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

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

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

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

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2021/1044
(220) 27/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TIRANA FINAL 2022
(591) e zezë; e bardhë; jeshile
(732) UNION DES ASSOCIATIONS
EUROPEENNES
DE FOOTBALL
(UEFA)
Route de Genève 46 1260 Nyon
Switzerland,
CH
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane
(511) 4 Lubrifikant; vajëra dhe lëndët
djegëse të motorit përfshirë benzinën,
gazolinën, naftën, gazin dhe bio
karburantet; qirinj; parafina; grasot; gazi
natyror; gazet e lëngshëm; vajrat dhe
grasot industriale; vajrat dhe grasot
lubrifikues; lëndët djegëse; gaz i
lëngshëm i naftës; aditivët jo-kimik për
lëndë djegëse të motorit, për lubrifikantët
dhe grasot; pluhur përthithës, produkte
njohmëse dhe lidhëse; lënd djegieje për
ndezje; vajëra lubrifikantë, vajëra dhe
graso dhe preparate lubrifikuese për
përdorim industrial; vajëra për prerje për
përdorim industrial; vajra mulliri; lëngje
për
prerje
dhe
bluarje
9
Filma të ekspozuar, slajde;lojëra
elektronike;kaseta
për
lojra
elektronike;disqe
për
lojra
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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, DVDit, 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 CDROM-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
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elektronik;diktografe;ditare
elektronik;skanera;printera;fotokojet;pajis
je faksi;telefona, pajisje për përgjigje
automatike;videocitofona;celularë;akseso
rë 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
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
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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 tasta
disqesh;mbulesa
sediljesh,
mbulesa
automjetesh, karroca për bebe, karroca,
ndenjëset e sigurisë për foshnjet dhe
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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.
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;mbulesa tavoline
dhe
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
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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 joelektrike);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
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
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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
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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.
32
Pije
jo-alkolike;koncentratë,
shurupëra dhe pluhura për përgatitjen e
pijeve jo-alkolike;ujërat minerale dhe të
gazuara;pije të lehta 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.
38
Shërbime
të
telekomunikacionit;komunikim
me
telefona
celularë;komunikim
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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 transmetimit për
programet radiotelevizive 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 komunikimi
elektronik pa tel;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
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
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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
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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
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
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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
në
një
rrjet
kompjuterik global (internet), për ngjarje
sportive, argëtuese, 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
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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;dhenia 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 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
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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.

(210) AL/T/ 2021/1172
(220) 29/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ART ORL CLINIC; elementi
figurativ kryq
(591) E bardhë; rozë; e zezë
(732) Art Orl Clinic
Rruga ''Elbasanit'', Nr.60, Shkalla 1, kati
2
Tirane,
AL
(740) Ermira Varkova
Rr:"Reshit Collaku", Pallati 10, Shkalla 1,
Ap.5- Tirane
(511)
44
qëndër
shërbimesh
shëndetësore; këshillim shëndetësor;
sherbimet e spa shëndetësore; vizita të
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kujdesit infermieror në shtëpi; shërbime
spitalore;
shërbimet
e
analizave
mjekësore për qëllime diagnostike dhe
trajtimi të ofruara nga laboratorë
mjekësorë;
shërbime
të
klinikës
mjekësore; kontroll mjeksor; kirurgji
plastike; shërbime e psikologut.

