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

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

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

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

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW
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(210) AL/T/ 2021/341
(220) 24/03/2021
(540)

(210) AL/T/ 2021/1089
(220) 06/10/2021
(540)

BioMD

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Beauty Center & Coffee Bar
(591) rozë; e zezë; e bardhë
(732) Dardan Osmanaj
Rr.Kajo Karafili, Pall.14, Shk.8, Tirane,
AL
(740) DARDAN OSMANAJ
Rr.Kajo Karafili, Pall.14, Shk.8, Tirane
(511) 16 Letër dhe karton;materiale të
shtypura;material
për
lidhjen
e
librave;fotografi;artikuj shkrimi dhe
kërkesa për zyre, përveç mobiljeve;ngjitës
për artikuj shkrimi ose shtëpiak; materiale
vizatimi
dhe
materiale
per
artiste;penelë;materiale
udhëzuese
mësimore;flete plastike, filma dhe çanta
për mbështjellje dhe paketim;lloji i
printerëve,
blloqet
e
shtypjes.
43 shërbimet te ofruara në lidhje me
përgatitjen e ushqimit dhe pijeve për
konsum, si dhe shërbimet për sigurimin e
akomodimit
të
përkohshëm.
44 sherbime te kujdesit higjenik dhe i
bukurisë i dhënë nga personat ose
institucionet për njerëzit; sherbime
terapeutike prsh, fizioterapi, dhe terapi e
te folurit; sherbime spa per shendetin.

(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bio
(591)
(732) BIOMED GMBH
Rupert-Mayer-Str. 44, 81379 München
Germany
, DE
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C, Nr.21/1, Tirane
(511) 3 Preparate për zbardhjen e lëkurës
(kozmetike); maska lëkure (kozmetike);
vajra kozmetik për epidermis; serume për
qëllime kozmetike; locion lëkure; maska
bukurie; pastrues lëkure (kozmetik);
skrabe eksfoliant (exfoliating scrubs) për
qëllime kozmetike; preparate kozmetike
për qerpik; kozmetik vetullash; preparate
depiluese; kremra për ndriçimin e lëkurës;
make-up; tualete; deodorant roll-on
(tualete); preparate jo mjekesore për
përkujdesjen e buzëve; preparate për
përkudesjen nga dielli; kremra balsam për
puçra; hidratues kundër plakjes; serume
kundër plakjes.

(210) AL/T/ 2021/1118
(220) 17/10/2021
(540)

DUKA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) A.I.B.A. KOMPANI

Buletini i Pronësisë Industriale

L.14
RR.
TIRANA
SHKOZET,Durres,DURRES,Durres, AL
(740) Daniel Kordhoni
Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha,
Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4
(511) 3 Parfumeri; Parfume; Shampo;
Kozmetikë; Lapsa kozmetikë; Paketa
kozmetike; Ngjyra kozmetike; Krem
kozmetik; Sapun; Maska bukurie;
Aromatikë [vajra esence]; Preparate
kundra djersës; Baza për parfume prej
lulesh; Pasta dhëmbësh; Eau de Cologne;
Qerpikë fallco; Thonj fallco; Ngjyra
flokësh; Balsam për flokët; Buzëkuqë;
Grimi;
Pluhur
për
tualet;
4 Karburant; Karburant motori; Vaj
diesel; Benzinë; Benzol; Karburant/lëndë
djegëse biomasë; Qirinj; Qymyre
[karburant]; Vaj i djegshëm; Etanol
[karburant];
Vaj
industrial;
7 Inkubatorë për vezë;Rrahëse vezësh,
elektrike, për qëllime shtëpiake;Lavatriçe
për rroba;Makineri hekurosje;Makineri
kuzhine,
elektrike;Larës
pjatash;Shtrydhëse elektrike për përdorim
në
kuzhinë;Kuti
për
matrica
[shtypshkrim];Makineri fryrëse për thithje
të
pluhurit;Gjeneratorë;Aparatet
për
ajrosjen e pijeve;Aparate për ajrosjen e
ujit;Aparate për derdhjen e birrës nën
presion;Atomizues [makineri];Pëzierës,
elektrikë, për qëllime shtëpiake;Printera
3D;Pajisje ajërfryrëse;Pajisje ajerfryrëse
ose ventilatorë për komprimimin, thithjen
dhe
transportin
e
grurit;Makineri
bujqësore;Makineri
për
mbyllje
shishesh;Makineri
për
mbushje
shishesh;Makineri
për
vulosje
shishesh;Makineri
për
taposje
shishesh;Makineri
për
prerje
buke;Makineri për bërje birre;Furça për
fshesa me korent;Makineri gjalpi;Hapës
(Kanaçe
—),
elektrike;Makineri
krehëse;Mulli kafeje, përveç atyre të
vënies në veprim me dorë;Pajisje për
tërheqjen e perdeve, elektrike;Trapane
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dore
elektrike;Aparate
saldimi
elektrikë;Aparate elektrike për vulosjen
me plastikë [paketim];Elektroda për
makina
saldimi;Ashensorë
[ngritës];Makineri stampimi;Gjeneratorë
rryme eletrike për emergjenca;Përpunues
ushqimorë,
elektrikë;Makineri
ngrirjeje;Presa frutash, elektrike, për
qëllime shtëpiake;Makineri grirëse për
zarzavate;Vegla dore, përveç vënies në
veprim me dorë;Aparate boje për
makineri
printimi;Makineri
amballazhimi;Makineri
paketimi;Makineri
letrash;Printera;Makineri qepëse;Aparate
saldimi, që vihen në veprim me
gaz;Makineri larjeje [lavanderi];Makineri
shtrydhëse
për
lavanderi
9 Program kompjuterik për funksionimin
e një dyqani në internet; Software për
lojëra
kompjuterike;
Programe
kompjuterike, të regjistruar; Programe
(Kompjuter
—)
[programe
të
shkarkueshme];
Aplikacione
të
shkarkueshme për kompjuter; Software
(Kompjuteri
—),
të
regjistruara;
Kompjutera; Televizorë; Kompjutera
tabletë; Botime (Elektronike —) [të
shkarkueshme]; Kohëmatës për zierjen e
vezëve [orë me rërë]; Kasë për
smartphones; Telefona celularë; Syze
[optike]; Skelete syzesh; Syze 3D; Kuti
syzesh; Kufje; Filma me kartona; Syze
kundër verbimit nga dielli; Bateri,
elektrike; Akumulatorë, elektrikë, për
automjete; Aparate frymëmarrjeje për
notim nënujor; Makina llogaritëse;
Karikues për cigare elektronike; Agjenda
elektronike; Holograme; Karta identiteti,
magnetike; Karta me qark të integruar
[karta smart]; Brava, elektrike; Materiale
për rrjetën e energjisë elektrike [tela,
kabllo]; Aparate matëse; Mikrofonë;
Telefona celularë; Monitorë [hardware
kompjuteri];
Monitorë
[programe
kompjuteri]; Fibra optike [filamente
përçuese të dritës]; Printera për përdorim
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me kompjutera; Radiomarrës; Aparate
radiologjike për qëllime industriale;
Ekrane
radiologjike
për
qëllime
industriale; Helmeta për biçikleta; Ora
inteligjente; Bateri diellore; Priza, spina
dhe kontakte të tjera [lidhësa elektrikë];
Panele diellore për prodhimin e energjisë
elektrike; Alarme akustike [tingull];
11 Tenxhere elektrike për vezë;Instalime
automatike
të
ujitjes
për
shpendët;Frigoriferë ngrirës;Aparate për
ajër të kondicionuar;Instalime për ajrin e
kondicionuar;Aparate për freskimin e
ajrit;Instalime për filtrimin e ajrit;Furra
pjekjeje;Zgara pjekjeje;Pajisje (Vaskash
—);Instalime
hidraulike
të
vaskave;Tubacione vaskash;Aparate për
ftohjen e pijeve;Bide;Gypa bolieri [tuba]
për instalime të ngrohjes;Bolierë, të
ndryshëm nga pjesët e makinave;Makina
për bërjen e bukës;Thekëse;Radiatorë
ngrohjeje qendore;Llambadarë;Aspiratorë
oxhaqesh;Tubacione të jashtme (Oxhaqe
—);Aparate kromatografike për qëllime
industriale;Makina
kafeje,
elektrike;Filtruese
kafeje,
elektrike;Pjekëse
kafeje;Furnela;Enë
guzhine, elektrike;Pajisje dhe instalime
ftohjeje, freskim;Instalime dhe makineri
ftohjeje;Tiganë
të
thellë,
elektrikë;Aparate
distilimi;Aparate
tharës;Ventilatorë elektrikë për përdorim
personal;Llamba elektrike;Drita elektrike
për pemët e Krishtlindjes;Aparate
avullimi;Tubacione
të
shtrirë
për
instalimet
e
ngrohjes
qendrore;Aspiratorë
për
kuzhina;Ventilatorë
[kondicionim
i
ajrit];Ventilatorë
[pjesë
të
instalimeve
për
kondicionimin
e
ajrit];Duqe [rubineta, tapa] [çezma] për
tubacione;Filtra
për
kondicionimin e ajrit;Filtra për ujin e
pijshëm;Vatra zjarri, shtëpiake;Aparate
shkarkimi;Pllaka
të
strukturuara për soba;Pajisje tharëse për
flokë;Aparate për tharjen e duarve për

