MINISTRIA E FINANCAVE DHE EKONOMISË
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PRONËSISË INDUSTRIALE

BULETINI I PRONËSISË
INDUSTRIALE
(Marka, Tregues Gjeografikë dhe Disenjo Industriale)

Nr. 12/2022
Tiranë më, 30 Mars 2022

Buletini i Pronësisë Industriale

2

Kodet e përdorura në gazetë ............................................................................................................. 3
INID Codes used in gazette
Kodet e shteteve ………………………………..……………………………………………………..……….4
Country codes
Marka të depozituara …………………………………………………………………………….…...….…9
Filed Trademarks
Ndryshim I emrit te aplikantit/pronarit te markes …..…………………………………………….…..20
TM change of name
Ndryshim I adreses e aplikantit/pronarit te markes …..………………………………..……… .....…22
TM change of address
Transferim I pronesise se markes ..…………………………………………….……….….… ………...24
TM change of ownership
Marka te riperterira ………..…….……..……………………..………………………….. ……………...26
TM renewal
Refuzime ne baza absolute ……….……..………………………………………..……………...29
Absolute Grounds refusal

Buletini i Pronësisë Industriale

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.

3

4

Buletini i Pronësisë Industriale

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

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

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

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

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

8

Buletini i Pronësisë Industriale

(210) AL/T/ 2021/1210
(220) 05/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe ne portokalli
(732) ELTON NGJELA P.F
TIRANE,
NJ.BASHKIAKE
NR.5,
RR.BOGDANI,
PALLATI
9/4,
AP.42/3/B,
KATI
I
2,
AL
(740) REJSI MECE
BLV "BAJRAM CURRI" , P.1 MAJI,
SHK.8, AP.8/8 TIRANE 1020
(511) 9
qarqe hipotetike, logjike
kompjuterike ose paisje ruajtese ne te
cilat vetite fizike ose kimike te
molekulave te medha biologjike (te tilla si
proteinat) perdoren per te perpunuar
informacionin;kuti të zeza -regjistrues të
të dhënave ( black-boxes);aparate
blueprints;masa te vogla te materialit
gjysmepercues qe formojne bazen per
qarqet e integruar;Kompakt disqe (audiovideo);Kompakt disqe (memorie vetëm
për
lexim);softuer
i
lojërave
kompjuterike, i shkarkueshëm;softuer i
lojërave
kompjuterike,
i
regjistruar;harduer kompjuterik;tastiera e
kompjuterit;pajisjet
e
kujtesës
së
kompjuterit;programe
operative
kompjuterike,
të
regjistruara;pajisje
periferike
kompjuterike;programe
kompjuterike, të shkarkueshme;programe
kompjuterike, të regjistruara;softuer

