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

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

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

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

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

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

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

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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MARKA TË DEPOZITUARA 
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(210)  AL/T/ 2021/798 

(220)  16/07/2021 

(540)   

Salmimet 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BİLİM İLAÇ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu 

Caddesi No:184 Beyoglu Istanbul 

TURKIYE, TR 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe 

veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshjet, allçi, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafine dentare; 

dizinfektante; preparate për shkatërrimin 

e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/799 

(220)  16/07/2021 

(540)   

Raneks 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BİLİM İLAÇ SANAYİ VE 

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu 

Caddesi No:184 Beyoglu Istanbul 

TURKIYE, TR 

(740) Aleksandra Meçaj 

Rruga "Reshit Çollaku", Pall.Shallvare, 

Shk.5, Ap.70/4, Tirane 

(511) 5  Preparate farmaceutike dhe 

veterinare; preparate sanitare për qëllime 

mjekësore; substanca dietike të 

përshtatura për përdorim mjekësor, 

ushqim për foshjet, allçi, materiale për 

fashim; materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafine dentare; 

dizinfektante; preparate për shkatërrimin 

e parazitëve; fungicide, herbicide.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1006 

(220)  16/09/2021 

(540)   

KAPRUVIA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)  018433803  19/03/2021  EM 

(526 )  

(591)   

(732)  Cara Therapeutics, Inc. 

107 Elm Street, 9th Floor, 4 Stamford 

Plaza, Stamford, Connecticut 06902, 

USA, US 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

(511) 5  Ilaçe dhe preparate farmaceutike 

për trajtimin dhe parandalimin e 

sëmundjeve të mëlçisë; ilaçe dhe 

preparate farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e sëmundjeve kronike të 

mëlçisë; ilaçe dhe preparate farmaceutike 

për trajtimin dhe parandalimin e kruajtjes 

(pruritus); ilaçe dhe preparate 

farmaceutike për trajtimin dhe 

parandalimin e dhimbjes 

  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1137 
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(220)  21/10/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Panoline; 8-18 kg Maxi; shpk; 

barcodi 

(591)  bojeqielli, blu; e kalter; e bardhe; 

vishnje 

(732)  M & S shpk 

Vaqarr, Prush, zona kadastrale 30645, AL 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 3  Leter anti djersitjes; flete tharese 

anti statike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1291 

(220)  02/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Events design, planning, EVENTS 

(591)  E zeze; Gold. 

(732)  ERJOLA HOXHA 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, 

Pallati Nr.1, Kati 1, TIRANE, AL 

(740) ERJOLA HOXHA 

Njesia Bashkiake Nr.2, Rruga e Elbasanit, 

Pallati Nr.1, Kati 1, TIRANE 

(511) 41  Planifikim festash si 

dasma;festa familjare;fejesa 

[argëtim];Shërbime organizimi 

argëtimesh;Organizimi i konkurseve të 

bukurisë;Organizimi i shfaqjeve 

[shërbime sipërmarrjeje];Organizimi i 

ballove;Dhënia me qira e pajisjeve 

profesionale audio;Dhënia me qira e 

pajisjeve profesionale të ndricimit;Dhënia 

me qira e video-kamerave;Dhënia me qira 

e videokamerave 

regjistruese;Fotografi;Informacion 

argëtimi;Montim video-kasetash; 

Organizim sfilatash per qellime argetimi; 

publikime elektronike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1296 

(220)  03/12/2021 

(540)   

 

M 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)  E zezë; e bardhë 

(732)  Abing 
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Njesia bashkiake nr.1, Rr.Hodo Beg, 

Hyrja 1, Kati 2, Ap.1, Tirane, AL 

(740) Elena Borici 

Rr.Kavajes, Kryqezimi 21 Dhjetori, 

Ndertesa 80, Kati 5, Ish shtepia botuese 

Naim Frasheri 

(511) 35  

Reklamim;menaxhimin;organizimin dhe 

administrimin e biznesit;funksionet e 

zyres;shërbime reklamimi;shërbime të 

agjencive reklamuese/shërbime te 

agjencive publicitare;konsulence ne lidhje 

me strategjite e komunikimit te 

marredhenieve me publikun;prodhimi i 

programeve teleshitjes/prodhimi i 

programeve teleshitjes;organizimi i 

panaireve tregtare;organizimi i 

ekspozitave per qellime komerciale ose 

reklamuese;rekrutimi i 

personelit;konsulence per menaxhimin e 

personelit;negocimin dhe perfundimin e 

transaksioneve tregtare per palet e 

treta;negocimin e kontratave te biznesit 

per te tjeret;analiza e cmimit te 

kostos;sherbime agjencish import-

eksporti;asistence e menaxhimit te 

biznesit;sherbime keshillimore per 

menaxhimin e biznesit;menaxhim i 

kompjuterizuar i skedareve;sherbimet e 

centralit telefonik  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1316 

(220)  10/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MANUTENZIONI 

MECCANICHE ED ELETTRONICHE 

(591)  bojëqielli; gri; e kaltër; e bardhë 

(732)  ORDEC shpk 

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane., AL 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 40  gërryerje; prerje kyçe; kalitja e 

metaleve; trajtimi i metaleve; petëzim; 

sigurimi i informacionit ne lidhje me 

trajtimin e materialeve  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1386 

(220)  28/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  kafe; e bardhë 

(732)  PROVIT Albania sh.p.k. 

Njesia bashkiake nr.7, Rruga e Kavajes, 

Pallati nr.136, Shk.2, Ap.9 Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 3  preparate kozmetike dhe higjene 

për fëmijë; sapune; parfumeri, vajra 

esencialë, kozmetikë, kremra për flokë; 

pastat e dhëmbëve; për fëmijë të çdo 

moshe.  
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25  veshje trupi, këpucë, kapele;veshje 

trupi për fëmijë të çdo moshe.  

28  lojëra dhe lodra;pajisje gjimnastikore 

dhe sportive;automjete, makina, avionë 

dhe anije lodër, të thjeshta ose te 

telekomanduar, për fëmijë;zbukurime për 

pemë Krishlindjeje dhe vitit të ri, përveç 

artikujve të ndriçimit dhe ëmbëlsirave.  

35  Reklamim; menaxhim biznesi; 

promovimet e shërbimeve për shitjen me 

shumicë e pakicë për produkte për fëmijë 

të çdo moshe.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1394 

(220)  30/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) GROUP  

(591)  e kuqe; gri ; e bardhë 

(732)  ARGJIRO GROUP SHPK  

Rruga Nacionale Gjirokaster-Tepelene, 

Godine dy kateshe, afer parkut te Viroit, 

Gjirokastër – Shqiperi ., AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 16  kuti letre ose 

kartoni;karton;material i stampuar, me 

shtypshkrim, postera, broshura, karta të 

personalizuara, zarfa, 

fletëpalosje;kancelarira, leter, 

karton;material për lidhje 

librash;shtypshkrime të ndryshme 

përfshirë revista, libra, printime, printime 

të ndryshme, materiale plastike të 

printuara;bileta;blloqe [numra dhe 

shkronja];blloqe për të shkruar;blloqe 

shënimesh;blloqe shtypshkrimi;blloqe 

vizatimi;broshura;copëza letrash të 

ngjitura që krijojnë 

figura;dekalkomania;dosje [artikuj 

shkrimi];dosje për dokumenta;dosje për 

fletë;fjongo letre;flamuj prej letre;fleta të 

posaçme në vizatime (fshirje );fleta të 

posaçme për fshirje në vizatime;harta 

gjeografike;kalendarë;kalendarë me fletë 

të shkëputshme;karta;kartolina;kartolina 

urimi;katalogje;këllëfë 

stilolapsash;lapsa;letër;libra;lloje 

materialesh të shtypura;materiale të 

shtypura;mbajtëse pasaportash;mbajtëse 

për stilolapsa dhe lapsa;mbajtëse 

stilolapsash;orare të shtypura;pajisje 

vizatimi;revista [botime 

periodike];riprodhime grafike;rripa kyçi 

dore për mbajtjen e mjeteve të 

shkrimit;stampues (kartash krediti), 

stilografë;stilolapsa çeliku;stilolapsa [për 

nevoja zyre];tabaka radhimi;tabela 

reklamimesh prej letre ose kartoni;vizore 

(vizatimi);adheziv;materiale paketimi prej 

letre ose kartoni.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne 

dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit 

te produkteve si: Produkte kancelarike, 

shtypshkrime të ndryshme përfshirë 

revista, libra, printime, printime të 

ndryshme, materiale plastike të printuara, 

bileta, blloqe për të shkruar, blloqe 

shënimesh, blloqe shtypshkrimi, blloqe 

vizatimi, broshura, copëza letrash të 

ngjitura që krijojnë figura, dosje [artikuj 

shkrimi], dosje për dokumenta, dosje për 

fletë, fjongo letre, flamuj prej letre, fleta 

të posaçme për fshirje në vizatime, harta 

gjeografike, kalendarë, kalendarë me fletë 

të shkëputshme, karta, kartolina, kartolina 

urimi, katalogje, këllëfë stilolapsash, 
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lapsa, letër, libra, lloje materialesh të 

shtypura, materiale të shtypura, mbajtëse 

pasaportash, mbajtëse për stilolapsa dhe 

lapsa, mbajtëse stilolapsash, pajisje 

vizatimi, revista [botime periodike], 

riprodhime grafike, rripa kyçi dore për 

mbajtjen e mjeteve të shkrimit, sende 

kartoni, stilografë, stilolapsa çeliku, 

stilolapsa [për nevoja zyre], tabela 

reklamimesh prej letre ose kartoni, vizore 

(vizatimi), materiale paketimi prej letre 

ose kartoni, kuti letre ose kartoni, 

adheziv; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial; reklamimi / 

publiciteti; marrëdhëniet me publikun; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në 

një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja 

me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; 

sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive.  

40  Sherbime printimi, sidomos 

shtypje;trajtim letre;printim 

fotografik;riciklimi i mbeturinave dhe 

plehrave;klasifikimi i mbetjeve dhe 

materialeve të riciklueshme 

[transformimi];ngjyrosje tekstili;trajtim 

tekstili / trajtim pëlhure;prerja dhe 

përpunimi i lëndës drusore;riciklimi 

[riciklimi i mbetjeve].  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/9 

(220)  06/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile e hapur; jeshile e mbyllur; 

kafe 

(732)  Jeta Kasaj 

3 Vellezerit kondi; Nd; Njësia 

Administrative nr.2; Tiranë; 0000; Tiranë, 

Tiranë; Tiranë, AL 

(740) Reinald Maloku 

Rruga ''Haxhi Sina'', nr.35, Tiranë 

(511) 3  

Kremra;Serume;Shampo;Ngjyrues 

floku;Produkte për kujdesin oral (paste, 

shpëlarës, aromatizues);Sapunë të ngurtë 

dhe të lengshëm;Mus Bimor (eshte pluhur 

bimor i perbere nga miskimi i krijuar me 

fara, rrenje bimesh, fryte);Vajra të 

ndryshëm vegjetal/esencial (jane vajra 

prej disa lloj farerash e fryte te 

shtrydhura);Miksime serume vajore 

(miksime vajrash qe perdoren ne 

kozmetike per lyerje trupi dhe fytyre).  