(210) AL/T/ 2021/1223
(220) 10/11/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Albania
(591) Ngjyre lejla, e verdhë e theksuar
ose Mustardë e çelët, e bardhe
(732) Hello Albania shpk
Lagjia Pavarësia, rruga Camëria, objekti
nr.3,
kati
përdhe,
Vlorë,
AL
(740) Stela Gockaj
Lagjia Pavarësia, rruga Camëria, objekti
nr.3, kati përdhe, Vlorë
(511) 35 Reklamim;menaxhim biznesi,
organizim dhe administrim;funksionet e
zyrës;menaxhim biznesi i hoteleve;
36 shërbimet financiare, monetare dhe
bankare;shërbime
sigurimi;punët
e
pasurive të paluajtshme;shkëmbim parash
(valutor);dhënia
me
qira
e
apartamenteve;shërbime të agjencive të
pasurive të paluajtshme;Brokerimi i
pasurive të paluajtshme;menaxhimi i
pasurive të paluajtshme;dhënia me qira e
pasurive
të
patundshme;
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39
Transporti;paketimin
dhe
magazinimin e mallrave;aranzhimi i
udhëtimit; Rezervimi i transportit
;rregullimi i transportit për turne udhëtimi
;sigurim
informacion
transporti
;Rezervim
udhëtimi
;rregullimi i vizave të udhëtimit dhe
dokumenteve të udhëtimit për personat që
udhëtojnë
jashtë
vendit
42 Shërbime shkencore dhe teknologjike
dhe kërkime dhe projekte në lidhje me
to;analiza industriale, kërkime industriale
dhe
shërbime
të
dizajnit
industrial;shërbime të kontrollit të cilësisë
dhe vërtetimit;dizenjimi dhe zhvillimi i
harduerit
dhe
softuerit
kompjuterik;konsulencë
për
softuer
kompjuterik;dizenjim
i
softuer-it
kompjuterik;instalim
i
softuer-it
kompjuterik;mirëmbajtja e softuer-it
kompjuterik;marrja me qira e softuer-it
kompjuterik;Softueri
si
shërbim
[SaaS];zhvillimi i softuer-it në kuadrin e
botimit të softuerit;azhurnimi i softuerit
kompjuterik
43 shërbimet për sigurimin e ushqimit
dhe
pijeve;akomodimi
i
përkohshëm;rezervime
hoteli;
shërbime
kampi
pushimi
[akomodimi];shërbime
pritjeje
për
akomodim të përkohshëm [menaxhim i
mbërritjeve
dhe
nisjeve];qira
e
akomodimit të përkohshëm;rezervime të
akomodimit të përkohshëm;dhënia me
qira e çadrave (të kampingut)

(210) AL/T/ 2022/20
(220) 13/01/2022
(540)
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(210) AL/T/ 2022/35
(220) 19/01/2022
(540)

PËRQAFO
NDJESINË

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) HOTEL; MORE THAN A
HOTEL...
(591) kafe; kafe e hapur
(732) DRAGUA KALEMI
Rruga Zejtareve, godina nr. 122, ZK.
8542 6001, Gjirokaster – Shqiperi., AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 43 Shërbime hoteliere;Shërbimet e
motelit;Rezervime të përkohshme të
akomodimit;Shërbime kampi pushimesh
[strehimi];Strehim
i
përkohshëm;Shërbime
restoranti;Kafene;Ushqime dhe pije për
katering;Shërbime restoranti me veteshërbim;Shërbime të kafeterisë;Shërbime
të ushqimeve të lehta dhe të shpejta
(Snack-bar);Shërbime për sigurimin e
ushqimeve
dhe
pijeve;Sigurimi
i
ambienteve të kampit; shërbimet e
moteleve; shërbimet e pritjes për strehim
të përkohshëm [menaxhimi i mbërritjeve
dhe nisjeve]; akomodimi i përkohshëm i
ofruar nga shtëpitë në gjysmë të rrugës;
shërbimet e shtëpive turistike.

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) S. C. Johnson & Son, Inc.
1525 Howe Street, Racine, WI 534032236,
USA
,
US
(740) Vladimir
Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tiranë
(511) 3
Parfume për dhoma dhe
ambjente; vajra esenciale për ambjente;
preparate për aromatizues ajri; preparate
për parfumim ajri; potpuri; substancë që
digjet dhe prodhon një erë aromatike
(incense).
4
Qirinj; qirinj të parfumuar
5
Preparate për pastrimin e ajrit;
preparate për dezinfektimin e ajrit;
preparate për neutralizimin e erërave;
deodorante jo për përdorim personal;
deodorante për dhoma ose ambjente;
deodorante për tapete; deodorante për
tekstile.
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MARKA TË RIPËRTËRIRA
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( 210 ) AL/T/ 2001/436
( 540 ) OTIS
( 730 ) OTIS ELEVATOR COMPANY (New Jersey Corporation)
245 PARK AVEN, NEW YORK N.Y. 10017, US
( 180 ) 22/12/2031
( 111 ) 5250
( 510 ) 7

( 210 ) AL/T/ 2001/677
( 540 ) WINCHESTER
( 730 ) Olin Corporation
190 Carondelet Plaza , Suite 1530, Clayton (St. Louis), MO 63105, US
( 180 ) 19/03/2032
( 111 ) 5300
( 510 ) 13