11

banjot;Furra;Aparate
ngrohjeje,
elektrike;Soba me ajër të nxehtë;Ibrikë,
elektrikë;Abazhurë;Poça llambash;Pajisje
ndriçuese në bazë diodash [LED];Soba
me mikrovalë [aparate gatimi];Dollape
ftohjeje;Dollapë
frigoriferikë;Frigoriferë;Furra
pjekëse;Hell
pjekjeje;Aparate
dhe
instalime
sanitare;Dushe;Lavamanë;Banja;Vaska
(Llixha —) [tubacione];Mbledhës termikë
diellorë
[ngrohës];Kaldaja;Kaldaja
[aparate ngrohjeje];Pllaka të strukturuara
për soba;Valvula (Termostatike —) [pjesë
të
instalimeve për ngrohje];Thekëse;Tualete,
të
transportueshëm;Tiganë
ngrohjeje;Lavamanë
për
larjen e duarve [pjesë të instalimeve
sanitare];Instalime për tubat e ujit;Tuba
uji
për
instalime
sanitare;Instalime për purifikimin e
ujit;Aparate dhe makineri për purifikimin
e
ujit;Sterilizuesë
uji;Instalime vaditjeje, automatike;Furrat,
përveç atyre për përdorim në laborator
12 Automjete elektrike; Automjete me
frigorifer; Makina; Furgonë; Kamionë;
Kamionçina
[automjete];
Mjete ajrore; Varka; Barka; Jahte;
Ambulanca; Avionë të telekomanduar
(drone)
civil;
Balona
me
ajër
të nxehtë; Parashuta; Karroca; Karroca
fëmijësh; Biçikleta; Kosha të përshtatur
për
motoçikleta;
14 Punime artistike prej metali të çmuar;
Kapëse kollaresh; Orë dore; Bizhuteri;
Kuti bizhuterish; Medalje; Varëse qafe
[bizhuteri]; Figurina [statujëza] prej
metali të çmuar; Simbole prej metali të
çmuar; Byzylykë [bizhuteri]; Vathë;
Kapëse për bizhuteri; Orë dhe sahatë,
elektrikë;
Orë
më
zile;
16
Kuti kartoni për vezë;Printime
grafike;Fletët absorbuese, prej letre ose
plastike,
për
paketimin
e
produkteve ushqimore;Çanta [zarfa, qese]
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prej letre ose plastike për paketim;Kuti
prej
kartoni
ose
letre;Shirita ngjitës për artikuj shkrimi
ose
për
qëllime
shtëpiake;Tabela
reklamimesh
prej
letre
ose
kartoni;Albume;Karta njoftimesh [letra
shkrimi];Broshura;Shirita letre shënjuese
për
faqet
e
librave;Libra;Kalendarë;Karton;Kuti për
stampa
[vula];Katalogje;Pulla
të
heqshme;Qese konike prej letrës;Letër
fotokopjeje
[artikuj
shkrimi];Zarfe
[artikuj shkrimi];Peshqirë fytyre prej
letre;Fletushka;Dosje
për dokumenta;Qese plehrash prej letre
ose
plastike;Kartolina
urimi;Shami
letre;Letër higjenike;Etiketa, jo prej
tekstili;Revista
[botime
periodike];Gazeta;Pulla të heqshme;Letër
ambalazhimi;Lapsa;Stilolapsa [për nevoja
zyre];Kupona të printuar;Çentro tavoline
prej
letre;Shtroja
tavoline
prej letre;Mbulesë tavoline prej letre
21 Mbajtëse plastike të vezëve për
përdorim shtëpiak;Gota vezësh;Figurina
[statuja]
prej
porcelani,
qeramike, argjile ose qelqi;Komplete
enësh
gatimi;Enë
gatimi;Autoklava
[tenxhere
me
presion]
joelektrike;Vaska
(Bebe
—),
të
lëvizshme;Shporta
për
përdorim
shtëpiak;Lugë
shërbyese
[enë
gatimi];Rrahëse,
joelektrike;Gota
të
mëdha birre;Shishe;Lavamanë [tasa];Kuti
për
dispenzimin
e
peshqirëve
prej
letre;Kuti
karamelesh;Kuti prej xhami;Shporta
buke,
shtëpiake;Mbajtëse
buke;Fshesa;Furça;Kova;Buste
prej
porcelani,
qeramike,
argjile
ose
qelqi;Kapakë të enëve ku mbahet
gjalpi;Enë për mbajtjen e gjalpit;Tabaka
restorantesh;Forma
kekësh;Qirimbajtëse;Kavanoza
për
mbajtjen
e
qirinjve
[mbajtëse];Damixhana;Fshirëse
tapeti;Kazanë;Qeramikë për qëllime
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shtëpiake;Kapakë për enë ku mbahet
djathi;Shtupa
pastrimi;Mbyllëse
për
kapakët
e
tenxhereve;Kapëse
rrobash;Filtra kafeje, jo elektrikë;Mulli
kafeje, që vihen në përdorim me
dorë;Xhezve
kafeje,
joelektrike;Krehëra;Çanta dekorative për
konfeksionerë
[çanta
ëmbëlsirash];Prerëse
embëlsirash
[biskotash];Vazo
ëmbëlsirash;Helle
gatimi, prej metali;Nxjerrëse tapash,
elektrike
dhe
jo-elektrike;Mjete
kozmetike;Kapakë për pjata;Mbulesa, jo
prej letre, për vazo lulesh;Enë prej
argjile;Shtrydhëse
jo-elektrike
për
përdorim kuzhine;Kristal [qelqe];Pajisje
të
thella
për
skuqje
(friteza),
joelektrike;Pjata;Kapakë për pjata;Pjata
tavoline njëpërdorimshe;Shishe sportive
për
pije;Gota
për
të pirë;Rafte tharëse për lavanderi;Kosha
mbeturinash;Aparate për fshirjen e
pluhurave, joelektrikë;Furça elektrike, me
përjashtim të pjesëve të makinave;Krehra
elektrikë;Pastrues
pluhurash
me
pupla;Kuti
tualetesh;Tiganë
për
skuqje;Poça qelqi [enë];Skara [pajisje
gatimi];Çanta izotermike;Lugë përzierëse
[pajisje
kuzhine];Fole
vezësh,
artificiale;Frigorifer
jo-elektrikë
portativë;Spërkatës
parfumi;Tasa
supe;Kuti
çaji;Vazo
25 Veshje; Kapele; Xhaketa [veshje];
Triko; Këmisha; Pantallona; Pelerina;
Kravata; Veshje plazhi; Komplete për
bebe [veshje]: Dorashka; Shalle gryke;
Mbathje bebesh; Pantofla banjoje; Bereta;
Kominoshe [veshje]; Kapuçë [veshje];
Shami xhepi; Kësula; Çorape; Fanella për
sporte; Këpucë për sporte; Kostume;
29
Vezë; Ebardhë vezësh; Everdhë
vezësh; Qumësht; Kos; Gjalpë; Djathë;
Mishi,
peshku,
shpendët
dhe
gjahu; ekstrakte mishi; Reçelra frutash;
Vaj misri; Vaj ulliri për ushqim;
Margarinë;
Marmelatë;
Pure
molle;
Komposto
frutash;
Vajra