5  Çajra bimorë; Detokse bimore  

31  Bime e fara (fruta të Thata)  
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(210)  AL/T/ 2022/10 

(220)  06/01/2022 

(540)   

VITABIOLINK 
 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Jeta Kasaj 

Rruga Teodor Keko, Pallati Romario, 

seksioni B, kati 1-rë, AL 

(740) Reinald Maloku 

Rruga ''Haxhi Sina'', nr.35, Tiranë 

(511) 3  

Kremra;Serume;Shampo;Ngjyrues 

floku;Produkte për kujdesin oral (paste, 

shpëlarës, aromatizues);Sapunë të ngurtë 

dhe të lengshëm;Mus Bimor (eshte pluhur 

bimor i perbere nga miskimi i krijuar me 

fara, rrenje bimesh, fryte);Vajra të 

ndryshëm vegjetal/esencial (jane vajra 

prej disa lloj farerash e fryte te 

shtrydhura);Miksime serume vajore 

(miksime vajrash qe perdoren ne 

kozmetike per lyerje trupi dhe fytyre).  

5  Çajra bimorë; Detokse bimore  

31  Bime e fara (fruta të Thata)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/74 

(220)  27/01/2022 

(540)   

SUNVIVE  
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY 

LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 

Australia, AU 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 3  Locione për mbrojtje ndaj diellit; 

vajra për mbrojtje ndaj diellit; buzëkuqë; 

krem për mbrojtje ndaj diellit; xhel për 

mbrojtje ndaj diellit; locione për nxirje 

nga dielli; krem për nxirje nga dielli; xhel 

për nxirje nga dielli.  

 

 

(210)  AL/T/ 2022/86 

(220)  31/01/2022 

(540)   

INSPIRATION 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Dyqani Nr.11,Tirane,TIRANE,Tirane, 

AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Dyqani Nr.11, Tiranë-Shqipëri 

(511) 20  Mobile, mobilje zyre, mobilje 

shkollore, krevat, tavolina, dyert per 

mobilje, 

mobilje dekorimi, korniza foto, rafte, 

stola, rafte per shishe, rafte biblioteka, 

pllaka pasqyre, dyshek, dysheke kashte, 

dyshek ajri, jo per qellime mjeksore, 

jastek, jastek ajri, jo per qellime 

mjeksore, shtreter, shtreter druri  
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(210)  AL/T/ 2022/93 

(220)  02/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; boje qielli; e verdhe; e 

bardhe 

(732)  BEA Print&Promotions SHPK   

Njesia Administrative nr 5, Rruga Sami 

Frasheri, Godina 43, Tirane – Shqiperi., 

AL 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 16  kuti letre ose 

kartoni;karton;material i stampuar, me 

shtypshkrim, postera, broshura, karta të 

personalizuara, zarfa, 

fletëpalosje;kancelarira, leter, 

karton;material për lidhje 

librash;shtypshkrime të ndryshme 

përfshirë revista, libra, printime, printime 

të ndryshme, materiale plastike të 

printuara;bileta;blloqe [numra dhe 

shkronja];blloqe për të shkruar;blloqe 

shënimesh;blloqe shtypshkrimi;blloqe 

vizatimi;broshura;copëza letrash të 

ngjitura që krijojnë 

figura;dekalkomania;dosje [artikuj 

shkrimi];dosje për dokumenta;dosje për 

fletë;fjongo letre;flamuj prej letre;fleta të 

posaçme në vizatime (fshirje );fleta të 

posaçme për fshirje në vizatime;harta 

gjeografike;kalendarë;kalendarë me fletë 

të shkëputshme;karta;kartolina;kartolina 

urimi;katalogje;këllëfë 

stilolapsash;lapsa;letër;libra;lloje 

materialesh të shtypura;materiale të 

shtypura;mbajtëse pasaportash;mbajtëse 

për stilolapsa dhe lapsa;mbajtëse 

stilolapsash;orare të shtypura;pajisje 

vizatimi;revista [botime 

periodike];riprodhime grafike;rripa kyçi 

dore për mbajtjen e mjeteve të 

shkrimit;stampues (kartash krediti), 

stilografë;stilolapsa çeliku;stilolapsa [për 

nevoja zyre];tabaka radhimi;tabela 

reklamimesh prej letre ose kartoni;vizore 

(vizatimi);adheziv;materiale paketimi prej 

letre ose kartoni.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne 

dyqan dhe nepermjet faqeve te internetit 

te produkteve si: Produkte kancelarike, 

shtypshkrime të ndryshme përfshirë 

revista, libra, printime, printime të 

ndryshme, materiale plastike të printuara, 

bileta, blloqe për të shkruar, blloqe 

shënimesh, blloqe shtypshkrimi, blloqe 

vizatimi, broshura, copëza letrash të 

ngjitura që krijojnë figura, dosje [artikuj 

shkrimi], dosje për dokumenta, dosje për 

fletë, fjongo letre, flamuj prej letre, fleta 

të posaçme për fshirje në vizatime, harta 

gjeografike, kalendarë, kalendarë me fletë 

të shkëputshme, karta, kartolina, kartolina 

urimi, katalogje, këllëfë stilolapsash, 

lapsa, letër, libra, lloje materialesh të 

shtypura, materiale të shtypura, mbajtëse 

pasaportash, mbajtëse për stilolapsa dhe 

lapsa, mbajtëse stilolapsash, pajisje 

vizatimi, revista [botime periodike], 

riprodhime grafike, rripa kyçi dore për 

mbajtjen e mjeteve të shkrimit, sende 

kartoni, stilografë, stilolapsa çeliku, 

stilolapsa [për nevoja zyre], tabela 

reklamimesh prej letre ose kartoni, vizore 

(vizatimi), materiale paketimi prej letre 

ose kartoni, kuti letre ose kartoni, 

adheziv; marketing; demonstrim i 

mallrave; asistencë për menaxhim 
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komercial apo industrial; reklamimi / 

publiciteti; marrëdhëniet me publikun; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

komerciale ose reklamuese; promovimi i 

shitjeve për të tjerët; organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime komerciale 

ose reklamimi; reklamimi në internet në 

një rrjet kompjuterik; shërbime prokurimi 

për të tjerët [blerja e mallrave dhe 

shërbimeve për biznese të tjera]; 

prezantimi i mallrave në media 

komunikimi, për qëllime të shitjes me 

pakicë; informacion tregtar dhe këshilla 

për konsumatorët në zgjedhjen e 

produkteve dhe shërbimeve; shërbimet e 

paraqitjes për qëllime reklamimi; marrja 

me qira e stendave të shitjes; optimizimi i 

motorëve të kërkimit për promovimin e 

shitjeve; shërbime të ndërmjetësimit 

komercial; negocimi dhe përfundimi i 

transaksioneve tregtare për palët e treta; 

sigurimi i një tregu në internet për blerësit 

dhe shitësit e mallrave dhe shërbimeve; 

hartimi i materialeve reklamuese; 

promovimi i mallrave dhe shërbimeve 

përmes sponsorizimit të ngjarjeve 

sportive.  

40  Sherbime printimi, sidomos 

shtypje;trajtim letre;printim 

fotografik;riciklimi i mbeturinave dhe 

plehrave;klasifikimi i mbetjeve dhe 

materialeve të riciklueshme 

[transformimi];ngjyrosje tekstili;trajtim 

tekstili / trajtim pëlhure;prerja dhe 

përpunimi i lëndës drusore;riciklimi 

[riciklimi i mbetjeve].  

41  Shërbime që kanë qëllimin themelor 

argëtimin, dëfrimin ose çlodhjen e 

njerëzve;Shërbime edukimi në fushën e 

muzikës, ndriçimit dhe imazherisë; 

organizimi i garave sportive, kryesisht i 

aktiviteteve & garimeve  ekstreme me 

makina ne terrene te veshtira rrugore, 

gara rali; rezervimi i vendeve për shfaqje; 

shërbime klubi [argëtim ose edukim]; 

trajnim [trajnim]; organizimi i garave 

[edukim ose argëtim]; shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të siguruara nga 

galeritë e artit; shërbime argëtimi; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose arsimore; kryerjen e turneve 

me guida; udhëzime gjimnastike; 

shërbime kampi pushimesh [argëtim]; 

sigurimi i informacionit në fushën e 

argëtimit; trajnim praktik [demonstrim]; 

prezantimi i shfaqjeve të drejtpërdrejta; 

shërbimet e kampit sportiv; sigurimi i 

ambienteve sportive; marrja me qira e 

terreneve sportive; koordinimin e 

ngjarjeve sportive; sigurimi i renditjes së 

përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore / sigurimi i vlerësimeve të 

përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; sigurimi i rishikimeve të 

përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; rikualifikim 

profesional;organizim i panaireve;dhënie 

me qera të pajisjeve muzikore;dhënie me 

qera të pajisjeve audio dhe video për sete 

teatrale ose studio televizive;dhenie me 

qera të skenave për shfaqje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/117 

(220)  09/02/2022 

(540)   

Lay’s. Çdo moment 

është i veçantë 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  PepsiCo, Inc. 

700 Anderson Hill Road, Purchase, NY 

10577, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  
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(511) 29  Ushqime të lehta (snack foods) 

dhe çipsa me bazë patate; ushqime të 

lehta (snack foods) dhe çipsa  me bazë 

soje; ushqime të lehta (snack foods) dhe 

çipsa me bazë perimesh; ushqime të lehta 

(snack foods) dhe çipsa me bazë frutash 

të thata; ushqime të lehta (snack foods)  

gati për të ngrënë të përbëra kryesisht nga 

patate dhe çipsa, fruta të thata, produkte 

frutash të thata, fara, perime ose 

kombinime të tyre, përkatësisht çipsa 

patatesh, patatina prej patate, çipsa 

perimesh, çipsa taro, patatina, ushqime të 

lehta (snack foods) prej derri, ushqime të 

lehta (snack foods) prej viçi, ushqime të 

lehta (snack foods) me bazë soje, ushqime 

të lehta (snack foods) prej legumesh dhe 

salca për lyerje, salca për ngjyerje, djath; 

mikse ushqimesh të lehta (snack foods) të 

përbëra kryesisht nga patate dhe çipsa 

perimesh, fruta të thata, produkte frutash 

të thata, fara, perime ose kombinime të 

tyre.  

30  Ushqime të lehta (snack foods) të 

tgatshme për të ngrënë të përbëra 

kryesisht nga gruri, misri, drithëra ose 

kombinime të tyre, duke përfshirë çipsa 

misri, çipsa tortilla, çipsa pite, çipsa orizi, 

kekë orizi, krakerë orizi, krakerë, pretzels, 

ushqime të lehta (snack foods) të fryra 

(puffed), kokoshka, salcëra për ngjyerje 

për ushqime të lehta (snack foods), salca 

pikante, bare ushqimesh të lehta (snack); 

ushqime të lehta (snack foods) dhe çipsa 

me bazë orizi; ushqime të lehta (snack 

foods) me bazë drithërash dhe bare 

ushqimi; salca; ushqime të lehta (snack 

foods) me bazë gruri; ushqime të lehta 

(snacks) buke; ushqime të lehta (snack 

foods) dhe çipsa me bazë misri; ushqime 

të lehta (snack foods) dhe çipsa me bazë 

mielli; çipsa bagel.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/177 

(220)  25/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu 

(732)  Hellenic Petroleum Holdings 

Societe Anonyme 

8A Chimarras street, 15125 Marousi, 

Greece, GR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në 

industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë 

e papërpunuar; kompozime për shuarjen e 

zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; 

preparate kalitjeje (temperimi) dhe 

saldimi; substanca për regjien e lëkurave 

dhe gëzofëve të kafshëve; substanca 

ngjitëse për përdorim në industri; stuko 

dhe substanca të tjera mbushëse për 

ngjitje; përzierje plehrash, pleh organik, 

pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike 

për ruajtjen e ushqimeve; substanca 

regjëse; substanca ngjitëse për përdorim 

në industri.  