9

mbrojtës i ekranit të kompjuterit, i
regjistruar
ose
i
shkarkueshëm;aplikacione kompjuterike,
të shkarkueshme;platformat e programeve
kompjuterike, të regjistruara ose të
shkarkueshme softuer kompjuterik, i
regjistruar;aparate
kompjuterik
për
përpunimin e të dhënave;asistentë
dixhitalë
personalë
[PDA];shenja
dixhitale;disqe
për
kompjuterë-disc
drives;çelësat
kriptografikë
të
shkarkueshëm
për
marrjen
dhe
shpenzimin e kriptomonedhës;kuletat
elektronike të shkarkueshme;emoticona të
shkarkueshëm për celularët;grafika të
shkarkueshme
për
telefonin
celular;skedarë
imazhi
të
shkarkueshëm;skedarë
muzikorë
të
shkarkueshëm;sisteme elektronike të
kontrollit
të
hyrjes;agjendat
elektronike;lexuesit
e
librave
elektronikë;tabela të bardha interaktive
elektronike;tabelat
e
njoftimeve
elektronike;ekranet
numerike
elektronike;stilolapsa elektronikë (njësi të
ekranit
visual);përkthyes
xhepi
elektronik;publikime
elektronike,
të
shkarkueshme;fletë elektronike muzikore
e shkarkueshme;etiketat elektronike për
mallrat;byzylykë identifikimi të koduar,
magnetikë;disketa riprodhues muzikor
automatik qe luan zgjedhje muzikore nga
nje liste e disponueshme publikisht per
kompjuter;kompjutera laptop;monitor per
pajisje
kompjuterike;monitor
per
programet
kompjuterike;mausi
(miu);kompjutera notebook;media optike
e të dhënave;printera për përdorim me
kompjuter;pajisje për projektimin e
tastierave virtuale;topa gjurmuese [pajisje
periferike kompjuterike];pajisje te vogla
te jashtme qe futen ne laptop, kamere ose
telefon per te kursyer te dhena
dixhitale;pajisje qe ofron mbeshtetje per
kycet e dores për përdorim me kompjuter
35 reklamimi / publiciteti;sigurimi i
informacionit të biznesit përmes një faqe
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në internet;përpilimi i informacionit në
bazat
e
të
dhënave
kompjuterike;menaxhimi
i
kompjuterizuar i skedarëve;kërkimi i të
dhënave në skedarët kompjuterikë për të
tjerët;marketingu në kuadër të botimit të
softuerit;shërbimet e inteligjencës së
tregut;studimet
e
tregut;marketing;hulumtimi
i
marketingut;negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e
treta;negocimi i kontratave të biznesit për
të tjerët;sherbime monitoruese mbi ate se
cfare kane per te thene mediat per
marken, konkurentet dhe industrine e nje
biznesi;rregullimi i abonimeve të
gazetave për të tjerët;marrja me qira e
makinerive
dhe
pajisjeve
te
zyres;reklamimi online permes rrjetit
kompjuterik;shërbime online me pakicë
për muzikë dhe filma të shkarkueshëm
dhe të regjistruar paraprakisht;shërbime
online me pakicë për muzikë dixhitale të
shkarkueshme;shërbime online me pakicë
për tonet e ziles që mund të
shkarkohen;sigurimi i një tregu online për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;menaxhimi administrativ i
jashtëm për kompanitë;shërbimet e
jashtme (asistence bizneseve);reklama
“paguaj për klikim”;promovimi i shitjeve
për të tjerët;shkrimi i skenarëve për
qëllime reklamimi;optimizimi i motorëve
të
kërkimit
për
promovimin
e
shitjeve;rregullimi i abonimeve në
shërbimet e telekomunikacionit për të
tjerët;sistemimi i informacionit në bazat e
të dhënave kompjuterike;azhornimi dhe
mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të
dhënave kompjuterike;përditësimin dhe
mirëmbajtjen
e
informacionit
në
regjistra;azhornimi
i
materialit
reklamues;indeksimi i uebit për qëllime
komerciale ose reklamuese;optimizimi i
trafikut të faqes në internet;përpunim
teksti
42 praktika perdorimit te nje rrjeti
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serverash ne distanc te vendosur ne
ineternet per te ruajtur, menaxhuar dhe
perpunuar te dhena, ne vend te nje serveri
lokal
ose
nje
kompjuteri
personal;programim
kompjuterik;konsulencë për sigurinë
kompjuterike;konsulencë për programe
kompjuterike;dizenjimi
i
softuerit
kompjuterik;analiza
e
sistemit
kompjuterik;dizajni
i
sistemit
kompjuterik;konsulencë për teknologjinë
kompjuterike;shërbimet e mbrojtjes nga
viruset kompjuterike;marrja me qira e
programeve kompjuterike;konsulencë në
projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve
kompjuterike;konvertimi i programeve
dhe të dhënave kompjuterike, përveç
konvertimit fizik;shndërrimi i të dhënave
ose dokumenteve nga media fizike në
elektronike;krijimin dhe hartimin e
indekseve të informacionit të bazuara në
uebfaqe për të tjerët (shërbimet e
teknologjisë së informacionit);krijimin
dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit
për të tjerët;shërbimet e kriptimit të të
dhënave;konsulencë për sigurinë e të
dhënave;zhvillimin
e
platformave
kompjuterike;dixhitalizimi i dokumenteve
[skanimi];dyfishimi
i
programeve
kompjuterike;ruajtja elektronike e të
dhënave;monitorim elektronik i aktivitetit
të kartave të kreditit për të zbuluar
mashtrimet përmes internetit;monitorimi
elektronik i informacionit identifikues
personal për të zbuluar vjedhjen e
identitetit
përmes
internetit;sajte
kopmjuterike
pritese,
websajte;konsulencë për teknologjinë e
informacionit
–IT;shërbimet
e
teknologjisë së informacionit të ofruara
në
bazë
të
jashtme;sigurimi
i
informacionit në lidhje me teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes
një faqe në internet;instalimi i
programeve kompjuterike;konsulencë për
sigurinë në internet;mirëmbajtja e
programeve kompjuterike;monitorimi i
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sistemeve kompjuterike me qasje në
distance, ;monitorimi i sistemeve
kompjuterike për zbulimin e aksesit të
paautorizuar ose shkeljes së të
dhënave;monitorimi
i
sistemeve
kompjuterike për të zbuluar demtimet,
keqfunksionimet;rikuperimi i të dhënave
kompjuterike;kërkimi dhe zhvillimi i
produkteve të reja për të tjerët;kërkime në
fushën
e
teknologjisë
së
telekomunikacionit;kërkimi
shkencor;sigurimi i motorëve të kërkimit
për internetin;kontraktimi i platformes
dhe vendosjes se serverit te nje
organizimi te nje pale te trete, ofrues
prites i menaxhuar;softueri si shërbim SaaS;zhvillimi i softuerit në kuadër të
publikimit të softuerit;kryerja e studimeve
teknike
të
projektit;konsulencë
teknologjike;kërkimi
teknologjik;konsulencë për teknologjinë e
telekomunikacionit;zhbllokimin
e
celularëve;azhornimi
i
programeve
kompjuterike;shërbimet e vërtetimit të
përdoruesit duke përdorur teknologjinë e
regjistrimit të vetëm për aplikimet e
softuerit në internet;shërbimet e vërtetimit
të përdoruesit duke përdorur teknologji
për transaksionet e-commerce;marrja me
qira e serverëve në internet;konsulencë
për krijimin e faqeve në internet