Buletini i Pronësisë Industriale

ushqimore; Fruta të konservuar në alkool;
Ajvar
[speca
të
konservuara]; Turshi; Arra, të gatshme;
Patatina; Vezë (Kërmilli —) për konsum;
Supra;
Qumësht
soje
[zëvendësues
qumështi];
30 Vezë çokollate; Çokollatë; Kakao;
Kafe; Pije kafeje me qumësht; Ëmbëlsira;
Torta;
Sheqer;
Karamele;
Bukë; Miell elbi; Ushqime me bazë
drithërash; Çëmçakëz; Bikarbonate sode
për
qëllime
gatimi
[sodë buke]; Kek me krem ëmbëlsirash
[të ftohta]; Uthull; Pije çokollate me
qumësht;
Përzierje
[erëza]; Salca djegëse [erëza]; Drithëra;
Miell misri; Miell për ushqim; Biskota të
thata;
Mjaltë;
Akullore; Çaj i ftohtë; Makarona; Salcë
makaronash;
Pica;
Oriz;
31
Vezë për çelje; Përgatitjet për
shtrimin e vezëve të pulave; Shpendë, të
gjalla;
Vezë
për
ngrohje,
të fertilizuara; Ushqim për zogj; Fara
drithërash, të papërpunuara; Tërshërë;
Fara
liri
për
konsum
të
kafshëve; Misër I papërpunuar; Ushqim i
përtypshëm për kafshët; Alga për konsum
nga
njerëzit
ose
kafshët; Elb; Krunde; Qull krundesh për
konsum nga kafshët; Drithëra (Produkte
të
mbetura
të
—)
për konsum nga kafshët; Fruta agrume, të
freskëta; Biskota për qentë; Susam
ushqimor,
të
papërpunuara;
Miell
për
kafshë;
32 Ujë mineral; Ujë i gazuar; Aperitivë,
joalkoolikë; Birrë; Esenca për bërjen e
pijeve;
Lëngje
frutash;
Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj;
Pije joalkoolike me lëngje frutash; Pije
sportive
të
pasuruara me proteina; Ujë soda; Lëngje
perimesh
[pije];
33 Pije (Alkoolike —), përveç birrës;
Pijet alkoolike që përmbajnë fruta; Rum;
Vodkë;
Konjak;
Xhin;
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Uiski; Verë; Esenca alkoolike; Uzo
[liker]; Liker djegës [rum aromatik];
Ekstrakte
frutash,
alkoolike;
Likere; Raki dardhe; Piketë [pije e bërë
nga futja e bërsisë së rrushit në ujë]; Pije
alkoolike
të
para
përziera, përveç atyre me bazë birre;
34 Cigare elektronike; Aromatizuesit,
përveç vajra esenciale, për përdorim në
cigare
elektronike;
Puro;
Kuti purosh; Kuti me lagështi të
pandryshueshme për ruajtjen e purove ose
cigareve;
Prerës
purosh;
Mbajtëse purosh; Cigare; Tavlla për
përdoruesit e duhanit; Blloqe për letra
cigaresh;
Përbërës
i
lëngshëm nikotine për përdorim në cigare
elektronike; Mbajtëse shkrepësesh; Kuti
shkrepse;
Shkrepëse;
Kuletëza
duhani;
35 Shërbime me shumicë dhe pakicë në
lidhje me pajisjet shtëpiake elektronike;
Menaxhimi
i
biznesit
për dyqane; Administrimi i punëve të
biznesit të dyqaneve me pakicë; Shërbime
dyqanesh
me
pakicë në internet në lidhje me veshjet,
ushqimet dhe elektroshtëpiaket; Shërbime
dyqanesh
me
pakicë në internet në lidhje me produktet
kozmetike dhe të bukurisë; Funksionimi
afarist
i
qendrave
tregtare për të tjerët; Informacion dhe
këshilla tregtare për konsumatorët
[dyqani
i
këshillës
së
konsumatorit]; Publicitet; Marketing;
Reklama tregtare në television; Reklama
tregtare
në
radio;
Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti
kompjuterash; Sigurimi i një treg online
për
blerësit
dhe
shitësit të mallrave dhe shërbimeve;
Shërbime për qëllime reklamash;
Reklamime
me
anë
të
postës;
Demonstrimi i mallrave; Përpilim
informacioni në sisteme të dhënash
kompjuterike;
Organizimi
i
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panaireve tregtare për qëllime tregtare ose
reklamimi; Prodhimi i filmave të
reklamës;
Dhënie
me
qira e hapësirës së reklamimit;
38
Sigurimi
i
lidhjeve
të
telekomunikacionit në një rrjet global
kompjuterik;Dhënia
e
kanaleve
telekomunikuese për shërbimet e blerjes
me anë të televizorit;Shërbime bordesh
buletini
elektronik
[shërbime telekomunikacioni];Hyrje në
database;Sigurimi
forume
online;Komunikime
nëpërmjet
terminaleve
kompjuterike;Transmetim
kabllor
televiziv;Komunikimet
me
telefonat
celulare;Dërgim
mesazhesh;shërbimet
e
agjensisë
lajmesh;Shërbime njoftimi [radio, telefon
ose
mjete
të
tjera
të
komunikimit elektronik];Transmetim në
radio;Transmetim televiziv;Transmetim
me
satelit;Kanalizimi
i
të
dhënave;Shërbime
telegrafike;Transmetimi i skedarëve
dixhitale;Transmetimi
i
kartolinave
të
urimi
në
internet;Transmetim i videove me kërkesë
39
Ngarkimshkarkim;Magazinim;Paketimi
i
mallrave;Dërgesa e pakove;Dërgesa
mallrash;Dërgesa mallrash me anë të
porosive
me
postë;Mbështjellje
dhuratash;Shërbimet
e
mbushjes
së shisheve;Transport me autobuz;Parkim
makinash;Organizimin i udhëtimeve
turistike;Rezervimi i vendeve për
udhëtim;Transport ajror;Frigoriferë me
qira;Dhënia me qira e kontenierëve
të ruajtjes;Dhënia me qira e mbajtëseve të
mallrave që vendosen mbi makina;Dhënia
me
qira
e
magazinave;Shpërndarje
e
ujit;Mbështjellje
e
mallrave
41 Ofrimi i videove në internet, të
pashkarkueshme;Ofrimi
i
botimeve
elektronike
on-line,
jo
të
shkarkueshme;Botimi i librave dhe
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gazetave
elektronike
on-line
në
internet;Ofrimi
i
muzikës
në
internet, të pashkarkueshme;Ekspozita
(Organizimi i —) për qëllime kulturore
ose edukative;Prodhimi i programeve në
radio
dhe
television;Kopshte
fëmijësh;Shërbime të vendosje të
ndryshme
nga
ato
me
qëllime
reklamuese;Informacion edukimi;Botimi i
sfondeve
elektronike
të
ekraneve;Informacion argëtimi;Prodhim
të
filmave,
përveç
filmave
reklamë;shërbime
të
lojrave
elektronike;Organizimi dhe drejtimi i
ëorkshop-eve
[trajnim];Rezervimi
i
vendeve për shfaqje;Shërbime klubesh
[zbavitëse
ose
edukative];Shërbime
diskoteke;Lojra
elektronike;Shërbime
lojrash
të
nxjerra
në
internet
nga
një
rrjet
kompjuterik;Shërbimet
e
qëndrave
shëndetësore[trajnim për shëndetin dhe
palestrën];Shërbime kampingu (Pushime
—) [zbavitje];Ofrimi i shërbimeve
karaoke;Modelim
për
artistët;Prezantime
kinemaje;Klube
nate;Organizimi i ballove;Ofrimi i
objekteve
rekreative;Botimi
i teksteve, të ndryshme nga tekstet
publicitare;Argëtim në radio;Argëtim
televiziv;Shërbime
të
agjensisë
së
biletave
[argëtim]
43 Dhënia me qira e tendave; Vende
akomodimi
[hotele,
pensione];
Restorante;
Shërbime
baresh;
Kafene; Lokale; Kantina; Kopshte
fëmijësh dite [çerdhe fëmijësh]; Katering
i
ushqimit
dhe
pijeve;
Shërbime kampingjesh (Pushimi —)
[akomodim i përkohshëm]; Hotele;
Motele;
Dhënia
me
qira
e
karrigeve, tavolinave, mbulesave të
tavolinave, qelqeve; Shpërndarësit e ujit
të
pishëm
me
qira;
Aparatet e gatimit me qira; Aparatet e
ndriçimit me qira; Dhënia me qira e
dhomave të takimeve;
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(210) AL/T/ 2021/1227
(220) 11/11/2021
(540)