4   Vajra industriale dhe graso, dyll; 

lubrifikantë; përbërje për thithjen, 

lagështinë dhe lidhjen e pluhurave; 

karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila 
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për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte të naftës.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencore, 

kërkimore, lundruese, survejuese, 

fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe 

mësimdhënieje; aparate dhe instrumenta 

për furnizimin, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

shpërndarjes ose përdorimit të 

elektricitetit; aparate dhe instrumenta për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, pamjeve ose të 

dhënave; media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, softuere kompjuterike, 

plotësisht digjitale ose analoge; 

mekanizma për aparate që punojnë-me 

monedha; regjistra për para kesh (arka), 

pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje 

periferike kompjuterike; kostume për 

zhytje, maska të zhytësve, bllokues për 

veshë për zhytësit dhe notuesit, doreza 

për zhytës, aparate për frymëmarrje për 

not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacioni karikimi për automjete elektrike.  

35  Shërbime reklamimi; Shërbime 

menaxhimi, organizimi dhe administrimi; 

shërbime për funksione zyre; shërbime të 

drejtimit të shoqërive, përkatësisht 

shërbime për menaxhimin e bizneseve 

dhe shërbime për administrimin e 

bizneseve për degët dhe filialet; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime të ofrimit të promovimit të 

biznesit dhe shërbime konsulence për 

biznesin për degët dhe fililalet e 

shoqërive; shërbime të drejtimit të 

shoqërive të kryera për degët dhe filialet e 

shoqërive, përkatësisht menaxhim 

biznesi, operacional dhe risku; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime për menaxhimin e biznesit të 

ofruar për degët dhe filialet e shoqërive; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, ofrimin e shërbimeve të 

menaxhimit të biznesit, administrimit të 

biznesit, promovimit të biznesit dhe 

konsultimit të biznesit për të tretët; 

shërbime të drejtimit të shoqërive të 

performuara për të tjerët, përkatësisht, 

menaxhim biznesi, operacional dhe risku; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, shërbime të menaxhimit të 

biznesit të siguruara për të tretët; 

shërbime për informimin dhe konsultimin 

e bizneseve; shërbime për promovimin e 

brendeve (brand), përkatësisht 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve 

për të tretët; shërbime për menaxhimin e 

biznesit për një shoqëri tregtare dhe për 

një shoqëri shërbimesh; shërbime për 

krahasimin e çmimit të energjisë; 

shërbime për përpunimin e porosive 

elektronike; Agjenci import-eksporti në 

fushën e energjisë; shërbime për 

prokurimin e kontratave që i përket 

furnizimit me energji; shërbime faturimi 

në fushën e energjisë; shërbime asistence 

dhe konsultimi në fushën e menaxhimit të 

biznesit të shoqërive në sektorin e 

energjisë; Shërbime për marrjen e 

informacionit të biznesit në lidhje me 

aktivitetet e shoqërisë; shërbime për 

menaxhimin e flotës së automjeteve 

elektrike.  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime 

instalimi dhe riparimi; shërbime për 

nxjerrjen e mineraleve nga minierat, 

shpimit për nxjerrjen e vajit dhe gazit; 

shërbime të ndërtimit të ndërtesave; 

shërbime riparimi; shërbime instalimi; 

shërbime për karikimin e baterive të 

automjeteve; shërbime për instalimin e 

infrastrukturës së karikimit të 

automjeteve elektrike; shërbime për 

mirëmbajtjen e infrastrukturës së 

karikimit të automjeteve elektrike.  

39  Shërbime transporti; shërbime 

paketimi dhe magazinimi të mallrave; 

shërbime organizimi të udhëtimeve; 

shërbime për dhënien me lizing (leasing) 

të automjeteve elektrike; shpërndarje e 
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energjisë; shërbime për shpërndarjen e 

energjisë.  

40  Shërbime të trajtimit të materialeve; 

shërbime për riciklimin e mbetjeve dhe 

mbeturinave; shërbime për pastrimin e 

ajrit dhe trajtimin e ujit; shërbime 

printimi; shërbime për ruajtjen e ushqimit 

dhe pijes; shërbime për prodhimin e 

energjisë; shërbime për rafinerinë e vajit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, 

si dhe shërbime të kërkimit dhe 

projektimit në lidhje me to; shërbime të 

analizës industriale, kërkimit industrial 

dhe projektimit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; 

shërbime të projektimit dhe zhvillimit të 

harduereve dhe softuereve  kompjuterike; 

shërbime për kryerjen e vlerësimeve, 

llogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në 

lidhje me fushën e rafinerisë së gazit 

petrokimik dhe natyror.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/178 

(220)  25/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ENERGY 

(591)  blu 

(732)  Hellenic Petroleum Holdings 

Societe Anonyme 

8A Chimarras street, 15125 Marousi, 

Greece, GR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në 

industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë 

e papërpunuar; kompozime për shuarjen e 

zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; 

preparate kalitjeje (temperimi) dhe 

saldimi; substanca për regjien e lëkurave 

dhe gëzofëve të kafshëve; substanca 

ngjitëse për përdorim në industri; stuko 

dhe substanca të tjera mbushëse për 

ngjitje; përzierje plehrash, pleh organik, 

pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike 

për ruajtjen e ushqimeve; substanca 

regjëse; substanca ngjitëse për përdorim 

në industri.  

4  Vajra industriale dhe graso, dyll; 

lubrifikantë; përbërje për thithjen, 

lagështinë dhe lidhjen e pluhurave; 

karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila 

për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte të naftës.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencore, 

kërkimore, lundruese, survejuese, 

fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe 

mësimdhënieje; aparate dhe instrumenta 

për furnizimin, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

shpërndarjes ose përdorimit të 

elektricitetit; aparate dhe instrumenta për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, pamjeve ose të 

dhënave; media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, softuere kompjuterike, 

plotësisht digjitale ose analoge; 

mekanizma për aparate që punojnë-me 

monedha; regjistra për para kesh (arka), 

pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje 
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periferike kompjuterike; kostume për 

zhytje, maska të zhytësve, bllokues për 

veshë për zhytësit dhe notuesit, doreza 

për zhytës, aparate për frymëmarrje për 

not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacioni karikimi për automjete elektrike.  

35  Shërbime reklamimi; Shërbime 

menaxhimi, organizimi dhe administrimi; 

shërbime për funksione zyre; shërbime të 

drejtimit të shoqërive, përkatësisht 

shërbime për menaxhimin e bizneseve 

dhe shërbime për administrimin e 

bizneseve për degët dhe filialet; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime të ofrimit të promovimit të 

biznesit dhe shërbime konsulence për 

biznesin për degët dhe fililalet e 

shoqërive; shërbime të drejtimit të 

shoqërive të kryera për degët dhe filialet e 

shoqërive, përkatësisht menaxhim 

biznesi, operacional dhe risku; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime për menaxhimin e biznesit të 

ofruar për degët dhe filialet e shoqërive; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, ofrimin e shërbimeve të 

menaxhimit të biznesit, administrimit të 

biznesit, promovimit të biznesit dhe 

konsultimit të biznesit për të tretët; 

shërbime të drejtimit të shoqërive të 

performuara për të tjerët, përkatësisht, 

menaxhim biznesi, operacional dhe risku; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, shërbime të menaxhimit të 

biznesit të siguruara për të tretët; 

shërbime për informimin dhe konsultimin 

e bizneseve; shërbime për promovimin e 

brendeve (brand), përkatësisht 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve 

për të tretët; shërbime për menaxhimin e 

biznesit për një shoqëri tregtare dhe për 

një shoqëri shërbimesh; shërbime për 

krahasimin e çmimit të energjisë; 

shërbime për përpunimin e porosive 

elektronike; Agjenci import-eksporti në 

fushën e energjisë; shërbime për 

prokurimin e kontratave që i përket 

furnizimit me energji; shërbime faturimi 

në fushën e energjisë; shërbime asistence 

dhe konsultimi në fushën e menaxhimit të 

biznesit të shoqërive në sektorin e 

energjisë; Shërbime për marrjen e 

informacionit të biznesit në lidhje me 

aktivitetet e shoqërisë; shërbime për 

menaxhimin e flotës së automjeteve 

elektrike.  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime 

instalimi dhe riparimi; shërbime për 

nxjerrjen e mineraleve nga minierat, 

shpimit për nxjerrjen e vajit dhe gazit; 

shërbime të ndërtimit të ndërtesave; 

shërbime riparimi; shërbime instalimi; 

shërbime për karikimin e baterive të 

automjeteve; shërbime për instalimin e 

infrastrukturës së karikimit të 

automjeteve elektrike; shërbime për 

mirëmbajtjen e infrastrukturës së 

karikimit të automjeteve elektrike.  

39  Shërbime transporti; shërbime 

paketimi dhe magazinimi të mallrave; 

shërbime organizimi të udhëtimeve; 

shërbime për dhënien me lizing (leasing) 

të automjeteve elektrike; shpërndarje e 

energjisë; shërbime për shpërndarjen e 

energjisë.  

40  Shërbime të trajtimit të materialeve; 

shërbime për riciklimin e mbetjeve dhe 

mbeturinave; shërbime për pastrimin e 

ajrit dhe trajtimin e ujit; shërbime 

printimi; shërbime për ruajtjen e ushqimit 

dhe pijes; shërbime për prodhimin e 

energjisë; shërbime për rafinerinë e vajit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, 

si dhe shërbime të kërkimit dhe 

projektimit në lidhje me to; shërbime të 

analizës industriale, kërkimit industrial 

dhe projektimit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; 

shërbime të projektimit dhe zhvillimit të 

harduereve dhe softuereve  kompjuterike; 

shërbime për kryerjen e vlerësimeve, 

llogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në 

lidhje me fushën e rafinerisë së gazit 

petrokimik dhe natyror.  
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(210)  AL/T/ 2022/179 

(220)  25/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ENERGY 

(591)  blu 

(732)  Hellenic Petroleum Holdings 

Societe Anonyme 

8A Chimarras street, 15125 Marousi, 

Greece, GR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në 

industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë 

e papërpunuar; kompozime për shuarjen e 

zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; 

preparate kalitjeje (temperimi) dhe 

saldimi; substanca për regjien e lëkurave 

dhe gëzofëve të kafshëve; substanca 

ngjitëse për përdorim në industri; stuko 

dhe substanca të tjera mbushëse për 

ngjitje; përzierje plehrash, pleh organik, 

pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike 

për ruajtjen e ushqimeve; substanca 

regjëse; substanca ngjitëse për përdorim 

në industri.   