(210) AL/T/ 2021/1211
(220) 05/11/2021
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E kuqe ne portokalli
(732) ELTON NGJELA P.F
TIRANE,
NJ.BASHKIAKE
NR.5,
RR.BOGDANI,
PALLATI
9/4,
AP.42/3/B,
KATI
I
2,
AL
(740) REJSI MECE
BLV "BAJRAM CURRI" , P.1 MAJI,
SHK.8, AP.8/8 TIRANE 1020
(511) 9
qarqe hipotetike, logjike
kompjuterike ose paisje ruajtese ne te
cilat vetite fizike ose kimike te
molekulave te medha biologjike (te tilla si
proteinat) perdoren per te perpunuar
informacionin;kuti të zeza -regjistrues të
të dhënave ( black-boxes);aparate
blueprints;masa te vogla te materialit
gjysmepercues qe formojne bazen per
qarqet e integruar;Kompakt disqe (audiovideo);Kompakt disqe (memorie vetëm
për
lexim);softuer
i
lojërave
kompjuterike, i shkarkueshëm;softuer i
lojërave
kompjuterike,
i
regjistruar;harduer kompjuterik;tastiera e
kompjuterit;pajisjet
e
kujtesës
së
kompjuterit;programe
operative
kompjuterike,
të
regjistruara;pajisje
periferike
kompjuterike;programe
kompjuterike, të shkarkueshme;programe
kompjuterike, të regjistruara;softuer
mbrojtës i ekranit të kompjuterit, i
regjistruar
ose
i
shkarkueshëm;aplikacione kompjuterike,
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të shkarkueshme;platformat e programeve
kompjuterike, të regjistruara ose të
shkarkueshme softuer kompjuterik, i
regjistruar;aparate
kompjuterik
për
përpunimin e të dhënave;asistentë
dixhitalë
personalë
[PDA];shenja
dixhitale;disqe
për
kompjuterë-disc
drives;çelësat
kriptografikë
të
shkarkueshëm
për
marrjen
dhe
shpenzimin e kriptomonedhës;kuletat
elektronike të shkarkueshme;emoticona të
shkarkueshëm për celularët;grafika të
shkarkueshme
për
telefonin
celular;skedarë
imazhi
të
shkarkueshëm;skedarë
muzikorë
të
shkarkueshëm;sisteme elektronike të
kontrollit
të
hyrjes;agjendat
elektronike;lexuesit
e
librave
elektronikë;tabela të bardha interaktive
elektronike;tabelat
e
njoftimeve
elektronike;ekranet
numerike
elektronike;stilolapsa elektronikë (njësi të
ekranit
visual);përkthyes
xhepi
elektronik;publikime
elektronike,
të
shkarkueshme;fletë elektronike muzikore
e shkarkueshme;etiketat elektronike për
mallrat;byzylykë identifikimi të koduar,
magnetikë;disketa riprodhues muzikor
automatik qe luan zgjedhje muzikore nga
nje liste e disponueshme publikisht per
kompjuter;kompjutera laptop;monitor per
pajisje
kompjuterike;monitor
per
programet
kompjuterike;mausi
(miu);kompjutera notebook;media optike
e të dhënave;printera për përdorim me
kompjuter;pajisje për projektimin e
tastierave virtuale;topa gjurmuese [pajisje
periferike kompjuterike];pajisje te vogla
te jashtme qe futen ne laptop, kamere ose
telefon per te kursyer te dhena
dixhitale;pajisje qe ofron mbeshtetje per
kycet e dores për përdorim me kompjuter
35 reklamimi / publiciteti;sigurimi i
informacionit të biznesit përmes një faqe
në internet;përpilimi i informacionit në
bazat
e
të
dhënave
kompjuterike;menaxhimi
i
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kompjuterizuar i skedarëve;kërkimi i të
dhënave në skedarët kompjuterikë për të
tjerët;marketingu në kuadër të botimit të
softuerit;shërbimet e inteligjencës së
tregut;studimet
e
tregut;marketing;hulumtimi
i
marketingut;negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e
treta;negocimi i kontratave të biznesit për
të tjerët;sherbime monitoruese mbi ate se
cfare kane per te thene mediat per
marken, konkurentet dhe industrine e nje
biznesi;rregullimi i abonimeve të
gazetave për të tjerët;marrja me qira e
makinerive
dhe
pajisjeve
te
zyres;reklamimi online permes rrjetit
kompjuterik;shërbime online me pakicë
për muzikë dhe filma të shkarkueshëm
dhe të regjistruar paraprakisht;shërbime
online me pakicë për muzikë dixhitale të
shkarkueshme;shërbime online me pakicë
për tonet e ziles që mund të