MENADI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) ESSKE SH.P.K
Rruga Brigada e VIII, Ndërtesa nr.4, kati
2, zyra nr.2, Njësia Administrative nr.5,
Tiranë,
Shqipëri,
AL
(740) Stela Keta
Rruga Brigada e VIII, Ndërtesa nr.4, kati
2, zyra nr.2, Njësia Administrative nr.5,
Tiranë, Shqipëri
(511) 18 Çanta dore;çanta;çanta [forme
zarfi] prej lëkure, për paketim;çanta për
kamping;çanta për alpinistë;çanta për
sporte;çanta plazhi;kuti prej lëkure ose
dërrasë
me
veshje
lëkure;çanta(valixhe);kasat e kartave të
biznesit;mbajtëse
kartash
krediti
[kuletat];mbajtëse kartash biznesi;lëkura
të dredhura;mbulesa mobiljesh prej
lëkure;çanta gjahu [pajisje gjahu];çanta
palestre;çanta veshjesh për udhëtime;rripa
prej lëkure;kapse për mbajtjen e çantave
të pazarit;korniza çantash dore;etiketat
prej lëkure;kordon prej lëkure;rripa
lëkure;lëkure, e pa punuar ose gjysëm e
punuar;mbulesë lëkure;cadra;kuletat e
xhepit;çanta shpine;çanta shkollore;çanta
pazari;kuti
çelësash;kuti
makijazhi
boshe;rripa shpatullash [rripa] prej lëkure
/rripa lëkure shpatullash / rripa lëkure për
supe;artikuj prej lëkure si çanta
dore;canta;çanta [zarfe, qese] prej lëkure,
për paketim;çanta për kampe;çanta për
alpinistë;çanta
për
sporte;çanta
plazhi;çanta (valixhe);kasat e kartave të
biznesit;kasat e kartave të kreditit
[kuletat];lëkura të dredhura;mbulesa
mobiljesh prek lëkure;çanta gjahu [pajisje
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gjahu];çanta veshjesh për udhëtime;kapse
për mbajtjen e çantave të pazarit;korniza
çantash dore;lëkurë e imituar;etiketat prej
lëkure;kordon
prej
lëkure;rripa
lëkure;lëkurë e pa punuar ose gjysëm e
punuar;mbulesë lëkure;çadra;kuletat e
xhepit;çanta shpine;çanta shkollore;çanta
pazari;rripa shpatullash [rripa] prej
lëkure/rripa
lëkure
shpatullash/rripa
lëkure
për
supe;dorezat
e
valixheve;valixhet;çanta udhëtimi, stoli
prej lëkure për mobilje;dorezat e
valixheve;valixhet;çanta
udhëtimi;stoli
prej
lëkure
për
mobilje.
25 Veshje, këpucë, kapele; Pantallona;
Bluza (T-shirts); veshje moristi, veshje
çiklisti, grykore jo prej letre, shirit për
kokën (veshje); rroba banje; sandale;
qafore gezofi [boa]; të brendshme;
mbathje për bebe; mbrojtëse jakash;
çizme sporti; këpucë plazhi; kapuçë
[veshje]; shall; rripa [veshje]; rripa brezi
për para [veshje]; kostum për ski në ujë;
fjongo
per
veshje;shall
gëzofi;shami;kasketa [veshje për kokën];
dorashka [veshje]; shami per koken; geta;
çorape; kravata; shami zbukurimi xhepi;
peliçe [veshje]; pizhama; vello [veshje];
mbajtëse çorapesh; jaka [veshje]; fanella;
dorashka; byzylyk dore [veshje]; veshje
plazhi; kasketë dielli; zhartiera per
çorape; zhartiera per çorape te gjata;
zhupon; streçe; përparëse [veshje];
këpucë ose sandale kashte; rrobë banjo;
shapka banje; kominoshe fëmijësh;
kominoshe (ndërresa); bereta; këllëf për
femijë, jo me ngrohje elektrike; çizme;
qafa çizmesh; çizme të shkurtra; mbathje
[veshje]; këmisha; kurriz këmishash; bust
[të brendshme grash]; jelek; xhaketa
[veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi të
leshta [veshje]; kombinime [veshje];
këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje
të gatshme;jaka te heqshme; veshje
lëkure; kapuç për dush; funde; astare të
gatshëm
[pjesë
veshje];
pardesy;
gabardinë
[veshje];
këpucë
për
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gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra;
triko; uniforma; këllëfë gëzofi [veshje];
gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta;
pantallona; trikotazhe; të thurrura
[veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te
sipërme; kapele; sutjene; shami koke;
toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë
sporti; shami (shall); këmishë e
brendshme grash; maskë (gjumi);
mbathje;të brendshme; papijonë; kravata.
35 Sherbime shitje me shumice dhe
pakice ne dyqan dhe nepermjet faqeve te
internetit te produkteve si: veshmbathje
per femije dhe per te rritur ( per te gjitha
moshat), këpucë, kapele, pantallona,
bluza (T-shirts), veshje motoristi, veshje
çiklisti, rroba banje, sandale, te
brendshme, mbathje për bebe, mbrojtese
jakash, çizme sporti, këpucë plazhi,
kapuçë [veshje], shall, rripa [veshje],
rripa brezi për para [veshje], kostum për
ski në ujë, fjongo per veshje, shall gëzofi,
shami, kasketa [veshje për kokën],
dorashka [veshje], mandile per koken,
geta, çorape, kravata, pelena prej tekstili
për bebe, shami zbukurimi xhepi, peliçe
[veshje], pizhama, vello [veshje],
mbajtëse çorapesh, jaka [veshje], fanella,
dorashka, byzylyk dore [veshje], veshje
plazhi, kasketë dielli, zhartiera per
çorape, zhartiera per çorape te gjata,
zhupon, streçe, përparëse [veshje],
galloshe, këpucë ose sandale kashte, rrobë
banjo, shapka banje, kominoshe fëmijësh,
kominoshe (ndërresa), bereta, çizme, qafa
çizmesh, çizme të shkurtra, mbathje
[veshje], këmisha, kurriz këmishash, bust
[të brendshme grash], jelek, xhaketa
[veshje], xhaketa stofi të leshta [veshje],
kombinime
[veshje],
këmishë
e
brendshme [ndërresa], veshje të gatshme,
jaka te heqshme, veshje lëkure, kapuç për
dush, funde, astare të gatshëm [pjesë
veshje], pardesy, gabardinë [veshje],
këpucë për gjimnastikë, fanella [veshje],
pulovra, triko, uniforma këllëfë gëzofi
[veshje], gëzofë me kapuç, pelerina,
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peliçe, geta, trikotazhe të thurrura
[veshje], veshje per gjimnastikë, veshje te
sipërme, kapele, sutjene, shami koke,
toga, kambale, fustane, pantofla, këpucë
sporti, pelena bebesh prej tekstili, shami
(shall), këmishë e brendshme grash,
maskë (gjumi), mbathje, papijonë,
kravata, fanellë (pëlhurë), organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; marketing;d emonstrim i
mallrave; prezantimi i mallrave në
median e komunikimit, për qëllime të
shitjes me pakicë; promovimi i shitjeve
për të tjerët; marrja me qira e stendave të
shitjes; negocimi dhe përfundimi i
transaksioneve tregtare për palët e treta;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave
dhe
shërbimeve.
40
Trajtim i materialeve, prerja e
rrobave/ pëlhurave/ copave, modelimi i
pellushëve, rrobaqëpsi me porosi, montim
me porosi të materialeve për të tjerët,
qepje rrobash, mbushja e rrobave/
veshjeve/ xhupave, veshje e lëkurës,
ngjyrosje tekstili, trajtim i tekstilit /
trajtim i rrobave