( 210 ) AL/T/ 2001/678
( 540 ) WINCHESTER
( 730 ) Olin Corporation
190 Carondelet Plaza , Suite 1530, Clayton (St. Louis), MO 63105, US
( 180 ) 19/03/2032
( 111 ) 5301
( 510 ) 13

( 210 ) AL/T/ 2002/79
( 540 ) PRINCE OF BLENDS
( 730 ) HOUSE OF PRINCE A/S
Vester Farimagsgade 19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark, DK
( 180 ) 12/02/2032
( 111 ) 9494
( 510 ) 34

( 210 ) AL/T/ 2002/107
( 540 ) PRINCE
( 730 ) HOUSE OF PRINCE A/S
Vester Farimagsgade 19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark, DK
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 9202
( 510 ) 34
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( 210 ) AL/T/ 2002/130
( 540 ) BARBIE
( 730 ) Mattel, Inc
333 Continental Boulevard El Segundo, California 90245, US
( 180 ) 18/03/2032
( 111 ) 9379
( 510 ) 9, 11, 12, 14, 18, 21, 24, 26, 30 41

( 210 ) AL/T/ 2012/42
( 540 ) DUBAI
( 730 ) EDLIRA NDOJA
Lagjja 28 Nentori, Bahçallek, tek ambientet e restorant Dubai, Shkoder;, AL
( 180 ) 24/01/2032
( 111 ) 14268
( 510 ) 43

( 210 ) AL/T/ 2012/58
( 540 ) hepton-sanovel
( 730 ) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S
Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi Maslak 34398, Istanbul/TÜRKİYE,
TR
( 180 ) 31/01/2032
( 111 ) 14370
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/59
( 540 ) ayra-sanovel
( 730 ) Sanovel Ilac San. ve Tic. A.S
Buyukdere Caddesi Dereboyu Sokak, Zagra Is Merkezi Maslak 34398, Istanbul/TÜRKİYE,
TR
( 180 ) 31/01/2032
( 111 ) 14338
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/166
( 540 ) KEHLSTEIN
( 730 ) BOLIARKA VT AD
90 Hristo Botev str., 5000 Veliko Turnovo, Bulgaria, BG
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( 180 ) 15/03/2032
( 111 ) 14383
( 510 ) 32 43

( 210 ) AL/T/ 2012/297
( 540 ) Three dots
( 730 ) Florjan MUMAJESI
Lunder, Mbrapa Qendrës Tregtare TEG, nr.560/10, Tirane, AL
( 180 ) 15/05/2032
( 111 ) 14510
( 510 ) 9 41
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(210) AL/T/ 2021/82
(540) immunogen
(732) ImmunoGen, Inc.
830
Winter
Waltham MA 02451 (US), US
(151) 11/08/2021
(180) 28/01/2031
(111) 21965
(300) 87831665 13/03/2018 US
(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rr. "Besim Alla", Pall. "Dilo' shk.5, Ap.25, Yzberisht,Tiranë

(210) AL/T/ 2021/92
(540) OG GENOVA
(732) KLEVES JAZXHI
Rr.Myslym Shyri P.9/1, prane BKT, Tiranë, AL
(151) 21/07/2021
(180) 29/01/2031
(111) 21924
(300)
(510) 9, 35 44,
(526)
(591) -E bardhe; e zeze; e kuqe.
(740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/94
(540) OPTIKA GENOVA
(732) KLEVES JAZXHI
Rr.Myslym Shyri P.9/1, prane BKT, Tiranë, AL
(151) 21/07/2021
(180) 29/01/2031
(111) 21921
(300)
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(510) 9, 35 44,
(526) OPTIKA
(591) (740) MORENO MALEVI
Blloku "1 Maji" Rr.''Njazi Demi", Ap 18, Sh.40, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/231
(540) GONXHE
(732) Merita Hoxha
RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia Administrative nr.5, Tirane, AL
(151) 16/11/2021
(180) 26/02/2031
(111) 22361
(300)
(510) 33,
(526)
(591) (740) Merita Hoxha
RR.I. Qemali, Nr.18, Njesia Administrative nr.5, Tirane

(210) AL/T/ 2021/247
(540) boopin
(732) BOOPIN ALBANIA SH.P.K
Rr. Pjetër Bogdani, Ndërtesa 9, Apartamenti 8, Tiranë, AL
(151) 20/09/2021
(180) 02/03/2031
(111) 22119
(300)
(510) 35,
(526)
(591) -e zezë; magenta; blu; jeshile; e verdhë; portokalli; e kuqe
(740) Irena Kita
Brigada e VIII, nr.18, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/322
(540) stay enjoy. relax. connect.
(732) C & G SHPK