shkarkohen;sigurimi i një tregu online për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve;menaxhimi administrativ i
jashtëm për kompanitë;shërbimet e
jashtme (asistence bizneseve);reklama
“paguaj për klikim”;promovimi i shitjeve
për të tjerët;shkrimi i skenarëve për
qëllime reklamimi;optimizimi i motorëve
të
kërkimit
për
promovimin
e
shitjeve;rregullimi i abonimeve në
shërbimet e telekomunikacionit për të
tjerët;sistemimi i informacionit në bazat e
të dhënave kompjuterike;azhornimi dhe
mirëmbajtja e të dhënave në bazat e të
dhënave kompjuterike;përditësimin dhe
mirëmbajtjen
e
informacionit
në
regjistra;azhornimi
i
materialit
reklamues;indeksimi i uebit për qëllime
komerciale ose reklamuese;optimizimi i
trafikut të faqes në internet;përpunim
teksti
42 praktika perdorimit te nje rrjeti
serverash ne distanc te vendosur ne
ineternet per te ruajtur, menaxhuar dhe
perpunuar te dhena, ne vend te nje serveri
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lokal
ose
nje
kompjuteri
personal;programim
kompjuterik;konsulencë për sigurinë
kompjuterike;konsulencë për programe
kompjuterike;dizenjimi
i
softuerit
kompjuterik;analiza
e
sistemit
kompjuterik;dizajni
i
sistemit
kompjuterik;konsulencë për teknologjinë
kompjuterike;shërbimet e mbrojtjes nga
viruset kompjuterike;marrja me qira e
programeve kompjuterike;konsulencë në
projektimin dhe zhvillimin e pajisjeve
kompjuterike;konvertimi i programeve
dhe të dhënave kompjuterike, përveç
konvertimit fizik;shndërrimi i të dhënave
ose dokumenteve nga media fizike në
elektronike;krijimin dhe hartimin e
indekseve të informacionit të bazuara në
uebfaqe për të tjerët (shërbimet e
teknologjisë së informacionit);krijimin
dhe mirëmbajtjen e faqeve të internetit
për të tjerët;shërbimet e kriptimit të të
dhënave;konsulencë për sigurinë e të
dhënave;zhvillimin
e
platformave
kompjuterike;dixhitalizimi i dokumenteve
[skanimi];dyfishimi
i
programeve
kompjuterike;ruajtja elektronike e të
dhënave;monitorim elektronik i aktivitetit
të kartave të kreditit për të zbuluar
mashtrimet përmes internetit;monitorimi
elektronik i informacionit identifikues
personal për të zbuluar vjedhjen e
identitetit
përmes
internetit;sajte
kopmjuterike
pritese,
websajte;konsulencë për teknologjinë e
informacionit
–IT;shërbimet
e
teknologjisë së informacionit të ofruara
në
bazë
të
jashtme;sigurimi
i
informacionit në lidhje me teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes
një faqe në internet;instalimi i
programeve kompjuterike;konsulencë për
sigurinë në internet;mirëmbajtja e
programeve kompjuterike;monitorimi i
sistemeve kompjuterike me qasje në
distance,;monitorimi
i
sistemeve
kompjuterike për zbulimin e aksesit të
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paautorizuar ose shkeljes së të
dhënave;monitorimi
i
sistemeve
kompjuterike për të zbuluar demtimet,
keqfunksionimet;rikuperimi i të dhënave
kompjuterike;kërkimi dhe zhvillimi i
produkteve të reja për të tjerët;kërkime në
fushën
e
teknologjisë
së
telekomunikacionit;kërkimi
shkencor;sigurimi i motorëve të kërkimit
për internetin;kontraktimi i platformes
dhe vendosjes se serverit te nje
organizimi te nje pale te trete, ofrues
prites i menaxhuar;softueri si shërbim SaaS;zhvillimi i softuerit në kuadër të
publikimit të softuerit;kryerja e studimeve
teknike
të
projektit;konsulencë
teknologjike;kërkimi
teknologjik;konsulencë për teknologjinë e
telekomunikacionit;zhbllokimin
e
celularëve;azhornimi
i
programeve
kompjuterike;shërbimet e vërtetimit të
përdoruesit duke përdorur teknologjinë e
regjistrimit të vetëm për aplikimet e
softuerit në internet;shërbimet e vërtetimit
të përdoruesit duke përdorur teknologji
për transaksionet e-commerce;marrja me
qira e serverëve në internet;konsulencë
për krijimin e faqeve në internet