(210) AL/T/ 2021/1308
(220) 09/12/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
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(300)
(526 ) TIRANA OUTLET
(591) e bardhe; gri; e zeze
(732) MEGATEK SH.A
Superstrada Tirane-Durres, KM6, Tirane,
Shqiperi,
AL
(740) Dhimitraq Dhima
Rr. ''Andon Zako Cajupi'', Pallati CONS,
Ndertesa 3, kati 4, Ap.11.
(511) 35 Promovim dhe menaxhim i
qendrave
tregtare
Shitje me pakicë dhe shumicë i
produkteve industriale dhe ushqimore ne
dyqane dhe nepermjet cdo mjeti tjeter te
medias
elektronike.
Reklamim
online
në
rrjete
sociale;organizim ekspozitash për qëllime
tregtimi
ose
reklamimi
Dhenie me qira e hapesirave te
reklamimit; Reklama; menaxhim biznesi;
administrim
biznesi;
funksione
zyre;magazine produktesh industriale &
ushqimore; shërbime shitje me pakicë dhe
shumicë ne dyqane; shërbime shitje me
pakicë dhe shumicë nëpërmjet nje rrjeti
global kompjuterik, nëpërmjet katalogësh,
me mail, nëpërmjet telefonit, dhe
nëpërmjet radios dhe televizionit dhe
nëpërmjet çdo mjeti tjetër të medias
elektronike; asistencë menaxhimi tregtar
ose industrial; organizim ekspozitash për
qëllime tregtimi ose reklamimi; shitje
promovuese të siguruara nga një kompani
tregtare përmes shpërndarjes së kartave
për klientët e privilegjuar; modelime për
promovim shitjesh ose reklamash;
publikim tekstesh reklame; rregullime për
vitrina dyqanesh; asistencë menaxhimi
tregtar në lidhje me ekskluzivitetet;
demonstrim
mallrash;
organizim
panairesh për qëllime tregtare ose
reklamimi; shitje promovuese per te tjere;
promovim dhe menaxhim i qendrave
tregtare;
agjensi
import-eksport;
reklamim on-line në rrjete sociale;
shërbime prokurimi për të tjerë (blerje
mallrash dhe shërbimesh për biznese të
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tjera]; reklamim on-line në një rrjete
sociale;
shperndarja
e
mostrave;
menaxhimi i dosjeve (i kompjuterizuar-);
marrëdhënie me publikun; agjensi
informacioni tregtar; agjensi reklamash;
dhënie me qera të hapësirave për reklama;
kompilim informacioni ne baza të
dhënash kompjuterike; transkriptim;
përgatitja e rubrikave reklamuese;
asistencë
menaxhimi
tregtar
ose
industrial; menaxhim biznesi për artistë të
aftë; reklama me mail të drejtpërdrejt;
përditësimi i materialeve reklamuese;
riprodhim
dokumentash;
studime
marketingu; reklamim derë më derë;
sondazh
opinionesh;
sistemim
informacioni në baza të dhenash
kompjuterike; reklama me porositje me
mail; reklama ne radio; reklama në
television

(210) AL/T/ 2021/1366
(220) 21/12/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale/
(300)
(526 ) TIRANA OUTLET
(591) e bardhë; e zezë; gri
(732) GLOBAL Invest SH.A
Kashar Yrshek, Autostrada Tirane-Durres
km.
5-te Tirane,
Shqiperi,
AL
(740) Dhimitraq Dhima
Rr. ''Andon Zako Cajupi'', Pallati CONS,
Ndertesa 3, kati 4, Ap.11.
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(511) 35 Dhenie me qira e hapesirave te
reklamimit; Dhenie me qira e stendave
per shitje; Dhenie me qira e tabletave per
reklamim; Organizimi i ekspozitave per
qellime
tregtare
dhe
reklamimi;
36
Dhenie me qira e pasurive te
paluajtshme; Dhenie me qira e zyrave
(pasuri te paluajtshme); Dhenia me qira e
zyrave per bashkepunetoret; Menaxhimi i
pasurive te paluajtshme;

(210) AL/T/ 2021/1376
(220) 23/12/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) ELECTRIC
(591)
(732) NINGBO TIANAN IMP. & EXP.
CO., LTD.
Room 306-309, B7 Building, No. 999,
Yangfan Road, High-tech Zone Ningbo,
315000
Zhejiang,
China
,
CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 9 çelësa, elektrik; pajimet e telit
elektrik për automobile; baza elektrike të
transformatorëve [me elektricitet]; priza
elektrike; lidhës teli [me elektricitet];
sensorë piezoelektrikë; konduktorë për
ndërprerjen e qarkut ndriçues; kuti
shpërndarje [me elektricitet]; instalime
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elektrike për kontrollin në distancë të
veprimeve industrial; aparat elektrik për
komunikim;
pajisje
elektronike
shpërndarëse
[me
elektricitet];
instrumenta navigimi për kompjuter;
materiale për rrjetin elektrik [tela, kabllo];
rele, elektrike; konvertues, elektrik; borde
shpërndarje [me elektricitet], variometër.

(210) AL/T/ 2022/47
(220) 21/01/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) bojqielli; blu; nuanca te bluse;
nuance e te kuqes; vishnje; lejla
(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;
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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/ 2022/96
(220) 02/02/2022
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; e zeze
(732) Geri Mani
Rruga ''Bajram Curri'', pall.369, Tirane,
AL
(740) Geri Mani
Rruga ''Astrit Balluku'', pall 6, shk.1, kt.1,
ap.1, Tirane
(511) 18 valixhet, bagazhet, çantat e
udhëtimit, çantat për transportimin e
foshnjave, çantat e shkollës, kuti kartash
biznesi
dhe
kuleta
xhepi
25 veshje prej lëkure; këpucë; atlete;
cizme; sandale; xhupa ; pantallona

(210) AL/T/ 2022/106
(220) 07/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e verdhë; blu; ngjyre floriri; e
bardhe; gri
(732) Fokus Group
Rruga ''PANORAMA'', kulla e biznesit,
Tirane,
AL
(740) Alma Smokthina
ish drejtoria e UPNA-se Shkoze, Tirane
(511) 41 spektakle, programe argetuese
radiofonike
dhe/ose
televizive;
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vecanerisht spektakel televiziv ne studio
ose ambjent real te tipit reality show me
element konkurimi apo quiz.

(210) AL/T/ 2022/107
(220) 07/02/2022
(540)

Niimo
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Heroes Technology Ltd
25 Horsell Road, The Orangery London
N5 1XL United Kingdom, UK
(740) Eno Dodbiba
Rr. Naim Frasheri 60/3, Tirane
(511) 19
Suva për mbushje [jo
mjekësore];
Suva
20 Jastëkë; Jastëkë për pozicionimin e
kokës për bebe; Jastëkë mbështetës të
kokës; Jastëkë për shtatzëni; Jastëkë që
mbajnë qafën; Jastëkë pleqsh; Jastëkë në
formë
U
24 Këllëf jastëku; Mbulesa jastëku;
Rroba krevati dhe batanije; carcafe
krevati; Carcafe krevati për foshnja;
Çarçafë; Çarçafë të pershtatur, çarçafë për
mbulim ; Batanije për fëmijë; Peshqirë
për fëmijë; batanije dhe çarçafë muslin;
muslin

(210) AL/T/ 2022/121
(220) 09/02/2022
(540)

SWISSI BOUTIQUE
HOTEL
(551) Marke fjale
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(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Boutique; Hotel
(591)
(732) ALBAXHEM SH.P.K
Rruga
Nacionale
Vlore,
Orikum,
nr.pas.0000-102/1/1, Z.K 3140, Vlore,
Shqiperi,
AL
(740) Albana Dervishi
Rruga Nacionale Vlore, Orikum,
nr.pas.0000-102/1/1, Z.K 3140, Vlore,
Shqiperi
(511) 43
Shërbime Bari; Shërbime
restoranti; Shërbime të restorantit të
ushqimeve të lehta dhe të shpejta që
konsumohen midis vakteve [snack-bar];
Shërbime
hotelerie;
Shërbime
të
rezervimit për akomodim të përkohshëm;
Strehim i përkohshëm; ; Shërbime të
kafeterisë; Shërbime restoranti me veteshërbim; Shërbime për sigurimin e
ushqimeve dhe pijeve; Shërbime të
kateringut për ushqime dhe pije;
Shërbime Mense.