24
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RR BAKO DERVISHAJ PRANE DEGES THESARIT TIRANE, AL
(151) 16/11/2021
(180) 18/03/2031
(111) 22365
(300)
(510) 43,
(526) connect, relax, enjoy.
(591) -Kafe; Cokollate; Ngjyre tulle; E kuqerremte; Vishnje; Tulle; e bardhe
(740) GENTJAN COLLAKU
RR MUJO ULQINAKU LAGJIA 5, PLL.55, SHK.1, AP.2

(210) AL/T/ 2021/360
(540) VERTUS BLUE COAST
(732) DEMART
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR, KM 12, NE KRAH TE CITYPARK , AL
(151) 16/11/2021
(180) 02/04/2031
(111) 22356
(300)
(510) 41 43,
(526)
(591) (740) ANISA CANE
TIRANE, AUTOSTRADA TR-DR,KM 12, NE KRAH TE CITYPARK

(210) AL/T/ 2021/362
(540) SHGPAZ
(732) SH.K.G.P.A.Z SHOQ
Rruga Mujo Ulqinaku, pall. Kristian Construction, kati 1, nr.9, Tiranë, Shqipëri, AL
(151) 17/11/2021
(180) 02/04/2031
(111) 22368
(300)
(510) 35,
(526)
(591) -Jesile e lehte; e bardhe
(740) Galinija Gjoni
Rruga "Pjeter BOGDANI'', TIRANE, SHQIPERIA
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(210) AL/T/ 2021/413
(540) Sosteniamo il futuro
(732)
CONAD – CONSORZIO NAZIONALE
COOPERATIVA IN SIGLA CONAD
Via Michelino, 59 – Bologna (BO), Italy, 40129, IT
(151) 16/11/2021
(180) 12/04/2031
(111) 22364
(300)
(510) 9, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 38, 41 43,
(526)
(591) (740) Renata Leka
Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë

DETTAGLIANTI

SOCIETA’

(210) AL/T/ 2021/450
(540) Safeguard natural DETOX
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza Cincinnati Ohio 45202, US
(151) 25/11/2021
(180) 21/04/2031
(111) 22404
(300)
(510) 3,
(526) DETOX;natural
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/462
(540) NISHA
(732) JETHARAM GEHLOT
101, SHREE WHIDE HEIGHTS APARTMENT, SARASWATI NAGAR, HIRAWADI
ROAD, PANCHAVATI, NASHIK, PIN CODE - 422003. STATE - MAHARASHTRA,
COUNTRY - INDIA, IN
(151) 16/11/2021
(180) 27/04/2031
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(111) 22362
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/534
(540) Off-White
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Ave., #100 White Plains, NY 10601, U.S.A, US
(151) 16/11/2021
(180) 17/05/2031
(111) 22360
(300)
(510) 3 28,
(526)
(591) -e bardhe; e zeze.
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane

(210) AL/T/ 2021/537
(540) PRIME HOOKAH
(732) Fatbardha Mejdani
Tirane, Rruga e Durresit, Hyrja 3, Ap.59 Zk.8210 Pas Nr.7/137+3-59, AL
(151) 18/10/2021
(180) 18/05/2031
(111) 22255
(300)
(510) 43,
(526) PRIME HOOKAH
(591) -e zezë; e artë
(740) Erdi Lula
Rr. Shyqyri Berxolli, Pall 31, Shk 1, Ap.21 Tirane

(210) AL/T/ 2021/561
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(540) Reciosa
(732) Renard GOSKOVA PF
Tiranë, QTU (Kashar) Tiranë, AL
(151) 16/11/2021
(180) 25/05/2031
(111) 22357
(300)
(510) 14,
(526)
(591) (740) Sonila ELEZI
Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V, Kati VI, Ap. 29, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/565
(540) Celvi Caffe
(732) Shkëlzen Shkambi
Mjull bathore, godine 2-kateshe, poshte godines se Komunes Farke, Tirane, AL
(151) 16/11/2021
(180) 26/05/2031
(111) 22358
(300)
(510) 30, 39 40,
(526) Caffe
(591) -E bardhe; e kuqe; e zeze.
(740) Shkëlzen Shkambi
Mjull bathore, godine 2-kateshe, poshte godines se Komunes Farke, Tirane