(210) AL/T/ 2022/1
(220) 05/01/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale (300)
(526 )
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(591) blu, bojeqielli, e bardhe, e zezë
(732) Sanitec S.A.
Odos Ionias, P.O. Box 172, GR-57013
Oreokastro Thessaloniki, GR
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 11 lavamane kuzhine, vaska banjo,
pjata dushi

çakmakë

për

duhanpirësit,

shkrepse.

(210) AL/T/ 2022/109
(220) 08/02/2022
(540)

(210) AL/T/ 2022/11
(220) 06/01/2022
(540)

MARLBORO EDGE
(551) Marke fjale
(554)
Marke
individuale/certifikuese/kolektive
(300)
(526 )
(591)
(732) Philip Morris Brands Sàrl
Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH
(740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr.
A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë
(511) 34 Duhan, i papërpunuar ose i
përpunuar; prodhime duhani; puro,
cigare, puro të vogla, duhan për
përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle,
duhan për përtypje, burnot, kretek; snus
(burnot i lagësht); zëvendësuesa të
duhanit (jo për qëllime mjekësore);cigare
elektronike; prodhime duhani me qëllim
për tu nxehur; pajisje elektronike dhe
pjesët e tyre me qëllim për të nxehur
cigaret ose duhanin për të lëshuar avull
me përmbajtje nikotine për thithje;
tretësira nikotine të lëngshme për tu
përdorur në cigaret elektronike; artikuj
duhanpirësish, letra cigaresh, tuba
cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti
cigaresh, tavlla për duhanpirësit, llulla,
aparate xhepi për dredhjen e cigareve,

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) BURGER STAR
(591) e bardhe; e kuqe
(732) Manna shpk
TIRANE Rruga Luigj Gurakuqi, pall 15,
katipare, Njesia Bashkiake nr.2, AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
(511) 43
Sherbime bari; Sherbime
kafeterie; Sherbime kateringu per
ushqime dhe pije; Sherbime hotelerie;
Sherbime restoranti; Sherbime restoranti
me vete-sherbim.

(210) AL/T/ 2022/149
(220) 17/02/2022
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) STUDIO
(591) e zeze; kafe (camelo)
(732) Aurela Visha
Njesia Bashkiake Nr. 5, Rruga, Komuna e
Parisit, Pallati G1, Shkalla 5, Apartamenti
B1, Tirane – Shqiperi. , AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 35 Shërbime shitje me shumicë
dhe pakicë në dyqan dhe nëpërmjet
faqeve të internetit të produkteve si:
veshmbathje të ndryshme, veshje të të
gjitha llojeve për fëmijë dhe për të rritur
(për të gjitha moshat), veshje dhe
uniforma pune te te gjitha llojeve, tekstile
për përdorim shtëpiak dhe hoteleri,
carcaf,
guverta,
jorgan,
peshqira,
mbrojtëse dysheku, jastëk, batanije,
këpucë, produkte kosmetike per te gjitha
moshat, akesesore te ndryshem, produkte
dhe pajisje per perdorim ne shtepi dhe
industri, mobilje per shtepi, mobilje
zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per
hoteleri, aksesore dhe produkte per
dekorime te ambienteve te brendshme dhe
te jashtme, dysheke te te gjitha llojeve,
krevate, mobilje per shtepi, mobilje
zyrash, mobilje restorantesh, mobilje per
hoteleri, lodra te ndryshme per femije dhe
per te rritur, aksesore te ndryshem,
aksesore prej metali te cmuar, produkte

15

bizhuterie si unaza per meshkuj dhe
femra, varese per meshkuj dhe femra,
byzylyke per femra dhe meshkuj, butona,
produkte per suvenire, ora dore per femra
dhe meshkuj, ora murale, veshmbathjeve
te te gjitha llojeve, veshje per femije dhe
per te rritur ( per te gjitha moshat),
produkte kosmetike per te gjitha moshat;
organizimi i ekspozitave për qëllime
komerciale ose reklamuese;marketing;
demonstrim i mallrave; promovimi i
shitjeve për të tjerët; organizimi i
panaireve tregtare për qëllime komerciale
ose reklamimi; reklamimi në internet në
një rrjet kompjuterik;shërbime prokurimi
për të tjerët [blerja e mallrave dhe
shërbimeve për biznese të tjera];
prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë; shërbime të ndërmjetësimit
komercial; sigurimi i një tregu në internet
për blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve; informacion tregtar dhe
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi;
shërbime të shitjes me pakicë për
përgatitjet farmaceutike, veterinare dhe
sanitare dhe furnizimet mjekësore;
asistencë për menaxhim komercial apo
industrial; shpërndarja e mostrave;
reklamimi / publiciteti; marredheniet me
publikun; konsulencë për menaxhimin e
biznesit dhe organizimin; asistencë për
menaxhimin e biznesit; konsulencë për
menaxhimin e biznesit; menaxhimi i
biznesit për ofruesit e shërbimeve të
pavarura; Sherbime te menaxhimit te
bizneseve të ne industrine e hotelerise;
menaxhimin e biznesit të artistëve
interpretues;
menaxhim
biznesi
i
programeve të rimbursimit për të tjerët;
menaxhimin e biznesit të sportistëve;
konsulencë për organizimin e biznesit;
shërbime të menaxhimit të projekteve të
biznesit për projekte ndërtimi; hulumtim
biznesi; konsulencë profesionale biznesi;
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ofrimi i informacionit të biznesit; ofrimi i
informacionit të biznesit nëpërmjet një
faqe interneti; shërbime konsulence
biznesi
për
transformimin
dixhital;shërbime të ndërmjetësimit të
biznesit në lidhje me përputhjen e
profesionistëve të ndryshëm me klientët;
administrimi tregtar i licencimit të
mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve;
shërbimet e agjencive të informacionit
komercial; negocimin dhe përfundimin e
transaksioneve tregtare për palët e treta;
negocimin e kontratave të biznesit për të
tjerët;
shërbime
këshillimore
për
menaxhimin e biznesit; vlerësimet e
biznesit; auditimi i biznesit; shërbimet e
ekspertëve për efikasitetin e biznesit;
shërbime të ndërmjetësimit të biznesit në
lidhje me përputhjen e investitorëve të
mundshëm privatë me sipërmarrësit që
kanë
nevojë
për
financim
45 Sherbime te zbatimit te ligjit; këshilla
ligjore për t'iu përgjigjur thirrjeve për
tenderë / këshilla ligjore për t'iu përgjigjur
kërkesave për propozime [RFPs];
shërbimet e avokatisë ligjore; Sherbime
auditimi i përputhshmërisë ligjore;
konsulencë ligjore në lidhje me hartën e
patentave; shërbimet e përgatitjes së
dokumenteve ligjore; kërkime juridike;
shërbime juridike në lidhje me negocimin
e kontratave për të tjerët; shërbime ligjore
në fushën e emigracionit; shërbimet e
vëzhgimit ligjor;përcjellja e ligjshme;
shërbime të procesit ligjor; shërbime
ligjore në lidhje me licencat; licencimi
[shërbimet ligjore] në kuadrin e
publikimit të softuerit; licencimi i
programeve kompjuterike [shërbime
ligjore];
shërbimet
e
shpëtimtarëve;shërbime
gjyqësore;
gjetjen dhe gjurmimin e personave dhe
pasurive të humbura; kthimi i pasurisë së
humbur; shërbimet e agjencisë martesore;
ndërmjetësimi; hetimet e personave të
zhdukur; monitorimi i të drejtave të
pronësisë intelektuale për qëllime
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këshillimore ligjore; truproje personale;
konsulencë për sigurinë fizike;planifikimi
dhe organizimi i ceremonive të dasmës;
organizimi i takimeve politike; shërbimet
e lobimit politik; regjistrimi i emrave të
domenit [shërbimet ligjore]; auditimi i
përputhshmërisë rregullatore; gjurmimi i
pasurisë së vjedhur; shërbimet e agjencisë
së birësimeve;shërbimet alternative të
zgjidhjes së mosmarrëveshjeve; shërbimet
e arbitrazhit; menaxhimin e të drejtave të
autorit; shërbimet e agjencisë detektive.