(210) AL/T/ 2022/132
(220) 11/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; e zeze
(732) SAIC MOTOR CORPORATION
LIMITED
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ROOM 509, BUILDING 1, NO. 563
SONG TAO ROAD ,PILOT FREE
TRADE ZONE, SHANGHAI, CHINA,
CN
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 9
Programe kompjuterike, të
shkarkueshme;
aplikacione
softueri
kompjuterike, të shkarkueshme; stacione
karikimi për automjete elektrike; bateri,
elektrike, për automjete; trekëndësha
paralajmërimit të prishjes së automjetit;
aparate
navigimi
për
automjete
(kompjutera për kabinë automjeti); kutitë
e zeza (regjistruesit e të dhënave); tregues
automatikë të presionit të ulët në gomat e
automjeteve; karikues portativë; kuti për
telefona smart; karikues telefoni celular;
jelekë
sigurie
reflektues.
12 Mjete për lëvizje në tokë, ajër, ujë ose
hekurudhë;
automjete
elektrike;
automobila; makina pa shofer (makina
autonome); pasqyra të pasme; drone
civile; pajisje kundër vjedhjes për
automjete; bucela (hubs) për rrotat e
automjeteve; sedilje sigurie për fëmijë,
për automjete; tapiceri për automjete.
37
Shërbime për mirëmbajtjen dhe
riparimin e mjeteve motorike; stacione
shërbimi për automjete (shërbime
furnizimi
me
karburant
dhe
mirëmbajtjeje); shërbime lubrifikimi për
automjete; shërbime karikimi për
automjete elektrike; shërbime instalimi,
mirëmbajtje dhe riparimi të harduerit
kompjuterik;
shërbime
instalimi,
mirëmbajtje dhe riparimi të makinerive;
shërbime karikimi të baterisë së
automjetit; shërbime balancimi për goma;
shërbime instalimi dhe riparimi të alarmit
për vjedhje; shërbime për larjen e
automjeteve.
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(210) AL/T/ 2022/139
(220) 14/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MONTRES TUDOR SA
Rue François-Dussaud 3, Geneva,
Switzerland
,
CH
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 14 Artikuj për orë dhe punimin e
orëve, përkatësisht orë, orë dore, pjesë për
orët dhe artikujve për punimin e orëve
dhe aksesorë për orët dhe artikuj për
punimin e orëve jo të përfshira në klasat e
tjera, orë dhe instrumenta të tjerë
kronometrik, kronometra, kronografë (për
orë dhe punimin e orëve), byzylykë për
orë, rripa për orë, fusha (për orë dhe
punimin e orëve), kuti dhe këllëf
prezantimi për orë dhe punimin e orëve
dhe
bizhuterive,
kalibra
(watch
movements) dhe pjesët e tyre; bizhuteri;
gurë të çmuar dhe gurë gjysmë-të çmuar;
metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; spila
(bizhuteri).
35 Shërbime për prezantimin e artikujve
horologjikë dhe kronometrik, artikujve
për
bizhuteri
dhe
orëve
smart
(smartwatches) në të gjitha mjetet e
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komunikimit për qëllime të shitjes me
pakicë; shërbime për reklamim online;
shërbime për ofrimin e informacionit dhe
këshillimit të konsumatorëve në lidhje me
artikujt horologjikë dhe kronometrik,
artikujt e bizhuterive, orët smart dhe
artikujt për shitje online; shërbime për
shitjen me pakicë të artikujve horologjikë
dhe kronometrik, artikujve të bizhuterive
dhe orëve smart përmes rrjetit
kompjuterik global, katalogëve, postës
dhe çdo mjeti tjetër elektronik; shërbime
reklamimi, marketingu dhe shërbime të
tjera
promocionale;
shërbime
promocionale dhe publiciteti; shërbime
për shpërndarjen e materialeve të
promocionit; shërbime këshillimi për
reklamim dhe marketing; shërbime
këshillimi në lidhje me aktivitetet
promocionale.
37
Shërbime riparimi për artikuj
horologjikë dhe kronometrik, artikuj
bizhuterie dhe orë smart; shërbime për
mirëmbajtjen e artikujve horologjikë dhe
kronometrik, artikujve të bizhuterisë dhe
orëve smart; shërbime lustrimi për artikujt
horologjikë dhe kronometrik, dhe artikujt
e bizhuterisë; shërbime kontrolli për
artikujt horologjikë dhe kronometrik,
artikujt e bizhuterisë dhe orëve smart;
shërbime riparimi për artikujt horologjikë
dhe kronometrik, artikujt e bizhuterisë
dhe orëve smart; shërbime për kontroll
teknik për artikujt horologjikë dhe
kronometrik, artikujt e bizhuterisë dhe
orëve smart; shërbime për ofrimin e
këshillimit dhe informacionit për të gjithë
shërbimet e sipërpërmendura.

(210) AL/T/ 2022/140
(220) 14/02/2022
(540)

TUDOR
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(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) MONTRES TUDOR SA
Rue François-Dussaud 3, Geneva,
Switzerland
,
CH
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 14 Artikuj për orë dhe punimin e
orëve, përkatësisht orë, orë dore, pjesë për
orët dhe artikujve për punimin e orëve
dhe aksesorë për orët dhe artikuj për
punimin e orëve jo të përfshira në klasat e
tjera, orë dhe instrumenta të tjerë
kronometrik, kronometra, kronografë (për
orë dhe punimin e orëve), byzylykë për
orë, rripa për orë, fusha (për orë dhe
punimin e orëve), kuti dhe këllëf
prezantimi për orë dhe punimin e orëve
dhe
bizhuterive,
kalibra
(watch
movements) dhe pjesët e tyre; bizhuteri;
gurë të çmuar dhe gurë gjysmë-të çmuar;
metale të çmuara dhe aliazhet e tyre; spila
(bizhuteri).
35 Shërbime për prezantimin e artikujve
horologjikë dhe kronometrik, artikujve
për
bizhuteri
dhe
orëve
smart
(smartwatches) në të gjitha mjetet e
komunikimit për qëllime të shitjes me
pakicë; shërbime për reklamim online;
shërbime për ofrimin e informacionit dhe
këshillimit të konsumatorëve në lidhje me
artikujt horologjikë dhe kronometrik,
artikujt e bizhuterive, orët smart dhe
artikujt për shitje online; shërbime për
shitjen me pakicë të artikujve horologjikë
dhe kronometrik, artikujve të bizhuterive
dhe orëve smart përmes rrjetit
kompjuterik global, katalogëve, postës
dhe çdo mjeti tjetër elektronik; shërbime
reklamimi, marketingu dhe shërbime të
tjera
promocionale;
shërbime
promocionale dhe publiciteti; shërbime
për shpërndarjen e materialeve të
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promocionit; shërbime këshillimi për
reklamim dhe marketing; shërbime
këshillimi në lidhje me aktivitetet
promocionale.
37
Shërbime riparimi për artikuj
horologjikë dhe kronometrik, artikuj
bizhuterie dhe orë smart; shërbime për
mirëmbajtjen e artikujve horologjikë dhe
kronometrik, artikujve të bizhuterisë dhe
orëve smart; shërbime lustrimi për artikujt
horologjikë dhe kronometrik, dhe artikujt
e bizhuterisë; shërbime kontrolli për
artikujt horologjikë dhe kronometrik,
artikujt e bizhuterisë dhe orëve smart;
shërbime riparimi për artikujt horologjikë
dhe kronometrik, artikujt e bizhuterisë
dhe orëve smart; shërbime për kontroll
teknik për artikujt horologjikë dhe
kronometrik, artikujt e bizhuterisë dhe
orëve smart; shërbime për ofrimin e
këshillimit dhe informacionit për të gjithë
shërbimet e sipërpërmendura.

(210) AL/T/ 2022/141
(220) 14/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) Mavi; ngjyre patellxhani.
(732) MELGUSHI SHPK
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Lagjja Kongresi i Lushnjes, Rruga At.
Donat Kurti, 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) 25
Veshje, këpucë, kapele;
pantallona; bluza (tee-shirts); veshje
motoristi, veshje çiklisti; grykore, jo prej
letre, shirit për kokën (veshje); rroba
banje; kapuç për banjo; sandale; qafore
gezofi [boa]; te brendshme; mbathje për
bebe; mbrojtese jakash; çizme sporti;
këpucë plazhi; kapuçë [veshje]; shall;
rripa [veshje]; rripa brezi për para
[veshje];kostum për ski në ujë; fjongo per
veshje; shall gëzofi; shami; kasketa
[veshje për kokën]; dorashka [veshje];
mandile per koken; geta; çorape; kravata;
shami zbukurimi xhepi; peliçe [veshje];
pizhama; vello [veshje]; mbajtëse
çorapesh; jaka [veshje]; fanella; dorashka;
byzylyk dore [veshje]; veshje plazhi;
kasketë dielli; zhartiera per çorape;
zhartiera per çorape te gjata; zhupon;
streçe; përparëse [veshje]; galloshe;
këpucë ose sandale kashte; rrobë banjo;
shapka banje; kominoshe fëmijësh;
kominoshe (ndërresa); bereta; këllëf për
femijë, jo me ngrohje elektrike; çizme;
qafa çizmesh; çizme të shkurtra; mbathje
[veshje]; këmisha; kurriz këmishash; bust
[të brendshme grash]; jelek; xhaketa
[veshje]; jelekë peshkimi; xhaketa stofi të
leshta [veshje]; kombinime [veshje];
këmishë e brendshme [ndërresa]; veshje
të gatshme; jaka te heqshme; veshje
lëkure; kapuç për dush; funde; astare të
gatshëm
[pjesë
veshje];
pardesy;
gabardinë
[veshje];
këpucë
për
gjimnastikë; fanella [veshje]; pulovra;
triko; uniforma; këllëfë gëzofi [veshje];
gëzofë me kapuç; pelerina; peliçe; geta;
pantallona; trikotazhe; të thurrura
[veshje]; veshje per gjimnastikë; veshje te
sipërme; kapele; sutjene; shami koke;
toga; kambale; fustane; pantofla; këpucë
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sporti; shami (shall); këmishë e
brendshme grash; maskë (gjumi);
mbathje; të brendshme; papijonë; kravata.
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 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; 350120 sigurimi i një tregu
online për blerësit dhe shitësit e mallrave
dhe shërbimeve; 350071 promovimin e
shitjeve për të tjerët; 350092 prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; 350093
informacion tregtar dhe këshilla për
konsumatorët në zgjedhjen e produkteve
dhe shërbimeve; 350101 shërbimet e
paraqitjes për qëllime reklamimi; 350023
demonstrim i mallrave.