4  Vajra industriale dhe graso, dyll; 

lubrifikantë; përbërje për thithjen, 

lagështinë dhe lidhjen e pluhurave; 

karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila 

për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte të naftës.   

9  Aparate dhe instrumenta shkencore, 

kërkimore, lundruese, survejuese, 

fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe 

mësimdhënieje; aparate dhe instrumenta 

për furnizimin, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

shpërndarjes ose përdorimit të 

elektricitetit; aparate dhe instrumenta për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, pamjeve ose të 

dhënave; media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, softuere kompjuterike, 

plotësisht digjitale ose analoge; 

mekanizma për aparate që punojnë-me 

monedha; regjistra për para kesh (arka), 

pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje 

periferike kompjuterike; kostume për 

zhytje, maska të zhytësve, bllokues për 

veshë për zhytësit dhe notuesit, doreza 

për zhytës, aparate për frymëmarrje për 

not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacioni karikimi për automjete elektrike.  

35  Shërbime reklamimi; Shërbime 

menaxhimi, organizimi dhe administrimi; 

shërbime për funksione zyre; shërbime të 

drejtimit të shoqërive, përkatësisht 

shërbime për menaxhimin e bizneseve 

dhe shërbime për administrimin e 

bizneseve për degët dhe filialet; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime të ofrimit të promovimit të 

biznesit dhe shërbime konsulence për 

biznesin për degët dhe fililalet e 

shoqërive; shërbime të drejtimit të 

shoqërive të kryera për degët dhe filialet e 

shoqërive, përkatësisht menaxhim 

biznesi, operacional dhe risku; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime për menaxhimin e biznesit të 

ofruar për degët dhe filialet e shoqërive; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, ofrimin e shërbimeve të 
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menaxhimit të biznesit, administrimit të 

biznesit, promovimit të biznesit dhe 

konsultimit të biznesit për të tretët; 

shërbime të drejtimit të shoqërive të 

performuara për të tjerët, përkatësisht, 

menaxhim biznesi, operacional dhe risku; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, shërbime të menaxhimit të 

biznesit të siguruara për të tretët; 

shërbime për informimin dhe konsultimin 

e bizneseve; shërbime për promovimin e 

brendeve (brand), përkatësisht 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve 

për të tretët; shërbime për menaxhimin e 

biznesit për një shoqëri tregtare dhe për 

një shoqëri shërbimesh; shërbime për 

krahasimin e çmimit të energjisë; 

shërbime për përpunimin e porosive 

elektronike; Agjenci import-eksporti në 

fushën e energjisë; shërbime për 

prokurimin e kontratave që i përket 

furnizimit me energji; shërbime faturimi 

në fushën e energjisë; shërbime asistence 

dhe konsultimi në fushën e menaxhimit të 

biznesit të shoqërive në sektorin e 

energjisë; Shërbime për marrjen e 

informacionit të biznesit në lidhje me 

aktivitetet e shoqërisë; shërbime për 

menaxhimin e flotës së automjeteve 

elektrike.  

37  Shërbime ndërtimi; shërbime 

instalimi dhe riparimi; shërbime për 

nxjerrjen e mineraleve nga minierat, 

shpimit për nxjerrjen e vajit dhe gazit; 

shërbime të ndërtimit të ndërtesave; 

shërbime riparimi; shërbime instalimi; 

shërbime për karikimin e baterive të 

automjeteve; shërbime për instalimin e 

infrastrukturës së karikimit të 

automjeteve elektrike; shërbime për 

mirëmbajtjen e infrastrukturës së 

karikimit të automjeteve elektrike.  

39  Shërbime transporti; shërbime 

paketimi dhe magazinimi të mallrave; 

shërbime organizimi të udhëtimeve; 

shërbime për dhënien me lizing (leasing) 

të automjeteve elektrike; shpërndarje e 

energjisë; shërbime për shpërndarjen e 

energjisë.  

40  Shërbime të trajtimit të materialeve; 

shërbime për riciklimin e mbetjeve dhe 

mbeturinave; shërbime për pastrimin e 

ajrit dhe trajtimin e ujit; shërbime 

printimi; shërbime për ruajtjen e ushqimit 

dhe pijes; shërbime për prodhimin e 

energjisë; shërbime për rafinerinë e vajit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, 

si dhe shërbime të kërkimit dhe 

projektimit në lidhje me to; shërbime të 

analizës industriale, kërkimit industrial 

dhe projektimit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; 

shërbime të projektimit dhe zhvillimit të 

harduereve dhe softuereve kompjuterike; 

shërbime për kryerjen e vlerësimeve, 

llogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në 

lidhje me fushën e rafinerisë së gazit 

petrokimik dhe natyror.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/180 

(220)  25/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ENERGY 

(591)  blu 

(732)  Hellenic Petroleum Holdings 

Societe Anonyme 
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8A Chimarras street, 15125 Marousi, 

Greece, GR 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 1  Produkte kimike për përdorim në 

industri, shkencë dhe fotografi, si dhe në 

agrikulturë, hortikulturë dhe pylltari; 

rrëshirë artificiale e papërpunuar, plastikë 

e papërpunuar; kompozime për shuarjen e 

zjarrit dhe parandalimin e zjarrit; 

preparate kalitjeje (temperimi) dhe 

saldimi; substanca për regjien e lëkurave 

dhe gëzofëve të kafshëve; substanca 

ngjitëse për përdorim në industri; stuko 

dhe substanca të tjera mbushëse për 

ngjitje; përzierje plehrash, pleh organik, 

pleh; preparate biologjike për përdorim në 

industri dhe shkencë; substanca kimike 

për ruajtjen e ushqimeve; substanca 

regjëse; substanca ngjitëse për përdorim 

në industri.   

4  Vajra industriale dhe graso, dyll; 

lubrifikantë; përbërje për thithjen, 

lagështinë dhe lidhjen e pluhurave; 

karburante dhe ndriçues; qirinj dhe fitila 

për ndriçim; energji elektrike; vaj dhe 

gaz; produkte të naftës.  

9  Aparate dhe instrumenta shkencore, 

kërkimore, lundruese, survejuese, 

fotografike, kinematografike, 

audiovizuale, optike, peshuese, matëse, 

sinjalizuese, detektuese, testuese, 

inspektuese, jetë-shpëtuese dhe 

mësimdhënieje; aparate dhe instrumenta 

për furnizimin, ndërrimin, transformimin, 

akumulimin, rregullimin ose kontrollin e 

shpërndarjes ose përdorimit të 

elektricitetit; aparate dhe instrumenta për 

regjistrimin, transmetimin, riprodhimin 

ose përpunimin e zërit, pamjeve ose të 

dhënave; media e regjistruar dhe e 

shkarkueshme, softuere kompjuterike, 

plotësisht digjitale ose analoge; 

mekanizma për aparate që punojnë-me 

monedha; regjistra për para kesh (arka), 

pajisje llogaritëse; kompjutera dhe pajisje 

periferike kompjuterike; kostume për 

zhytje, maska të zhytësve, bllokues për 

veshë për zhytësit dhe notuesit, doreza 

për zhytës, aparate për frymëmarrje për 

not nën ujë; aparate për shuarjen e zjarrit; 

stacioni karikimi për automjete elektrike.  

35  Shërbime reklamimi; Shërbime 

menaxhimi, organizimi dhe administrimi; 

shërbime për funksione zyre; shërbime të 

drejtimit të shoqërive, përkatësisht 

shërbime për menaxhimin e bizneseve 

dhe shërbime për administrimin e 

bizneseve për degët dhe filialet; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime të ofrimit të promovimit të 

biznesit dhe shërbime konsulence për 

biznesin për degët dhe fililalet e 

shoqërive; shërbime të drejtimit të 

shoqërive të kryera për degët dhe filialet e 

shoqërive, përkatësisht menaxhim 

biznesi, operacional dhe risku; shërbime 

të drejtimit të shoqërive, përkatësisht, 

shërbime për menaxhimin e biznesit të 

ofruar për degët dhe filialet e shoqërive; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, ofrimin e shërbimeve të 

menaxhimit të biznesit, administrimit të 

biznesit, promovimit të biznesit dhe 

konsultimit të biznesit për të tretët; 

shërbime të drejtimit të shoqërive të 

performuara për të tjerët, përkatësisht, 

menaxhim biznesi, operacional dhe risku; 

shërbime të drejtimit të shoqërive, 

përkatësisht, shërbime të menaxhimit të 

biznesit të siguruara për të tretët; 

shërbime për informimin dhe konsultimin 

e bizneseve; shërbime për promovimin e 

brendeve (brand), përkatësisht 

promovimin e mallrave dhe shërbimeve 

për të tretët; shërbime për menaxhimin e 

biznesit për një shoqëri tregtare dhe për 

një shoqëri shërbimesh; shërbime për 

krahasimin e çmimit të energjisë; 

shërbime për përpunimin e porosive 

elektronike; Agjenci import-eksporti në 

fushën e energjisë; shërbime për 

prokurimin e kontratave që i përket 
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furnizimit me energji; shërbime faturimi 

në fushën e energjisë; shërbime asistence 

dhe konsultimi në fushën e menaxhimit të 

biznesit të shoqërive në sektorin e 

energjisë; Shërbime për marrjen e 

informacionit të biznesit në lidhje me 

aktivitetet e shoqërisë; shërbime për 

menaxhimin e flotës së automjeteve 

elektrike.   

37  Shërbime ndërtimi; shërbime 

instalimi dhe riparimi; shërbime për 

nxjerrjen e mineraleve nga minierat, 

shpimit për nxjerrjen e vajit dhe gazit; 

shërbime të ndërtimit të ndërtesave; 

shërbime riparimi; shërbime instalimi; 

shërbime për karikimin e baterive të 

automjeteve; shërbime për instalimin e 

infrastrukturës së karikimit të 

automjeteve elektrike; shërbime për 

mirëmbajtjen e infrastrukturës së 

karikimit të automjeteve elektrike.  

39  Shërbime transporti; shërbime 

paketimi dhe magazinimi të mallrave; 

shërbime organizimi të udhëtimeve; 

shërbime për dhënien me lizing (leasing) 

të automjeteve elektrike; shpërndarje e 

energjisë; shërbime për shpërndarjen e 

energjisë.   

40  Shërbime të trajtimit të materialeve; 

shërbime për riciklimin e mbetjeve dhe 

mbeturinave; shërbime për pastrimin e 

ajrit dhe trajtimin e ujit; shërbime 

printimi; shërbime për ruajtjen e ushqimit 

dhe pijes; shërbime për prodhimin e 

energjisë; shërbime për rafinerinë e vajit.  

42  Shërbime shkencore dhe teknologjike, 

si dhe shërbime të kërkimit dhe 

projektimit në lidhje me to; shërbime të 

analizës industriale, kërkimit industrial 

dhe projektimit industrial; shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe autentifikimit; 

shërbime të projektimit dhe zhvillimit të 

harduereve dhe softuereve kompjuterike; 

shërbime për kryerjen e vlerësimeve, 

llogaritjeve, kërkimeve dhe raporteve në 

lidhje me fushën e rafinerisë së gazit 

petrokimik dhe natyror.   

(210)  AL/T/ 2022/181 

(220)  01/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E kuqe; e bardhe. 

