/03/2022 

(180)  21/07/2031 

(111)  22655 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/818 

(540)  YXHA COMPANY VEAD 

GROUP 
(732)  VE-AD SHPK 

Lagjja Xhabijej, Rruga Zogu i Pare, 

Shkoder – Shqiperi., AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  21/07/2031 

(111)  22634 

(300)   

(510)  30  43, 

(526)  COMPANY; GROUP 

(591)  -e zezë; e bardhë; ngjyre floriri 

(gold) 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/848 

(540)  Kantina Melesini 

(732)  Andi Canaj 
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Rr.''Sami Frasheri'', njesia administrative 

nr.5, perballe shkollës ''Edit Durham'', 

Tirane, AL 

(151)  16/03/2022 

(180)  26/07/2031 

(111)  22648 

(300)   

(510)  33, 

(526)  Kantina 

(591)  - 

(740) Andi Canaj 

Rr.''Sami Frasheri'', njesia administrative 

nr.5, perballe shkollës ''Edit Durham'', 

Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/856 

(540)  Studio BLETA 

(732)  Julian Bleta 

Vlore, Lagjia Rilindja, pallati prane 

Sigurimeve Shoqerore, Vlore, AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  28/07/2031 

(111)  22636 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)  Studio; photography; www; studio; 

bleta; .com; 

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/857 

(540)  FLORAL FANTASY 

(732)  Frida Banush 

Tiranë, njësia bashkiake nr. 5, Rruga 

"Ibrahim Rrugova", pallati "Agimi", 

Shkalla nr. 1., AL 

(151)  15/03/2022 

(180)  28/07/2031 

(111)  22641 

(300)   

(510)  35, 

(526)  DESIGN 

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/916 

(540)  Tradi'a 

(732)  LUFRA SHPK 

Fshati Bishqethem, Lagjia "Rruga e 

Kishes", Autostrada Lushnje-Fier, AL 

(151)  11/03/2022 

(180)  17/08/2031 

(111)  22633 

(300)   

(510)  29, 

(526)   

(591)  -gri ne blu, te vendosura ne sfond 

te bardhe. 

(740) Arben NDREKA 

Rr.'' 3 Krojet'', kthesa poshte Arbanes, 

Vaqarr, Tirane (godina Lufra shpk) 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/947 

(540)  BESPONSA 

(732)  Pfizer Inc. 

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

(151)  16/03/2022 

(180)  26/08/2031 

(111)  22654 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 
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Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/968 

(540)  MENACTRA 

(732)  CONNAUGHT TECHNOLOGY 

CORPORATION 

3711 Kennett Pike, Suite 200, 

GREENVILLE, DELAWARE 19807, US 

(151)  16/03/2022 

(180)  02/09/2031 

(111)  22658 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/993 

(540)  ENDURO ALBANIA 

(732)  Gerhard Lilaj 

Rruga Ibrahim Dervishi, Pallati "FA MA 

SHPK'', kati 1, Nr.3. Tiranë, AL 

(151)  24/03/2022 

(180)  10/09/2031 

(111)  22664 

(300)   

(510)  39, 41  43, 

(526)  ALBANIA; 2014; Flamurët 

shqiptar 

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

(740) GERHARD LILAJ 

Rruga Ibrahim Dervishi, Pallati "FA MA 

SHPK'', kati 1, Nr.3. Tiranë 

 

 
 

 
(210)  AL/T/ 2021/1028 

(540)  DIAGLO 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija, 

RS 

(151)  16/03/2022 

(180)  23/09/2031 

(111)  22652 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami  

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" , 

shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

 

 