(210) AL/T/ 2022/150
(220) 17/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; e bardhe; bojeqielli
(732) Vasilika Zeka
Zona Industriale, Rruga Ing.Gjovalin
Gjadri, godine 3 kateshe, kati 1, nr 7,
zona kadastrale 8593, Shkoder-Shqiperi,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511)
3
Preparate
zbardhues
[decolorants] për qëllime shtëpiake;
preparate pastrimi kimik për qëllime
shtëpiake; pastrim shkumës; preparate
pastrimi; preparate per pastrimin e
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protezave; pastrues për qëllime intime
higjienike personale, jo mjekësore;
qumësht pastrimi për qëllime tualeti;
preparate të kolagjenit për qëllime
kozmetike;
preparate
zbardhuese
[dekolorante] per qellime kozmetike;
ngjyrues për qëllime tualeti; kimikate të
ndriçimit të ngjyrave për qëllime
shtëpiake [lavanderi]; preparate për
heqjen e ngjyrave; preparate kozmetike
për
banjot;
kozmetikë;
preparate
kozmetike për qerpikët; lapsa kozmetike;
kremra kozmetike; preparate kozmetike
për kujdesin e lëkurës; krem për lëkurë /
dyll për lëkurë; xhel zbardhues dentar;
sapun deodorant; deodorant për qeniet
njerëzore ose për kafshët; detergjentë,
përveçse për përdorim në operacionet e
prodhimit dhe për qëllime mjekësore;
shampo të thata; preparate për pastrim të
thatë; heqës të dyllit për dysheme
[preparate për pastrim]; ekstrakte bimore
për
qëllime
kozmetike;
peroksid
hidrogjeni për qëllime kozmetike; kremra
pas rroje; preparate aloe vera për qëllime
kozmetike;
amoniak
[alkali
i
paqëndrueshëm] [detergjent]; Lëndë
gërryese; preparatet e aromave të ajrit;
Sapun antiperspirant; preparate antistatike
për qëllime shtëpiake; aromatikë [vajra
esenciale]; bazat për parfumet e luleve;
pastruesit
e
njollave.
37 pastrim kimik; Larje; dezinfektim;
pastrim; sherbime pastrimi te ndërtesave
[pjesa e brendshme]; sherbime pastrimi te
ndertesave [sipërfaqja e jashtme]; pastrim
rrugesh; pastrim automjetesh; pastrim
dritaresh; instalim i pajisjeve te
kuzhines;Instalim dhe riparim i pajisjeve
elektrike;Instalimin, mirembajtjen dhe
riparimin e makinerive,( kryesisht te
pajisjeve & makinerive te pastrimit);
Informacione riparimi; mbikëqyrja e
ndërtimeve;instalim dhe riparim i
sistemeve
të
alarmit
dhe
vjedhjeve;ndertime të ndryshme civile,
ekonomike,
industriale,
turistike,
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bujqësore, rikonstruksione;instalimi dhe
riparimi i alarmit nga zjarri;instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i pajisjeve
kompjuterike;riparimi i kycave (çelësave
të sigurisë); shërbime të elektricistëve;
Sherbime te qiradhenjes se makinerive te
pastrimit; Sherbime te qiradhenjes se
makinave larëse enësh; Sherbime te
qiradhenjes se lavatriçeve; Sherbime te
qiradhenjes se makinave për tharjen e
enëve; sherbime te qiradhenjes se
makinave për pastrimin e rrugëve;
shërbimet e mirembajtes së shtëpisë
[shërbimet e pastrimit];Kujdesi, pastrimi
dhe riparimi i lëkurës; pastrimi dhe
riparimi i bojlerit.