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

(511) 3  Preparate kozmetike dhe tualeti 

jo-mjekësore; pastë dhembësh jo 

mjekuese; parfumeri, vajra esenciale; 

preparate zbardhuese dhe substanca të 

tjera për larje; preparate për pastrim, 

lustrim, pastrim dhe gërryes.kozmetikë; 

preparate kozmetike; locione kozmetike; 

qumësht kozmetike; xhel kozmetikë; 

vajra kozmetike; kremra kozmetike; 

maska kozmetike; lapsa kozmetike; 

peceta kozmetike; pambuk kozmetik; 

kolonja; parfume; aroma për përdorim 

personal; ujë tualeti; sapunët, 

përkatësisht, sapunët e banjës, sapunët 

kozmetikë, sapunë per rruajtje, sapunët e 

parfumuar, sapunët e bukurisë jo 

mjekuese, sapuni deodorant, sapuni 

kundër djersës; lares dhe skrab trupi; 

skrab per fytyre, skrab për duar; preparate 

për banjë jo medicinale; antidjersë dhe 

deodorantë për përdorim personal; kremra 

dhe balsame pas rruajtjes; kremra për 

kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin 

e lëkurës jo-mjekësore, kremra dhe 
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locione; hidratues të lëkurës, locion tonik 

per fytyren, krem dhe serum jo-mjekësor; 

vajra masazhi; kremra masazhi; vajra 

esenciale; aroma per mjedise ndenje; 

potpuri aromatike per mjedise; preparate 

aromatizues të ajrit; shpërndarës 

parfumeve ne ajer per ambiente; kokrra 

aromatike për banjë; preparate për 

kujdesin e thonjve; manikyr dhe heqës 

manikyri; preprate per tualet/mak-up; 

preparate jo mjekuese për tualetin; 

preparate për kujdesin e flokëve; 

preparate për stilimin e flokëve; kremra 

për flokë; llak për flokë; shampo; 

sprucues kondicioner për flokët; xhel për 

flokë; shkumë për flokë; balsam buzësh; 

locion kozmetik për nxirjen e diellit; vajra 

dhe kremra për rrezitje; kuti buzëkuqësh; 

sprej trupi;  

4  Vajra dhe yndyrna industriale, dyll; 

lubrifikantë; materile per thithjen e 

pluhurit, lagështues dhe lidhës; lëndë 

djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për 

ndriçim, qirinj. 

8  Vegla dhe pajisje që përdoren me dorë; 

thika, pirunë dhe lugë që përdoren për të 

ngrënë ose për të shërbyer ushqim, armë 

anësore përveç armëve të zjarrit; 

brisqe.vegla kopshti që perdoren me dorë, 

qethëse bagetish manuale, mjete per 

varrim, komplete manikyrash, lime 

thonjsh, prerese thonjsh, shtytëse 

kutikulash, piskatore, gërshërë, brisk 

rroje, mashe  për kaçurrela, mashë për 

drejtimin e flokëve, shtrëngues elektrik 

flokësh, thika, pirunë dhe lugë që 

përdoren për të ngrënë ne tavoline.  

25  Tekstile dhe zëvendësues të 

tekstileve; tekstile për shtëpi prej lini; 

perde prej tekstili ose plastike funde si 

veshje; bluza; këpucë; kapuc për në koke 

koke; çorape; veshje gjumi; shall pë në 

qafë; rripat e belit; rroba banje; të 

brendshme; veshje themeli; maska të 

modës për fytyrën; maska të thurura për 

fytyrën; maskë pëlhure për fytyrën duke 

mbuluar edhe koken; xhaketa; xhupa; 

pulovra; jelekë; palltot; xhaketë sportive; 

kostume; pantallona; xhinse; pantallona të 

shkurtra; këmisha; fustane; funde; shalle; 

çorape; geta; tiranta; dorashka; rroba 

banjo; maska për gjumë; byzylyke dore 

prej tekstili; shirita teksitli koke per 

djersitjeje; mbështjellës koke; foulard; 

bandana; kapele; kapele vetem strehe.  

35  Reklamim; menaxhimin, organizimin 

dhe administrimin e biznesit; funksionet e 

zyrës.shërbime të dyqaneve me pakicë te 

produktve kozmetikë, mjete kozmetike, 

preparate kozmetike, parfum, kolonjë, 

aroma për përdorim personal, sapunë, 

pastrime, kremra për kujdesin e lëkurës, 

vajra esencialë, aromat e dhomave, 

aromat e mjediseve, preparate për 

aromatizues ajri, produkte bukurie, qirinj, 

çanta , aksesorë të modës, veshje, këpucë, 

veshje për kokë dhe pajisje shtëpiake; 

shërbime të dyqaneve me pakicë në 

internet që përmbajnë kozmetikë, vegla 

kozmetike, preparate kozmetike, parfum, 

kolonjë, aroma për përdorim personal, 

sapunë, pastrim, kremra për kujdesin e 

lëkurës, vajra esencialë, aromat e 

dhomave, temjan, potpuri, preparate për 

aromatizues ajri, produkte bukurie, qirinj, 

çanta, aksesorë të modës, veshje, këpucë, 

veshje për kokë dhe pajisje shtëpiake;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/218 

(220)  09/03/2022 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Benzydamine HCL;Chlorhexidine 

Gluconate; 0.15%+0.12% Spray;® 

(591)  blu e erret; e bardhe 

(732)  PHARMACTİVE İLAÇ SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş 

Street Mahmutbey Mahallesi Tasocagi 

Yolu No 19/1F Block ic Kapi No 11-13 

Bağcilar/İstanbul., TR 

(740) Ines Abdyli 

Rruga Pavarësia, Mezez, Ndërtesa nr.1, 

Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike, preparate 

mjeksore dhe veterinare;preparate 

sanitare per qellime mjeksore;substanca 

dhe ushqime dietike te adaptuara per 

perdorim mjeksor ose veterinar, ushqim 

per femije;suplemente dietike per kafshet 

dhe njerezit;leukoplast, materiale per 

veshje;material per mbushjen e 

dhembeve, dylli dentar, dezinfektante, 

preparate per zhdukjen e paraziteve, 

fungicideve, pesticideve.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/219 

(220)  09/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) Benzydamine HCL;Chlorhexidine 

Gluconate; 0.15%+0.12% ;® 

(591)  blu e erret; e bardhe 

(732)  PHARMACTİVE İLAÇ SANAYİ 

VE TİCARET A.Ş 

Street Mahmutbey Mahallesi Tasocagi 

Yolu No 19/1F Block ic Kapi No 11-13 

Bağcilar/İstanbul., TR 

(740) Ines Abdyli 

Rruga Pavarësia, Mezez, Ndërtesa nr.1, 

Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike, preparate 

mjeksore dhe veterinare;preparate 

sanitare per qellime mjeksore;substanca 

dhe ushqime dietike te adaptuara per 

perdorim mjeksor ose veterinar, ushqim 

per femije;suplemente dietike per kafshet 

dhe njerezit;leukoplast, materiale per 

veshje;material per mbushjen e 

dhembeve, dylli dentar, dezinfektante, 

preparate per zhdukjen e paraziteve, 

fungicideve, pesticideve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/233 

(220)  16/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  gri; e bardhë; blu; ngjyrë gurë kali 

(732)  ERLANI SHPK  

Njesia Bashkiake Nr. 8, Rruga e Dibres, 

Pallati Nr. 132, Dyqan Kati II, Shkalla A, 

Trane – Shqiperi., AL 

(740) Vilson Duka 
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RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

(511) 9   syze dielli; syze ( mbrojtese); 

syze;  Syze 3D; syze kundër shkëlqimit; 

apertometra [optikë];  lente nga afër; 

lentet e kontaktit; syze per sport;  syze 

zmadhuese [optika]; lente optike; xhama 

optike; disqe optike; lente selfie; syze 

inteligjente; këllëf syzesh; zinxhirë 

syzesh; korniza syzesh; syze për 

korrigjimin e verbërisë së ngjyrave.  

35  Shitje me shumice dhe me pakice ne 

dyqan dhe nepermjet internetit apo 

programeve televizive te produkteve si: 

syze optike, syze dielli, xhama per syze, 

skelete per syze, kellef dhe mbajtese per 

syze, mbeshtetese dhe reklama per syze, 

zinxhire per syze, lente te kontaktit dhe 

kuti/kellef per lente kontakti, aksesore te 

ndryshem.  

44  Shërbime okulistike;sherbime 

mjeksore;shërbimet e analizave 

mjekësore për qëllime diagnostikuese dhe 

trajtimi të ofruara nga laboratorët 

mjekësorë;shërbime të mjekësisë 

alternative;shërbime optikësh;këshillim 

shëndetësor, kryesisht per per trajtimin e 

syrit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/244 

(220)  17/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) System 

(591)  Gri; E bardhe; Blu; E zeze. 

(732)  Inside System Touch 

Rruga Ylbere Bylykbashi, Ndertesa nr.20, 

Kati 1, Tirane, AL 

(740) Mirjan Niço 

Rruga Ylbere Bylykbashi, Ndertesa nr.20, 

Kati 1, Tirane 

(511) 35  Sherbime te shitjes me shumice 

dhe pakice te kompjuterave, fotokopjeve, 

printerave, te pajisjeve elektronike, 

pajisjeve IT, aksesore te fibrave optike 

(FO), module per burimet e ushqimit 

elektrik dhe stabilizotore, UPS deri ne 

100kVA, inverter, bateri te kapaciteteve 

te ndryshme, materialeve publicitare, 

kancelari, te pajisjeve elektrike. Sherbime 

te agjencise se import - eksportit, 

konkretisht te pajisjeve dhe aksesoreve te 

sistemeve te teknologjise se 

informacionit.  

37  Sherbime instalimi dhe riparimi te 

pajisjeve elektronike.  

42  Sherbime te instalimit, mirembajtjes, 

perditesimit te software-ve kompjuterik; 

sherbime te programit te 

centraleve;Sherbim te krijimit dhe 

mirembajtjes se faqeve WEB; Sherbime 

te krijimit te aplikacioneve te ndryshme 

online (programe fincanciare, kontabel, 

inxhinierike, arkitekturorere, 

menaxhuese); Sherbime te dizenjimit dhe 

te konsulences te programeve te 

teknologjise se informacionit dhe 

mirembajtja e tyre;  
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(210)  AL/T/ 2022/246 

(220)  18/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Vlashent Sata and Dojna Mema 

Rr.Elbasanit, Pll. Fratari, Kulla 2, Ap.10 

E, Tirane, AL ;Rruga Mine Peza, 

pll.143/1, ap.3, Tirane, AL 

(740) Vlashent Sata 

Rr.Elbasanit, Pll. Fratari, Kulla 2, Ap.10 

E, Tirane 

(511) 9  Këllëf për smartphones (aparat 

celualar)  

14  Metalet e cmuara dhe aliazhet e tyre; 

Bizhuteri, gurë të çmuar dhe gjysmë të 

çmuar; instrumente horologjike dhe 

kronometrike.  

18  Lëkurë dhe imitime të lëkurës; çanta 

shpinë për bartjen e foshnjave; çanta 

[zarfe, thasë] prej lëkure , per 

ambalazhim; Canta per kampiste; çanta 

per alpiniste; çanta per sport; çanta; çanta 

per blerje te riperdoreshme; çanta plazhi; 

çanta dore; çanta udhëtimi  

24  Tekstile dhe zevendesues per tektile; 

pëlhura të linjta shtëpiake; perde prej 

tekstili ose plastike.  