(210) AL/T/ 2021/599
(540) London Tech & Services
(732) Enkeleda Jorgoni
Njësia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, Zona Kadastrale 8160, Nr.Pasurisë, AL
(151) 07/12/2021
(180) 02/06/2031
(111) 22429
(300)
(510) 7, 9, 16, 41 45,
(526) London Tech & Services
(591) -e kuqe; e zezë
(740) Arben Hakani
SEIT TEQJA 03950073; Nd. 27; H. 1; ; PETRELË; MULLET; 1034; TIRANË,
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(210) AL/T/ 2021/600
(540) WORKSTATION TIRANA
(732) Amarildo Mhilli
Rr.Elbasanit, zona Kadastrale Nr.8160, Nr.Pasurie:5/595N1,Vol.35, faqe, AL
(151) 07/12/2021
(180) 02/06/2031
(111) 22430
(300)
(510) 9 41,
(526) TIRANA
(591) -e zezë; e kuqe
(740) Arben Hakani
SEIT TEQJA 03950073; Nd. 27; H. 1; ; PETRELË; MULLET; 1034; TIRANË,

(210) AL/T/ 2021/610
(540) Mama Viola's
(732) DEVI 20-GRUP
Tirane Kashar KATUNDI I RI Komuna Kashar, Katund i ri, Rruga Monun Nr. 18 , AL
(151) 25/11/2021
(180) 04/06/2031
(111) 22405
(300)
(510) 29,
(526)
(591) -gri; e verdhë; e bardhë
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1, Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2021/634
(540) AGLAE
(732) LABORATOIRES BAILLEUL INTERNATIONAL SA
RUE DE LYON 109, 1203 GENEVA, SWITERLAND, CH
(151) 16/11/2021
(180) 10/06/2031
(111) 22355
(300)
(510) 5,
(526)
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(591) (740) Anisa Rrumbullaku
Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane.
(210) AL/T/ 2021/692
(540) ventus iON
(732) Hankook Tire & Technology Co., Ltd.
286, Pangyo-ro, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR
(151) 16/11/2021
(180) 22/06/2031
(111) 22363
(300)
(510) 12,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/712
(540) NENNA
(732) Nenna Group
Rruga; ''Muhamet Gjollesha'', Godina nr.17, Hyrja 5, Ap.30/2, AL
(151) 17/11/2021
(180) 28/06/2031
(111) 22369
(300)
(510) 35,
(526) Group
(591) -Ngjyre druri e hapur; e zeze; e bardhe.
(740) Erjona Kurtaj
Rruga; ''Muhamet Gjollesha'', Godina nr.17, Hyrja 5, Ap.30/2

(210) AL/T/ 2021/979
(540) MARABEL
(732) Anduena Kuka person fizik
Tirane Dajt SHISHTUFINE Tirane, DAJT Lagjia Shishtufine, Rruga Myslym Keta, Godine
ne z.kadastrale nr.3426, Nr.pasurie 76/33, kati 1, Hyrja 3, 1001., AL
(151) 18/02/2022
(180) 09/09/2031
(111) 22619
(300)
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(510) 14, 18 25,
(526) ACCESSORIES
(591) -e zezë; ngjyre e argjente
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
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NDRYSHIM I ADRESES
TE APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111) 1311
( 210 ) AL/T/ 1995/242
( 540 ) THREE DIAMONDS
( 732 ) MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD
2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP

( 111) 1312
( 210 ) AL/T/ 1995/243
( 540 ) THREE DIAMONDS
( 732 ) MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD
2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP

( 111) 1314
( 210 ) AL/T/ 1995/245
( 540 ) MITSUBISHI
( 732 ) MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA also trading as MITSUBISHI
HEAVY INDUSTRIES, LTD
2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP

( 111) 1313
( 210 ) AL/T/ 2001/355
( 540 ) MITSUBISHI
( 732 ) MITSUBISHI JUKOGYO KABUSHIKI KAISHA
2-3, Marunouchi 3-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, Japan, JP

( 111) 9494
( 210 ) AL/T/ 2002/79
( 540 ) PRINCE OF BLENDS
( 732 ) HOUSE OF PRINCE A/S
Vester Farimagsgade 19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark, DK