(210) AL/T/ 2022/147
(220) 16/02/2022
(540)

KOMGAR
(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 Yzbeerisht, Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2022/220
(220) 10/03/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) kafe muzeum
(591) e bardhe; kafe
(732) Arber Çepani
Myslym Shyri, Nd 75,H.41,Ap 12,njesia
bashkiake
nr.7,
Tirane,
AL
(740) Pjerina Zorba
Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1,
Ap.19, 2 D2 familjare
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(511) 41 410060 Planifikim festash per
zbavitje; 410004 Sherbime zbavitjeje;
410028 Sherbime orkestre; 410082
Organizim
ballosh.
43
430138 Sherbime bari; 430025
Sherbime kafeterie; 430010 Sherbime
kateringu per ushqime dhe pije; 430073
Sherbime hotelerie; 430102 Sherbime
restoranti; 430107 Sherbime restoranti me
vete-sherbim.

(210) AL/T/ 2022/229
(220) 15/03/2022
(540)

AIRFONSIB
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Novartis AG
4002
Basel,
Zvicër,
CH
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë
(511) 5
Preparate farmaceutike për
përdorim njerëzor.

(210) AL/T/ 2022/269
(220) 25/03/2022
(540)

JO DHE AQ... TE
RINJ...
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)

25

(732)
BANKA AMERIKANE E
INVESTIMEVE
Rruga e Kavajes, Ndertesa 27, Hyrja 1,
Njesia Bashkiake nr.10, Kodi postar., AL
(740) Islam Jasharllari
Bajram Curri; Nd.15, Njesia
administrative nr.5; Njesia Bashkiake nr.5
(511) 41 Prodhimi i programeve te radios
dhe televizive; sherbime regjistrimi
studio;
prodhimi i shfaqjeve; dhenie me qera e
skenave
te
shfaqjeve;
shkollim;
sigurim trajnimi; zbavitje televizive;
aktivitete
sportive
dhe
kulturore.

(210) AL/T/ 2022/270
(220) 25/03/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e gjelber
(732) BIO FLORES SHPK
Fshati Kusarth, Lagjja Gjatallareve,
Rruga Kadri Hoxha, zona kadastrale nr
2346, nr pasurie 390/7. Elbasan –
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 30 çaj; çaj leshterik; caj i ftohte;
pije çaji me qumësht;zëvendësuesit e
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çajit; pije me bazë çaji; lëng limoni i
kristalizuar [erëza]; kerri [erëz]; esenca
për produkte ushqimore, përveç esencave
eterike dhe vajrave esenciale; lule ose
gjethe për përdorim si zëvendësues çaji;
aromatizues ushqimor, të ndryshëm nga
vajrat esencialë; barishte kopshti, të
konservuara [erëza]; xhenxhefil i bluar;
çajra bimor; mjaltë; elbi i lëvruar;
tërshërë të lëvruar; hudhra e grirë [erëza];
nenexhik për ëmbëlsira; piper; speca
[erëza];farat e përpunuara të kungujve
[erëza];erëza; erëza djekse; bimët e
kopshtit, të ruajtura [ereza].
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(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 Yzbeerisht, Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2022/296
(220) 31/03/2022
(540)

(210) AL/T/ 2022/279
(220) 28/03/2022
(540)

EYANIDA
(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 Yzbeerisht, Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2022/280
(220) 28/03/2022
(540)

ENANIDA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; e bardhë
(732) ELVIS TREBICKA
AP.44,
PALL.
ERIDANUS,
KOMPL.MAGNET,
RR.
ARTAN
LENJA,
TIRANE,
AL
(740) ELVIS TREBICKA
AP.44, PALL. ERIDANUS,
KOMPL.MAGNET, RR. ARTAN
LENJA, TIRANE
(511) 25 veshje, këpucë, veshmbathje
dhe këpucë për sport, kapele, kapuç,
çanta, syze, kostume të ndryshme,
uniforma
35 Reklamim;menaxhimin, organizimin
dhe administrimin e biznesit;funksionet e
zyrës;
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bashkimi, për të mirën e të tjerëve, i një
shumëllojshmërie
mallrash,
duke
përjashtuar transportin e tyre, duke u
mundësuar klientëve t'i shikojnë dhe
blejnë me lehtësi ato mallra;shërbime të
tilla mund të ofrohen nga dyqanet me
pakicë, pikat e shitjes me shumicë,
nëpërmjet makinave shitëse, katalogëve të
porosive me postë ose me anë të mediave
elektronike, për shembull, nëpërmjet
faqeve të internetit ose programeve të
blerjeve televizive; shërbime reklamimi,
marketingu dhe promovimi, për shembull,
shpërndarja e mostrave, zhvillimi i
koncepteve të reklamimit, shkrimi dhe
publikimi i teksteve publicitare;veshje e
vitrinës, shërbimet e marrëdhënieve me
publikun;prodhimi
i
programeve
teleshoping;organizimi i panaireve dhe
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese;optimizimi i motorëve të
kërkimit
për
promovimin
e
shitjeve;shërbimet
e
asistencës
komerciale, për shembull, rekrutimi i
personelit, negocimi i kontratave të
biznesit për të tjerët, analiza e çmimeve të
kostos, shërbimet e agjencisë së importeksportit;shërbimet e administrimit në
lidhje me transaksionet e biznesit dhe të
dhënat financiare, për shembull, mbajtja e
kontabilitetit, hartimi i pasqyrave të
llogarive, auditimi i biznesit dhe
financiar, vlerësimet e biznesit, shërbimet
e përgatitjes dhe depozitimit të
taksave;administrimi tregtar i licencimit
të mallrave dhe shërbimeve të të
tjerëve;shërbimet që konsistojnë në
regjistrimin, transkriptimin, përbërjen,
përpilimin
ose
sistemimin
e
komunikimeve dhe regjistrimeve me
shkrim, si dhe përmbledhjen e të dhënave
matematikore ose statistikore;funksionet e
zyrës, për shembull, caktimi i takimeve
dhe shërbimet e rikujtimit, kërkimi i të
dhënave në skedarët kompjuterikë për të
tjerët, menaxhimi i kompjuterizuar i
skedarëve, shërbimet e centralit telefonik.
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2021/998
(540) ERICSSON
(732) Telefonaktiebolaget L M Ericsson
SE-164
83,
Stockholm,
Sweden
, SE
(151) 07/04/2022
(180) 14/09/2031
(111) 22752
(300)
(510) 9, 11, 16, 35, 36, 37, 38, 41 42,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/1058
(540) IDEA
(732) ALDO BALILAJ
Rruga ''Frosina Plaku'', Godina 7-kateshe,
Kati perdhe, dyqani nr.6, Zona kadastrale
8220, Pasuria nr.4/295-N6, Tiranë,
Shqiperi, AL
(151) 08/04/2022
(180) 28/09/2031
(111) 22756
(300)
(510) 35,
(526)
(591) -bardhë; blu; bojëqielli
(740) ALDO BALILAJ
Rruga ''Muhamet Gjollesha'', Njesia nr.7,
pallati 7/1, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/1069
(540) CALCIBET
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
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Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, RS
(151) 07/04/2022
(180) 30/09/2031
(111) 22750
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane

(210) AL/T/ 2021/1070
(540) FLAVOTHROMBIN
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, RS
(151) 07/04/2022
(180) 30/09/2031
(111) 22751
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane

(210) AL/T/ 2021/1129
(540) FLOXACEN
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, SR
(151) 07/04/2022
(180) 20/10/2031
(111) 22749
(300)
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(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/1130
(540) DIAXIM
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, SR
(151) 07/04/2022
(180) 20/10/2031
(111) 22748
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/1131
(540) ELMASTAN
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija
, SR
(151) 07/04/2022
(180) 20/10/2031
(111) 22754
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë
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(210) AL/T/ 2021/1166
(540) RC Tirana
(732)
Regency International Casino
Tirana
Tiranë, Tiranë, Deshmoret e 4 shkurtit,
AL
(151) 08/04/2022
(180) 27/10/2031
(111) 22755
(300)
(510) 36, 41 43,
(526) Tirana
(591) -gold dhe blu e erret
(740) Lulzim Merdani
Tiranë, Tiranë, Deshmoret e 4 shkurtit,
Kompleksi Tajvani