25  Veshje; Veshje për këmbë; Veshje për 

kokë; Këpucë.  

35  Shërbimet e shitjes me shumicë dhe 

pakicë të veshjeve, veshjeve për këmbë, 

veshjeve për kokë, këpucë, këllëf për 

smartphones (aparat celualar), Metalet e 

cmuara dhe aliazhet e tyre;Bizhuteri, gurë 

të cmuar dhe gjysëm të 

cmuar;instrumente horologjike dhe 

kronometrike, Lëkurë dhe imitime të 

lëkurës;canta shpine për bartjen e 

foshjave;canta [zarfe, thase] prej lëkure, 

për ambalazhim;Canta për kampiste;çanta 

për alpinistë;çanta për sport; çanta; çanta 

për blerje të riperdoreshme;çanta 

plazhi;çanta dore;çanta udhëtimi;Tekstile 

dhe zëvendësues për tekstile;pëlhura të 

linjta shtëpiake;perde prej tekstili ose 

plastike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/247 

(220)  18/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) HAIR SALON &BEAUTY 

WOMEN &MEN 

(591)  e bardhë; gold 

(732)  Smile n'style shpk 

TIRANE Njesia Bashkiake nr.5, Rruga 

''Ismail Qemali'', pallati 10 katesh Samos 

Tower, shk.1/8, Ap.36 3/2B, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4 

(511) 44  Sallon per sherbime bukurie  
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(210)  AL/T/ 2022/256 

(220)  23/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  gold; e bardhë 

(732)  Bledar Bani 

Rruga Skender Luarasi, Zona Kadastrale 

nr.8270, Lagjia Komuna e Parisit, Njesia 

Bashkiake nr.5, ap.7, Hyrja nr.1, Kati i 2, 

Dera 5, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Iv Rokaj 

Rruga ''Sheh Rexhep Kubati'', Nd.13, 

H.3; Ap.5, Njësia Administrative Nr.9, 

Tiranë 

(511) 35  Shërbime të shitjes me 

pakicë/me shumicë të produkteve 

kozmetike, pasta dhëmbësh, furça 

dentare.  

41  Ofrimi i kurseve të certifikuara pas 

universitare për dentist;Ofrimi i kurseve 

të certifikuara pas universitare për 

laborant dentar.  

44  Shërbimet e stomatologjisë;Shërbime 

të laboratorit dentar;Shërbime të 

kirurgjise orale dhe maksilo 

faciale;Endodonci, shërbim 

dentar;Ortodonci, shërbim 

dentar;Shërbime estetike të 

fytyrës;Shërbimet e grafisë dentare.  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/257 

(220)  23/03/2022 

(540)   

HIKSEMI 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hangzhou Hikstorage Technology 

Co.,Ltd a limited company organized and 

existing under the laws of China (PRC) 

Room 307, Unit B, Building 2, 399 

Danfeng Road Binjiang District, 

Hangzhou, Zhejiang, Kinë, CN 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë 

(511) 9  Programe kompjuterike, të 

shkarkueshme; pajisje të memories 

kompjuterike; monitor [programe 

kompjuterike]; aparatura të përpunimit të 

të dhënave; monitor [harduer kompjuteri];  

platformat e softuerit kompjuterik, të 

regjistruara ose të shkarkueshme; softuer 

kompjuterik, i regjistruar; aplikacionet 

celularë, të shkarkueshme; kartë 

memorje; memorie për aparatet e 

përpunimit të të dhënave; memorie 

elektronike; memorie e lidhur me një 

komjuter; memorie të lidhur me rrejtin 

kompjuterik (NAS) harduer; lexues kartë 

memorie; njësi ruajtëse gjysmëpërçuese; 

hard disk; USB flesh; aplikacione softuer 

kompjuterike, të shkarkueshme; harduer 

kompjuterik; aparate terminale 

kompjuterike; kartat çip; karta USB bosh; 

lexues të kartave flesh; përshtatës i kartës 

flash; modul i memories; lexues i kartave 

smart; lexues USB; karta të memories të 

sigurta dixhitale (SD); memorie 

gjysmëpërçuese; server LAN; disk në 

gjendje të fortë (SSD); video kamera; 

robotë për ruajtjen e sigurisë; aparate 

vëzhgimi, të tjera veç atyre për qëllime 
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mjekësore; videoregjistruesit; video 

monitor; regjistrues gjatë udhëtimit me 

automjete; fletë të holla gjysmëpërçuese 

(wafers) për qarqet e integruara; çips 

[qarqet e integruara]; pajisjet 

gjysmëpërçuese; ekranet video; ekranet 

elektronike numerike; pajisjet mbrojtëse 

për përdorim personal kundër 

aksidenteve; alarmet.   

35  Reklama; demonstimi i mallrave; 

prezantimi i mallrave në mjetet e 

komunikimit, me qëllim shitjen me 

pakicë; promovimi online i rrjetit 

kompjuterik dhe faqes së internetit; 

asistencë për menaxhimin e biznesit; 

ofrimi i informacionit të biznesit 

nëpërmjet një faqe interneti; administrimi 

tregtar i liçencimit të mallrave dhe 

shërbimeve të palëve të treta; organizimi i 

ekspozitave për qëllime tregtare ose 

reklamimi; marketing; ofrimi i një tregu 

online për blerësit dhe shitësit e mallrave 

dhe shërbimeve; promovimi i shitjeve për 

të tjerët; shërbime të agjencive import-

eksport; kërkim për sponsorizim.   

37  Instalimi dhe riparimi i pajisjeve 

elektrike; instalimi i makinerive, 

mirëmbajtje dhe riparim; instalimi, 

mirëmbajtja dhe riparimi i harduerit të 

kompjuterit; frenimi i interferencave në 

pajisjet elektrike; mirëmbajtja dhe 

riparimi i automjeteve motorike; pastrim 

automjetesh; riparimi i aparateve 

fotografike; instalimi dhe riparimi i 

alarmeve kundër zjarrit; instalimi dhe 

riparimi i alarmeve kundër vjedhjes; 

riparimi i linjave elektrike.  

38  Transmetime pa tel; transmetime 

televizive; shërbimi i transmetimit në 

internet; dërgim mesazhesh;  transmetimi 

i mesazheve dhe imazheve me ndihmën e 

kompjuterit; ofrimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit te një rrjet global 

kompjuterik; transmetimi i skedarëve 

dixhitalë; transmetimi i zërit, imazhit, 

sinjalit dhe të dhënave; ofrimi me qira e 

aparaturave dhe pajisjeve telematike; 

ofrimi i shërbimeve të mesazheve të 

çastit.   

42  Kërkimi dhe zhvillimi i produkteve të 

reja për palë të treta; kërkim teknologjik; 

dizenjo industriale;  monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me anë të aksesit 

në distancë; konsulencë në dizenjimin dhe 

zhvillimin e pajisjeve kompjuterike; 

ruajtja elektronike e të dhënave; ofrimi i 

shërbimeve të projektimit të rrjeteve 

kompjuterike për palë të treta; softueri si 

shërbim [SaaS]; shërbimet e ruajtjes 

elektronike për arkivimin elektronik të të 

dhënave; ofrimi me qira e hapësirës së 

ruajtjes së serverit të kompjuterit;  

përdorimi i rrjetit të serverave në distancë 

të vendosur në internet për ruajtjen 

menaxhimin dhe përpunimin e të dhënave 

(cloud computing); analiza të sistemit 

kompjutrik; përditësimi i softuerit 

kompjuterik; shndërrimi i të dhënave ose 

dokumentave nga mjete të komunikimit 

fizik në mjete të komunikimit elektronik; 

projektimi i softuerit celular.   

45  Monitorimi i alarmeve kundër 

vjedhjes dhe sigurisë; kontrollimi i 

sigurisë së bagazheve; ofrimi me qira i 

pajisjeve të monitorimit të sigurisë; 

monitorimi i alarmit; monitorimi i 

sistemeve të sigurisë; shërbimi i 

inspektimit të sigurisë (të të tjerëve); 

ofrimi me qera i sitemeve të alarmit; 

monitorimi i alarmeve kundër zjarr; 

konsultimi për parandalimin e zjarrit; 

hapja e bravave të sigurisë.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/268 

(220)  24/03/2022 

(540)   

AFFYPERL   
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 )  

(591)   

(732)  BeiGene Switzerland GmbH 

Aeschengraben 27, 4051 Basel, 

Switzerland, CH 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike; preparate 

kimiko- farmaceutike; ilaçe për qëllime 

mjekësore; preparate biologjike për 

qëllime mjekësore; preparate kimike për 

qëllime farmaceutike; medikamente për 

qëllime njerëzore; preparate kimike për 

qëllime mjekësore; injeksione 

farmaceutike; ilaçe të papërpunuara; 

preparate biokimike për përdorim 

mjekësor.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/287 

(220)  29/03/2022 

(540)   

BELAVITA 

HUMORI I MIRË 

FILLON KËTU. 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Intercontinental Great Brands LLC 

100 Deforest Avenue, East Hanover New 

Jersey 07936, United States , US 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Produkte furre, produkte 

pastiçerie, preparate të bëra prej 

drithërave, drithëra për mëngjes, bukë, 

rusks (lloj biskote), ëmbëlsira ose biskota 

të buta, krekërsa, biskota të ëmbla 

(cookies), biskota, vaferë, kekë, copëza 

drithërash (bars), vafëlls (waffles), 

brumëra për ëmbëlsira pastiçerie, snacks 

(mes-vakte) që përmbajnë çokollatë, 

thërrime, biskota të ëmbla ose brumë 

pastiçerie, produkte për ëmbëlsira, akull i 

ngrënshëm, përkatësisht produkte 

akulloreje, ëmbëlsira pas buke, ëmbëlsira 

pas buke dhe brumëra të ngrira, ëmbëlsira 

pas buke dhe brumëra të ftohta, të gjithë 

mallrat e sipërpërmendur jo specifikisht të 

destinuar për bebe, fëmijë dhe foshnje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/338 

(220)  11/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; e zeze 

(732)  GENTIAN SIMO 

Rruga Budi, Pallati 85/4, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Gentian Simo 

Rruga Budi, Pallati 85/4, Shkalla 1, 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 43  Shërbime Bari; Shërbime 

restoranti; Shërbime të restorantit të 

ushqimeve të lehta dhe të shpejta që 

konsumohen midis vakteve [snack-bar];  

Shërbime të rezervimit për akomodim të 

përkohshëm; Shërbime të kafeterisë; 

Shërbime restoranti me vete-shërbim; 

Shërbime për sigurimin e ushqimeve dhe 

pijeve; Shërbime të kateringut për 

ushqime dhe pije.  
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(210)  AL/T/ 2022/339 

(220)  11/04/2022 

(540)   

POS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Detion Aliaj 

Rr.Frosina Plaku, Kompleksi Magnet, 

Cassiopeia, Tirane, AL 

(740) Detion Aliaj 

Rr.Frosina Plaku, Kompleksi Magnet, 

Tirane 

(511) 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  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/348 