( 111) 9202
( 210 ) AL/T/ 2002/107
( 540 ) PRINCE
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( 732 ) HOUSE OF PRINCE A/S
Vester Farimagsgade 19, DK-1606 Copenhagen V, Denmark, DK

( 111) 9379
( 210 ) AL/T/ 2002/130
( 540 ) BARBIE
( 732 ) Mattel, Inc
333 Continental Boulevard El Segundo, California 90245, US

( 111) 9269
( 210 ) AL/T/ 2002/596
( 540 ) ROTHMANS LEGGERA
( 732 ) ROTHMANS OF PALL MALL LIMITED
Route de France 17, 2926 Boncourt, Switzerland, CH, CH, CH

( 111) 14510
( 210 ) AL/T/ 2012/297
( 540 ) Three dots
( 732 ) Florjan MUMAJESI
Lunder, Mbrapa Qendrës Tregtare TEG, nr.560/10, Tirane, AL
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( 111) 9379
( 210 ) AL/T/ 2002/130
( 540 ) BARBIE
( 511 )
9
Aparate dhe instrumenta shkencore ,lundruese, mbikqyrese, elektrike,
fotografike, kinemato- grafike, optike , peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli, ndihme
(shpetimi) dhe mesimdhenieje;aparate per regjistrimin, transmetimin ose riprodhimin e zerit
ose te imazheve, radio, shirita videokasete, shirita/ kaseta magnetofoni, kompakt
disqe;bartes magnetik i te dhenave , disqe regjistrimi;syze dielli; mekanizma per aparate qe
punojne me monedhe;kasa regjistrimi;makina llogaritese, pajisje per perpunimin e te
dhenave dhe kompjutera, periferike, videolojra / software;aparate per shuarjen e zjarrit.
11 Aparate per ndricim, ngrohje, prodhim avulli, gatim, ftohje, tharje, ventilim,
shperndarje uji dhe per qellime higjenike; llampa, llampe elektrike dore, fener me bateri,
llampe
fleshi,
drite
nate.
12 Mjete transporti ku prfshihen dhe bicikleta , aksesore per makina; aparate per levizjen
ne
toke,ajer
ose
uje.
14 Metale te cmuara dhe aleazhet e tyre dhe produktet e prodhuara me keto lende apo te
veshura me to, qe nuk perfshihen ne klasat e tjera; arturina (xhevahire); gure te cmuar;
instrumenta orematese dhe kronometrike, ore dore , ore xhepi, ore muri. sahat elektrik,
18 lekure dhe imitacion lekure, produkte te prodhuara nga keto materiale dhe qe nuk
perfshihen ne klasat e tjera; gezof, lekure kafshesh; baule dhe canta udhetimi, canta shpine,
canta dore, kuleta; cadra shiu, cadra dielli dhe bastune; kamzhik, pajime dhe takeme kali.
21 Mjete dhe ene per perdorim shtepijak apo per gatim (jo prej metali te cmuar ose te
veshura me te), kuti te ushqimit te drekes; krehera dhe sfungjere; furca( me perjashtim te
penelave); furce dhembesh; materiale per prodhimin e furcave; materiale per pastrim; tel
pastrimi; xham I paperpunuar ose gjysem i perpunuar (me perjashtim te xhamave te
ndertimit); qelqurina; figurina porcelani; porcelane dhe fajanca qe nuk perfshihen ne klasat
e
tjera.
24 Pelhura dhe produkte tekstili,qe nuk perfshihen ne klasat e tjera; peshqire, mbulesa
krevati,
zbukurime
te
varura
ne
mur.
26 dantella dhe qendisma, shirita(kordele) dhe kordone; butona; kopsa; susta; mberthecka
femer dhe mashkull; gjilpera qepese dhe gjilpera me koke;aksesore per floket; kapese me
stringla;.
lule
artificiale.
30 Kafe, caj , kakao, sheqer, oriz, tapioke, sago (miell palme), kafe artificiale; miell dhe
produkte te bera nga dritherat, buke, prodhime brumi dhe embelsira,karamele, camcakiz
(jo per qellime mjekesore); kokoshka; akullore; mjalte; melase; maja; pluhur pjekje; kripe
(gatimi),mustarde; uthull, salca ( me ereza,piper); ereza; akull ushqimor
41 Sherbime edukimi, formimi, zbavitje; prodhimi dhe transmetimi I spektakleve
televizive
(ne seri); aktivitete kulturore dhe sportive.