(210) AL/T/ 2022/158
(220) 21/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zeze
(732) Irselza Gjura
Rruga e Thesarit, Lagj Fresku, Objekti Nr
217/9-N6, Tirane – Shqiperi. , AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 41 Shërbime që kanë qëllimin
themelor argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen
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e njerëzve, ( kryesisht sherbime vallezimi
&
kercimi);shërbime
mësimore,
(kryesisht
kurse
ne
fushen
e
kercimit);Shërbime edukimi në fushën e
muzikës,
ndriçimit
dhe
imazherisë;organizimi
i
garave
sportive;rezervimi
i
vendeve
për
shfaqje;shërbime klubi [argëtim ose
edukim], kryesisht ne fushen e
kercimeve;trajnim [trajnim];organizimi i
garave [edukim ose argëtim];shërbime
kulturore, arsimore ose argëtuese të
siguruara nga galeritë e artit;shërbime
argëtimi;organizimi i ekspozitave për
qëllime kulturore ose arsimore;kryerjen e
turneve
me
guida;udhëzime
gjimnastike;shërbime kampi pushimesh
[argëtim];sigurimi i informacionit në
fushën e argëtimit;trajnim praktik
[demonstrim];prezantimi i shfaqjeve të
drejtpërdrejta;shërbimet
e
kampit
sportiv;sigurimi
i
ambienteve
sportive;marrja me qira e terreneve
sportive;koordinimin
e
ngjarjeve
sportive;sigurimi
i
renditjes
së
përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore / sigurimi i vlerësimeve të
përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore;sigurimi i rishikimeve të
përdoruesve për qëllime argëtuese ose
kulturore;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;organizimi i
sfilatave për qëllime argëtimi;kryerja e
klasave të fitnesit;organizimin dhe
zhvillimin
e
forumeve
edukative
personalisht;ofrimi i informacionit në
fushën
e
arsimit;shërbime
karaoke;transferimi
i
njohurive
[trajnim];shërbimet
e
kompozimit
muzikor;edukimi muzikor;shërbimet e
klubeve të natës [argëtim];organizimi i
ngjarjeve argëtuese;prezantimi i shfaqjeve
të cirkut.

(210) AL/T/ 2022/160
(220) 21/02/2022
(540)

ELLA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ESSE OOD
95 "Hadzhi Dimitar Asenov" str., Stara
Zagora 6000, Bullgari, BG
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë
(511) 34 Duhan; puro; cigare; artikuj për
pirje duhani; shkrepse.

(210) AL/T/ 2022/190
(220) 02/03/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) KOPSHTI
(591) e zeze; bojeqielli; blusaks; jeshile;
lejla; e verdhe; portokalli
(732) Mexhina MERKAJ
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Tirane, Njesia Bashkiakenr.9, Rruga
Jordan
Misja,
Zona
Kadastrale
8330,Nr.pasurie
4/561,
AL
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14,
Tirane
(511) 35
Reklamim; menaxhimin,
organizimin dhe administrimin e biznesit;
funksionet e zyrës. ofrimi i informacionit
të biznesit nëpërmjet internetit, afrim i
kualifikimeve online, reklamim i biznesit
per kujdestarine e femijeve dhe edukimin.
41 Sherbimi i edukimit parashkollor dhe
kujdestarise se femijeve permes argetimit,
puneve mendore dhe ushtrimeve fizike.

(210) AL/T/ 2022/238
(220) 17/03/2022
(540)

ACEDOL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Serbi,
RS
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.
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( 111) 17407
( 210 ) AL/T/ 2016/331
( 732 ) TP-LINK CORPORATION
LIMITED
Room 901, 9/F, New East Ocean Centre,
9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong, HK

( 111) 17409
( 210 ) AL/T/ 2016/332
( 732 ) TP-LINK CORPORATION
LIMITED
Room 901, 9/F, New East Ocean Centre,
9 Science Museum Road, Tsim Sha Tsui,
Kowloon, Hong Kong, HK
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( 111) 8922
( 210 ) AL/T/ 2000/322
( 540 ) AVAYA
( 732 ) AVAYA INC.,
2605 Meridian Parkway, Suite 200, Durham, North Carolina 27713, United States of
America, US, US

( 111) 8995
( 210 ) AL/T/ 2000/323
( 540 ) AVAYA
( 732 ) AVAYA INC.,
2605 Meridian Parkway, Suite 200, Durham, North Carolina 27713, United States of
America, US, US

( 111) 9154
( 210 ) AL/T/ 2002/120
( 540 ) CRESTOR
( 732 ) IPR Pharmaceuticals Inc.
Road 188, San Isidro Industrial Park Canóvanas, PR 00729, US