(220)  12/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ARI SHOMER 

1 Hate'ena Street, Rishon LeZion, 

ISRAEL, IL 

(740) Fatos  DEGA 

Rr. "Nikolla Tupe", N.2, H.4, A.30, 

Tiranë 

(511) 3  lustër flokësh; maska për flokë; 

dyll flokësh; krem për kujdesin e flokëve; 

spraj për flokë dhe xhel për flokë; tonikë 

për flokët; shampo dhe kondicioner për 

flokë; locione jo mjekuese për restaurimin 

e flokëve; serume flokësh jo mjekuese; 

balta stiluese për flokë.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/358 

(220)  14/04/2022 

(540)   

HOBNOBS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  United Biscuits (UK) Limited 

Building 3, Chiswick Park, 566 Chiswick 

High Road, Chiswick, W4 5YA London, 

United Kingdom , UK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale; oriz; tapiokë dhe miell palme; 

miell dhe preparate të bëra nga drithërat; 

bukë, brumëra për ëmbëlsira pastiçerie 

dhe produkte për ëmbëlsira; akuj të 

ngrënshëm; sheqer, mjaltë, melasë; maja, 

pluhur për pjekje; kripë; mustardë; uthull, 

salca [erëza]; erëza pikante; akull [ujë i 

ngrirë]; vaferë; çokollata; biskota të 

ëmbla; produkte për ëmbëlsira me 
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bajame; krekërs; aromatizues prej 

bajameje; bajame të mbuluara me 

çokollate; arra të veshura me çokollatë; 

arra të veshura [produkte për ëmbëlsira]; 

shtresë çokollate që përmban arra 

(chocolate spreads); produkte për 

ëmbëlsira me arra; karamele e butë me 

hojë mjalti (toffee); shurupe; shtresë 

çokollate (chocolate spreads); preparate 

drithërash të veshura me sheqer dhe 

mjaltë; shurup në ngjyrë të artë; veshje 

me çokollatë (chocolate coating); 

aromatizues me shije çokollate; biskota 

prej çokollate; produkte për ëmbëlsira me 

çokollatë; shurup prej çokollate; biskota 

gjysmë të mbuluara me çokollatë; biskota 

vaferë të mbuluar me çokollatë; biskota 

që kanë një shtresë me shije çokollate; 

biskota vaferë; bukë e thekur; biskota që 

kanë një veshje çokollate; biskota 

pikante; aromatizues për ushqime 

mesvaktesh (snack foods) të ndryshme 

nga vajrat esencial]; ushqim mesvaktesh 

me bazë orizi; ushqim mesvaktesh me 

bazë gruri; ushqim mesvaktesh me bazë 

misri; brumëra për ëmbëlsira pastiçerie, 

kekë, tarta dhe biskota; biskota 

marshmallow të veshura me çokollatë që 

përmbajnë karamele të butë; biskota prej 

malte (malt); biskota skoceze (shortbread 

biscuits); biskota skoceze me një shtresë 

çokollate; biskota me gjalpë; biskota për 

djathë; biskota me shije-djathi; biskota të 

kripura; biskota me shije frutash; biskota 

aperitivi.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/360 

(220)  14/04/2022 

(540)   

LAGMADOR  
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike për 

përdorim njerëzor.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/369 

(220)  15/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; portokalli; e verdhe;blu; 

jeshile; blu e erret (indigo); ngjyre vjol, 

ngjyre ari 

(732)  Colgate-Palmolive Company, a 

Delaware Corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, USA            , US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 3  Pastë dhëmbësh jo mjekësore, 

larës goje jo mjekësor.  

21  Furça dhëmbësh, fill dentar.  
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(210)  AL/T/ 2022/370 

(220)  19/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe- me kod hex #b0493a; e 

verdhe-me kod hex #fbf56e; e zeze-me 

kod hex #2b282c; portokalli dhe kafe me 

kod hex #ee8d5a; jeshile e hapur me kod 

hex #83c07d; siena e djegur me kod hex 

#e9774c; cerulean i thelle me kod hex 

#0adbc; nuance mesatare e erret e jeshile 

cianit me kod hex #369380; portokalli 

dhe e verdhe me kod hex #edbe67 

(732)  'Intesa SanPaolo Bank Albania' 

sh.a 

Ismail Qemali 27, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 

Rugova", Sky Tower, kati 5/2, Tirane. 

(511) 35  Reklamime;Manaxhim 

biznesi;administrim biznesi;Reklamime, 

publicitet ;shperndarja e informacionit per 

biznese ;shërbime ndërmjetësimi biznesi 

për plotësimin e nevojave të mundshme të 

investitorëve privatë rreth nevojave të 

financimit të sipërmarrjeve  ;organizimi i 

panaireve tregtare dhe shfaqjeve për 

qëllime tregtare dhe/ose 

publiciteti;informacione biznesi  

;shërbime konsulence për biznese mbi 

transformimin digjital.  

36  Marrëdhënie financiare;Marrëdhënie 

Monetare;Transaksione financiare dhe 

shërbime pagesash;manaxhime financiare 

dhe kërkime në fushën 

financiare;sponsorizime;veprimtari 

bankare ;investime kapitali;transferimi 

elektronik i fondeve  ;konsulencë 

financiare;shërbime financiare;shërbime 

bankare me mjetet e komunikimit 

;shërbime bankare online ;procesimi i 

pagesave me karta krediti;procesimi i 

pagesave me karta debiti .  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/378 

(220)  21/04/2022 

(540)   

FLIRKANO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Blvd. Aleksandar Makedonski 12, Skopje 

1000, Republic of North Macedonia , MK 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike për 

trajtimin e hipertensionit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/388 

(220)  22/04/2022 

(540)   

SKIN CUSHION 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  The Gillette Company LLC 
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One Gillette Park, Boston, Massachusetts 

02127, United States of America , US 

(740) Pinelopi Voko 

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

2/1, Tirane  

(511) 8  Brisqe dhe brisqe rroje; 

shpërndarës, kaseta, mbajtëse dhe fishekë, 

të gjitha të projektuara posaçërisht për 

dhe që përmbajnë brisqe rroje.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/389 

(220)  22/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile; e bardhe; blu; e verdhe 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202 , USA  , US 

(740) Pinelopi Voko 

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

2/1, Tirane  

(511) 3  Preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për larjen e rrobave; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; aditive për larjen e rrobave; 

preparate për larjen e rrobave; detergjentë 

për larjen e rrobave; lëngje për larjen e 

rrobave; preparate për të lagur rrobat; 

substanca për përdorim në larjen e 

rrobave; agjentë shpëlarës për larjen e 

rrobave; vajra esencialë si aroma për 

përdorim në larjen e rrobave; preparate 

aromatizuese për përdorim në larjen e 

rrobave; sapunë dhe xhel; produkte 

shpëlarëse dhe preparate për zbutje; 

zbutës rrobash.  

5  Preparate larjeje për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide; herbicide; 

germicide; dezinfektantë për përdorim 

shtëpiak; dezinfektantë (sanitisers) për 

larjen e rrobave; dezinfektantë (sanitisers) 

për shpëlarje; detergjentë për germicide; 

sapunë dhe detergjentë dezinfektantë 

(sanitisers) ; dezinfektantë (sanitisers) për 

përdorim shtëpiak.  

16  Kontejnerë, këllëfe, materiale 

paketimi dhe kuti të bëra prej kartoni ose 

letër ose plastikë ose celulozë të 

rigjeneruar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/390 

(220)  22/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  jeshile; e bardhe; blu; e verdhe; e 

kuqe; lejla 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202 , USA  , US 

(740) Pinelopi Voko 

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

2/1, Tirane  
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(511) 3  Preparate zbardhuese dhe 

substanca të tjera për larjen e rrobave; 

preparate për pastrim, lustrim, fërkim dhe 

gërryerje; aditive për larjen e rrobave; 

preparate për larjen e rrobave; detergjentë 

për larjen e rrobave; lëngje për larjen e 

rrobave; preparate për të lagur rrobat; 

substanca për përdorim në larjen e 

rrobave; agjentë shpëlarës për larjen e 

rrobave; vajra esencialë si aroma për 

përdorim në larjen e rrobave; preparate 

aromatizuese për përdorim në larjen e 

rrobave; sapunë dhe xhel; produkte 

shpëlarëse dhe preparate për zbutje; 

zbutës rrobash  

5  Preparate larjeje për shkatërrimin e 

parazitëve; fungicide; herbicide; 

germicide; dezinfektantë për përdorim 

shtëpiak; dezinfektantë (sanitisers) për 

larjen e rrobave; dezinfektantë (sanitisers) 

për shpëlarje; detergjentë për germicide; 

sapunë dhe detergjentë dezinfektantë 

(sanitisers) ; dezinfektantë (sanitisers) për 

përdorim shtëpiak.  

16  Kontejnerë, këllëfe, materiale 

paketimi dhe kuti të bëra prej kartoni ose 

letër ose plastikë ose celulozë të 

rigjeneruar.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/398 

(220)  22/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Academia Autisti Shoferët 

(591)  e bardhe; gri; portokalli 

(732)  MAPI HOLDING SH.P.K 

Lagjia 17, Rruga Prokop Sorra, Godina 

nr.17, Hyrja 2, Durres, Shqipëri, AL 

(740) Eduart Troplini 

Lagjia 17, Rruga Prokop Sorra, Godina 

nr.17, Hyrja 2, Durres, Shqipëri 

(511) 41  Arsim; ofrimi i trajnimit; 

argëtim; aktivitete sportive dhe kulturore. 

Organizimin dhe zhvillimin e 

konferencave; organizimi i konkurseve 

[arsimimi ose argëtimi]; organizimin dhe 

zhvillimin e seminareve; Trajnime; 

organizimin dhe zhvillimin e 

konferencave; shërbimet e trajnimit të 

ofruara nëpërmjet simulatorëve; 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative; kryerja e tureve 

me guidë.  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2020/31 

(540)  Casa Bella 

(732)  ORGACHIM AD 

bul. Treti mart No. 21, 7000 Ruse, 

BULGARIA, BG 

(151)  10/05/2022 

(180)  16/01/2030 

(111)  22876 

(300)   

(510)  1  2, 

(526)   

(591)  -Vjollcë; bojëqielli; e gjelbër; e  

gjelbër e çelët, portokalli; e verdhë; e 

kuqe; e purpurt 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5, 

Ap. 70/4 Tirane., 100 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/982 

(540)  DERMQURE 

(732)  UAS PHARMACEUTICALS PTY 

LTD 

15 Cansdale Place, Castle Hill NSW 2154 

Australia, AU 

(151)  09/05/2022 

(180)  25/11/2030 

(111)  22865 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloci 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2020/1015 

(540)  GOLDEN HOME ALBANIA 

(732)  Emonde Koni 

Tirane, Njesia Bashkiake nr.11 Rruga 

Don Bosko, Pallati ''Meld'' Kati2., AL 

(151)  09/05/2022 

(180)  09/12/2030 

(111)  22864 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)  Home Albania 

(591)  -e bardhe; gold. 

(740) Emonde Koni 

Tirane, Njesia Bashkiake nr.11 Rruga 

Don Bosko, Pallati ''Meld'' Kati2. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/858 

(540)  LIBRARI DYRRAHU 

(732)  LIBRARI DYRRAHU 

Durres, Rruga Egnatia/3, Godina 1039, 

zona kadastrale Nr.8514, AL 

(151)  04/05/2022 

(180)  28/07/2031 

(111)  22862 

(300)   

(510)  35, 40  41, 

(526)  Librari; Artikuj Shkollore; Libra; 

Lodra; etj. 