(210) AL/T/ 2021/1279
(540) Spiro
(732) HAPPY Group Sh.p.k.
Autostrada Tiranë-Durrës, Rruga Ardeno,
Km 2, Ndërtesa nr. 13, Kati 1, Fushë
Mëzes, Kashar-Tiranë, AL, AL
(151) 06/04/2022
(180) 26/11/2031
(111) 22747
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -Blu e erret
(740) Vladimir Nika
Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C,
Nr.21/1,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/1280
(540) BY 1A CLASSE
(732) ALVIERO MARTINI S.p.A.
Via Filippo Argelati 1/A - 20143
MILANO, Italy, IT
(151) 06/04/2022
(180) 26/11/2031
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(111) 22746
(300)
(510) 3,
(526)
(591) -e bardhe; bezh; kafe; portokalli;
vishnje; jeshile e hapur; jeshile e erret; e
zeze; kafe e erret; gri; kafe e hapur
(740) Melina Nika
Rr. Fadil Rada Pall. Gener 2, Shk. C, Nr.
2/1, Tirane

(210) AL/T/ 2021/1288
(540) Omada
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(732)
TP-LINK CORPORATION
LIMITED
ROOM 901, 9/F, NEW EAST OCEAN
CENTRE, 9 SCIENCE MUSEUM
ROAD, TSIM SHA TSUI, KOWLOON,
HONG KONG, HK
(151) 07/04/2022
(180) 01/12/2031
(111) 22753
(300)
(510) 9,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
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TRANSFERIM I PRONESISE SE MARKES
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( 111) 7405
( 210 ) AL/T/ 1997/347
( 540 )
( 732 ) BRIGS & STRATTON, LLC
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222, US

( 111) 7407
( 210 ) AL/T/ 1997/349
( 540 ) BRIGGS AND STRATTON
( 732 ) BRIGS & STRATTON, LLC
12301 West Wirth Street, Wauwatosa, Wisconsin 53222, US

( 111) 4831
( 210 ) AL/T/ 2000/441
( 540 ) CINZANO
( 732 ) DAVIDE CAMPARI-MILANO N.V.
Via Franco Sachetti, 20, 20099 Sesto San Giovanni, Milano/ITALY, IT
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MARKA TE RIPERTERIRA

34

Buletini i Pronësisë Industriale

35

( 210 ) AL/T/ 2001/719
( 540 ) YOKOGAWA
( 730 ) YOKOGAWA ELECTRIC CORPORATION
9-32, 2-chome, Nakacho, Musashino-shi, Yokuo, JAPAN, JP
( 180 ) 29/01/2032
( 111 ) 5270
( 510 ) 9

( 210 ) AL/T/ 2001/750
( 540 ) metra
( 730 ) METRA S.p.A.
RODENGO SAIANO( Brescia) Italy - Via Stacca 1, IT
( 180 ) 24/12/2031
( 111 ) 9161
( 510 ) 6

( 210 ) AL/T/ 2002/18
( 540 )
( 730 ) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH, CH, CH
( 180 ) 11/01/2032
( 111 ) 9659
( 510 ) 4

( 210 ) AL/T/ 2002/81
( 540 ) FIREHAWK
( 730 ) BRIDGESTONE LICENSING SERVICES, INC., A Delaware Corporation
200 4th Avenue South, Suite 100, Nashville, Tennessee 37201, United States of America,
US
( 180 ) 12/02/2032
( 111 ) 9495
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2002/120
( 540 ) CRESTOR
( 730 ) IPR Pharmaceuticals Inc.
Road 188, San Isidro Industrial Park Canóvanas, PR 00729, US
( 180 ) 12/03/2032
( 111 ) 9154
( 510 ) 5
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( 210 ) AL/T/ 2002/140
( 540 ) MOBIL
( 730 ) Exxon Mobil Corporation
5959 Las Colinas Boulevard, Irving, Texas 75039-2298, US
( 180 ) 26/03/2032
( 111 ) 9394
( 510 ) 1 4

( 210 ) AL/T/ 2011/529
( 540 ) ITALDENT
( 730 ) SENA TARELLI
“ITALDENT” Klinike dhe Laborator Dentar, Rr. “Ded Gjo Luli”, 3/10/5, AL
( 180 ) 23/09/2031
( 111 ) 13996
( 510 ) 5, 10, 35, 40, 41, 42 44

( 210 ) AL/T/ 2011/654
( 540 ) KLASIKET
( 730 ) UNILEVER IP HOLDINGS B.V.
Weena 455, 3013 AL Rotterdam, The Netherlands, NL
( 180 ) 25/11/2031
( 111 ) 14209
( 510 ) 29, 30 32

( 210 ) AL/T/ 2012/37
( 540 ) New Easy Days
( 730 ) EXD Shoqeri me Pergjegjesi te Kufizuar
Gjirokaster, Tepelene, Lagjja M.Matohiti, Nr.8, Prane Filialit Union, Tepelene, AL
( 180 ) 17/01/2032
( 111 ) 14160
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/108
( 540 ) URUTAL
( 730 ) BELUPO Lijekovi i kozmetika d.d
Danica 5,48000 Koprivnica, Croatia , HR
( 180 ) 20/02/2032
( 111 ) 14371
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/139
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( 540 ) SONA
( 730 ) BELUPO lijekovi i kozmetika d.d.
Danica 5, 48 000 Korpovnica, Croatia, HR
( 180 ) 28/02/2032
( 111 ) 14450
( 510 ) 5
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REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE
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( 210 ) AL/T/ 2021/763
(540)

( 732 ) Bolv-Oil
Adresa kryesore: Patos, Fshati Grize, Fier/Adrese dytesore: Rr. 7 Nentori, Kashar, Mezez,
Tirane prane Top Channel, AL
( 591 ) -Jeshile perle; E verdhe e shndritshme
( 740 ) Bektash Shanaj
Rr.7 Nentori, Kashar, Mezez, Tirane prane Top Channel
( 511 )
4 aditive, jo kimik, për karburantin; karburant motorrik; nafte/lëndë e djegshme; naftë e
përpunuar ose e papërpunuar; gaz; benzine; benzine; karburant; vaj industrial; naftë/gaz
37
Not registered stacionet e shërbimit te automjeteve, karburantit dhe mirëmbajtjes
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RIVENDOSJE NE AFAT
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(210) AL/T/ 2021/564
(220) 26/05/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e kuqe; e verdhë
(732) Prizren Commerce Group sh.p.k
Lubizhde pn. Prizren 20000 Serbia, RS
(740) Aleksandra Meçaj
Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, Shk.5, Ap.70/4, Tirane
(511)
29 Feta të skuqura bananesh; feta të skuqura soje; feta të skuqura sojesh; feta të skuqura
yuca; feta të skuqura yucca; patate të skuqura (patate -); feta të skuqura (fruta -); feta të
ngrira; feta frutash; patate të skuqura; feta të skuqura kasava; feta të thata molle; feta të
thata me bazë perimesh; patate të skuqura [patate të skuqura]; patate të skuqura ngjyrë
vjollce të ëmbla; patate të skuqura me pak yndyre; ushqim i thatë me patate; ushqime të
lehta me patate; meze frutash; ushqime të lehta me bazë patatesh; ushqime të lehta me bazë
perimesh; ushqime të lehta të bazuara në perime; skuqje patatesh në formë të ushqimeve të
lehta.
30 Patate të skuqura për tako; patate të skuqura me kremskoci; karkaleca të skuqura; misra t
të skuqura; pita të skuqura; tortila të skuqura; oriz të skuqur; drithëra të skuqura; miell të
skuqur; feta të skuqura [produkte drithërash]; misër të skuqur me aromë perimesh; ushqim
të lehtë me drithëra; ushqim i lehtë me tortila; ushqim i lehtë orizi; ushqim i lehtë me kore
buke; ushqim i lehtë me bazë drithërash; ushqim i lehtë me misër të shtypur; ushqim i lehtë
(me bazë orizi -); ushqim i lehtë me bazë misri; ushqim i lehtë përgatitur nga mielli i
patates; produkte ushqimore të lehta të bëra nga miell patatesh; aromatizues për ushqime të
lehta [përveç vajrave esenciale].
35
Shërbime të shitjes me shumicë në lidhje me produktet ushqimore; shërbime të
shitjes me pakicë që kane të bëjnë me ushqimin; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me
ushqimet; shërbime të shitjes me pakicë në lidhje me produktet e shijshme.