( 111) 10422
( 210 ) AL/T/ 2004/351
( 540 ) THORN
( 732 ) Thorn (IP) Limited
Point 3 Haywood Road, Warwick, England CV345AH, GB
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( 111) 9053
( 210 ) AL/T/ 2001/381
( 540 ) GLAMOUR
( 732 ) COTY FRANCE
14 Rue du Quatre Septembre 75002 Paris, FR
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( 210 ) AL/T/ 2002/11
( 540 ) SHELL
( 730 ) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH, CH, CH
( 180 ) 07/01/2032
( 111 ) 3027
( 510 ) 3

( 210 ) AL/T/ 2002/39
( 540 ) CONFETTERIA RAFFAELLO
( 730 ) SOREMARTEC S.A.
16, ROUTE DE TREVES, L-2633 SENNINGERBERG, LUXEMBOURG, LU
( 180 ) 30/05/2032
( 111 ) 5386
( 510 ) 30

( 210 ) AL/T/ 2012/77
( 540 ) FORD GO FURTHER
( 730 ) Ford Motor Company (Incorporated in United States of America, Delaware)
One American Road Dear born, Michigan 48126 , US
( 180 ) 06/02/2032
( 111 ) 14591
( 510 ) 35

( 210 ) AL/T/ 2012/78
( 540 ) FORD GO FURTHER
( 730 ) Ford Motor Company (Incorporated in United States of America, Delaware).
One American Road Dearborn, Michigan 48126 , US
( 180 ) 06/02/2032
( 111 ) 14594
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2012/85
( 540 ) NGK
( 730 ) NGK SPARK PLUG CO., LTD
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JP
( 180 ) 07/02/2032
( 111 ) 14269
( 510 ) 7

( 210 ) AL/T/ 2012/88
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( 540 ) NGK
( 730 ) NGK SPARK PLUG CO., LTD
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525, JP
( 180 ) 09/02/2032
( 111 ) 14449
( 510 ) 7

( 210 ) AL/T/ 2012/105
( 540 ) NTK
( 730 ) NGK SPARK PLUG CO., LTD
14-18, Takatsuji-cho, Mizuho-ku, Nagoya City, 467-8525 Japan, JP
( 180 ) 17/02/2032
( 111 ) 14267
( 510 ) 7 9

( 210 ) AL/T/ 2012/192
( 540 ) CANES-NAIL
( 730 ) Bayer Aktiengesellschaft
Kaiser-Wilhelm-Allee, 51373 Leverkusen;, DE
( 180 ) 28/03/2032
( 111 ) 14498
( 510 ) 3, 5 8

( 210 ) AL/T/ 2012/365
( 540 ) PLEGRIDY
( 730 ) Biogen MA Inc.
225 Binney Street, 02142 Cambridge, Massachusetts , US
( 180 ) 18/06/2032
( 111 ) 14860
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/406
( 540 ) YOG-FUN
( 730 ) FrieslandCampina Nederland B.V.
Stationsplein 4, 3818 LE AMERSFOORT, ZB
( 180 ) 12/07/2032
( 111 ) 14640
( 510 ) 29
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( 210 ) AL/T/ 2021/518
(540)

( 732 ) Kantina e Pijeve Gjergj Kastrioti Skënderbeu sh.a.
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës, Shqipëri, AL
( 591 ) -e bardhë; e kuqe e errët; e verdhë e errët; e artë; gri
( 740 ) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2021/576
(540)

( 732 ) Kantina e Pijeve "Gjergj Kastrioti Skënderbeu"
Lagjja 14, Rruga Bajram Tusha, Zona Kadastrale 3215, Rrashbull, Durrës, Shqipëri, AL
( 591 ) -e bardhë; blu; e verdhë e errët; e artë; gri
( 740 ) Stela Çifliku
Rr.''Dalip Peza'', Pallati 826, kati 5, Durres, Shqiperi.
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2021/658
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(540)

( 732 ) MEDI PHARMA COMPANY SHPK
Rruga ''Eltion Frroku'', Mezes 1050, Kashar, Tirane, Albania, AL
( 591 ) -e kuqe; e zezë
( 740 ) ELDA BASHA
Ish Fusha e aviacionit, Pall.18, Ap.43, TIRANE
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2021/765
(540)

( 732 ) Dhoma e Tregtise & Industrise Tirane
Rr."Kavajes", Nr.6 Tiranë , AL
( 591 ) -jeshile, blu, gur kale, kafe, e bardhe.
( 740 ) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Linze, Tirane.
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2021/1221
(540)
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( 732 ) DREAM PHARMA SHPK
Rruga Teodor Keko, Pallati Ales Construction, Shk.2. ap.2. Tirane-Shqiperi, AL
( 591 ) -Blu; gure kali; gri; bojeqiell
( 740 ) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2021/1222
(540)

( 732 ) DREAM PHARMA SHPK
Rruga Teodor Keko, Pallati Ales Construction, Shk.2. ap.2. Tirane-Shqiperi, AL
( 591 ) -rozë (Pink); gri; ngjyrë vjollcë
( 740 ) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi.
( 511 )