(591)  -e bardhë; e kuqe; blu 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/904 

(540)  GCA 

(732)  GÜROK TURİZM VE 

MADENCİLİK ANONİM ŞİRKETİ 

Eskişehir Yolu, 5. Km., 43001 Merkez - 

Kütahya, Turkey , TR 

(151)  29/04/2022 
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(180)  06/08/2031 

(111)  22858 

(300)   

(510)  21, 

(526)   

(591)  -E zeze; e bardhe; gri. 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1011 

(540)  SMARTFLEX 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes,, AL 

(151)  09/05/2022 

(180)  17/09/2031 

(111)  22869 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati 

perdhes,Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1031 

(540)  DUA ARGJENDARI 

(732)  Ervin Dashi 

Lagjia ''Skender Libohova'', pallat 5 

katesh, kati 1, përballe kinoteatrit Vaçe 

Zela, Lushnje, AL 

(151)  09/05/2022 

(180)  23/09/2031 

(111)  22866 

(300)   

(510)  14, 

(526)  ARGJENDARI 

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Ervin Dashi 

Lagjia ''Skender Libohova'', pallat 5 

katesh, kati 1, përballe kinoteatrit Vaçe 

Zela, Lushnje 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1042 

(540)  Noah studio 

(732)  Ada Prendi 

Tirane Farke SAUK Rruga "Hamdi Sina 

", pallat te Zona Kadastrale 3266, 

Nr.Pasurie 151/53-N5, kati i pare., AL 

(151)  04/05/2022 

(180)  27/09/2031 

(111)  22860 

(300)   

(510)  41, 

(526)  studio 

(591)  -bezhë; vjollcë; e bardhë 

(740) Pjerina Zorba 

Rruga "Mihal Grameno", pall.13, Shk.1, 

Ap.19, 2 D2 familjare 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1054 

(540)  MOON 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  09/05/2022 

(180)  22/09/2031 

(111)  22870 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 
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(210)  AL/T/ 2021/1063 

(540)  SHIFT 

(732)  Smith & Nephew Orthopaedics 

AG 

Theilerstrasse 1A, 6300 Zug, Switzerland  

, CH 

(151)  29/04/2022 

(180)  29/09/2031 

(111)  22859 

(300)  00003633961  28/04/2021  UK 

(510)  10, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1064 

(540)  Lunchone 

(732)  AKDENİZ ENTEGRE GIDA 

SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 

 Çakallı Mahallesi, Antakya Organize 

Sanayi Bölgesi, 7. Cadde, Akdeniz 

Entegre Gıda Tarım Sanayi Anonim 

Şirketi, 10 /1, Belen - Hatay, Turkey , TR 

(151)  29/04/2022 

(180)  29/09/2031 

(111)  22857 

(300)   

(510)  29, 35, 40  43, 

(526)   

(591)  -blu e errët; blu e çelët 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1092 

(540)  DEIS 

(732)  Edlir Hasa 

Vaqarr, Rruga Sali Shkreta, Tirane, AL 

(151)  09/05/2022 

(180)  07/10/2031 

(111)  22868 

(300)   

(510)  33  40, 

(526)   

(591)  - 

(740) Edlir Hasa 

Rruga ''Kongresi i Lushnjes'', perballë 

pallatit nr.33, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1132 

(540)  CHEEZ-IT 

(732)  Kellogg Company 

One Kellogg Square Battle Creek, 

Michigan 49016, USA, US 

(151)  09/05/2022 

(180)  21/10/2031 

(111)  22867 

(300)   

(510)  30, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kliton Stefani 

Rr. Kavajes, Nr. 75/1, Tirane 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1198 

(540)  DOENZA 

(732)  Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A. 

S. 

Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No 

14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR 

(151)  09/05/2022 

(180)  03/11/2031 

(111)  22871 

(300)   

(510)  5, 

(526)   



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

41 

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1199 

(540)  VOXUS 

(732)  Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A. 

S. 

Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No 

14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR 

(151)  09/05/2022 

(180)  03/11/2031 

(111)  22872 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1271 

(540)  DANUBI BAKERY, PASTRY & 

ICE CREAM 
(732)  Theofon Kazanxhiu 

Durres, Lagjia 7, Rruga Hajdar Demiri, 

Zona Kadastrale 8512, Godine nr.pasurie 

6/339, Kati i I-re, AL 

(151)  04/05/2022 

(180)  23/11/2031 

(111)  22861 

(300)   

(510)  30, 35  43, 

(526)  BAKERY, PASTRY & ICE 

CREAM 

(591)  -Kafe; jeshile ne ngjyre bari; e 

bardhe. 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1299 

(540)  Ferma 100 

(732)  Ferma 100 shpk 

Tirane Vaqarr VISHAJ Zona Kadastrale 

3784, Nr.pasurie 67/2-ND, AL 

(151)  10/05/2022 

(180)  06/12/2031 

(111)  22875 

(300)   

(510)  43, 

(526)  Ferma, 100 

(591)  -kafe, ngjyre nud 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, zyra nr.9 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1340 

(540)  ZONSEN 

(732)  Zongshen Industrial Group Co., 

Ltd. 

Chaoyouchang, Huaxizhen, Bananqu, 

Chongqing, China  , CN 

(151)  04/05/2022 

(180)  16/12/2031 

(111)  22863 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1349 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

42 

(540)  PB 

(732)  Acer Incorporated 

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist. TAIPEI CITY, R.O.C.,TW, 10541, 

Taiwan   

, TW 

(151)  09/05/2022 

(180)  17/12/2031 

(111)  22874 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
 

(210)  AL/T/ 2021/1350 

(540)  PACKARD BELL 

(732)  Acer Incorporated 

7F-5, No. 369, Fuxing N. Rd., Songshan 

Dist. TAIPEI CITY, R.O.C.,TW, 10541, 

Taiwan  , TW 

(151)  09/05/2022 

(180)  17/12/2031 

(111)  22873 

(300)   

(510)  9, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/14 

( 22 )  05/07/2021 

( 54 )  1.GOMA DHE ZINXHIRE KUNDER RRESHQITJES PER AUTOMJETE 

 

( 30 )  6112113  06/01/2021  GB 

( 73 )  Davanti Tures Limited / Oak House, Woodlands Park, Ashton Road ,Newton-le-

Willows, Merseyside,  WA12 0HF, GB 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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( 21 )  AL/I/ 2021/15 

( 22 )  05/07/2021 

( 54 )  1. GOMA DHE ZINXHIRE KUNDER RRESHQITJES PER AUTOMJETE 

( 30 )  6112112  06/01/2021  GB 

( 73 )  Davanti Tures Limited / Oak House, Woodlands Park, Ashton Road ,Newton-le-

Willows, Merseyside,  WA12 0HF, GB 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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NDRYSHIM I ADRESES E 

APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111)  13652 

( 210 )  AL/T/ 2011/84 

( 540 )  GLIFIX 

( 732 )  BİLİM ILAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu Istanbul TURKIYE, TR 
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TRANSFERIMI I PRONESISE SE MARKES 
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( 111)  20084 

( 210 )  AL/T/ 2018/1215 

( 540 )  VANI 1998 

( 732 )  VAN 1 

Tiranë, Rruga Nail Frasheri, Nd. 1, H. 1, Njesia administrative nr. 7, AL 
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MARKA TE RIPERTERIRA 
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( 210 )  AL/T/ 2002/82 

( 540 )   

( 730 )  UPJOHN MANUFACTURING IRELAND UNLIMITED COMPANY 

Operations Support Group, Ringaskiddy, County Cork, Ireland, IE 

( 180 )  13/02/2032 

( 111 )  9349 

( 510 )  5 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2011/84 

( 540 )  GLIFIX 

( 730 )  BİLİM ILAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu Istanbul TURKIYE, TR 

( 180 )  15/02/2031 

( 111 )  13652 

( 510 )  5 

 
 
( 210 )  AL/T/ 2012/131 

( 540 )  KAUSH 

( 730 )  SHELDIA-GROUP 

GURI I ZI RENC Renc, ish Uzina Mekanike Shkoder, AL 

( 180 )  24/02/2032 

( 111 )  14537 

( 510 )  34 
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REFUZIME PER MOSKRYERJEN E 

PAGESES 
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( 210 )  AL/T/ 2021/906 

(540)   

 

 

 
( 732 )  Fiordi Pernaska 

Rr.Mihal Grameno nr.55, Tirane, AL 

( 591 )  -e zezë; e artë 

( 740 ) Fiordi Pernaska 

Rr.Mihal Grameno nr.55, Tirane 

( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2021/907 

(540)   

 

 
( 732 )  Fiordi Pernaska 

Rr.Mihal Grameno nr.55, Tirane, AL 

( 591 )  -e zezë; e kuqe; e artë 

( 740 ) Fiordi Pernaska 

Rr.Mihal Grameno nr.55, Tirane 

( 511 )  
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REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE 
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( 210 )  AL/T/ 2021/746 

(540)   

 

OFERTA CELULARESH 

 

( 732 )  ALBI HOXHA 

THANAS ZIKO NR 89, TIRANE, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) ALBI HOXHA 

THANAS ZIKO NR 89, TIRANE 

( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2021/953 

(540)   

 

 
( 732 )  Trazhgim Sokolaj 

Rruga''Shefqet Kuka'', Pallati 13, shk1, k.3, Ap.6, AL 

( 591 )  -E kuqe; e bardhe. 

( 740 ) Trazhgim Sokolaj 

Rruga ''Aleksander Moisiu'', ish-kinostudio, kompleksi pas policise rrugore, Tirane 

( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2021/1015 

(540)   

 

GREENFLEX 

 

( 732 )  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Tiranë 
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( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2021/1017 

(540)   

 

HOMELINE 

 

( 732 )  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes,, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, Tiranë 

( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2021/1051 

(540)   

 

LUXPLUS 

 

( 732 )  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes 

( 511 )  

 

 

 

( 210 )  AL/T/ 2021/1300 

(540)   

 

Hotel Restorant ODΛ 

 

( 732 )  GENERATE SHPK 

TIRANE Njësia Bashkiake nr. 5, Rruga"Dervish Bej Mitrovica", Pallati "Kristi- Co", nr. 6, 

katipërdhe, dyqani nr. 1., AL 

( 591 )  - 

( 740 ) ANDI CANAJ 

RR.''RIZA CUKA'', ND.64.H.1, AP.1, NJESIA ADMINISTRATIVE 11, TIRANE 

( 511 )  
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( 210 )  AL/T/ 2022/120 

(540)   

 

BUKA IME 

 

( 732 )  AGRO BLEND SHPK  

Tirane Kavaje, Rruga Kombëtare Kavajë - Rrogozhinë, Km 5, Godinë 1 Katëshe Nr.2, 300 

M para Urës së Draçit, Shqiperi., AL 

( 591 )  - 

( 740 ) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane, Shqiperi. 

( 511 )  
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KORRIGJIME(ndryshim emri) 
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( 111)  13652 

( 210 )  AL/T/ 2011/84 

( 732 )  BİLİM ILAÇ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 

Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu Istanbul TURKIYE, TR 

(740)  

 

 

 

 


