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Buletini i Pronësisë Industriale 

 

4 

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 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

MARKA TË DEPOZITUARA 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

9 

(210)  AL/T/ 2021/666 

(220)  17/06/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PERSONAL TRAINING 

(591)  e zezë; e bardhë; jeshile 

(732)  Activ Fitness 

Rruga ''Donika Kastrioti'', ZK 8270, 

Nr.pasurie 3/40+1-N2, AL 

(740) Herion Peçi 

Rruga ''Frang Bardhi'', Qendra Kristal. 

Tirane 

(511) 41  Shërbimet e stërvitjes sportive 

dhe fizike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/804 

(220)  16/07/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Luxury Bedding 

(591)   

(732)  LUXURY BEDDING SHPK 

Autostrada Tiranë - Durrës Km. 8, 

Ndërtesë 3 katëshe nr. 72, përkrah 

Piramida Nikol, Picar, Vorë, Tiranë, AL 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 20  Dyshekë; jastëk; krevate; 

shtresa dhe mbulesa për krevate, përveçse 

pëlhurë liri; jastëk për gjumë; krevate ajri, 

jo për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo 

për qëllime mjekësore; dyshekë ajri, jo 

për qëllime mjekësore; jastëk ajri, jo për 

qëllime mjekësore; dyshekë që nuk 

palosen për foshnje; dyshekë kashte; 

dërrasa (struktura) për krevate; krevate 

me rrota, jo prej metali; krevate për 

kafshë shtëpiake; dyshekë kampingu;  

kolltuqe; mobilje prej metali; jastëk për 

pozicionimin e kokës per foshnje; jastëk 

për mbështetjen e kokës per foshnje; 

divane; tavolina; rafte për mobilje; 

dollape; mobilje; pasqyra; korniza 

pikturash.  

24  Tekstile dhe zëvendësues për tekstile; 

pëlhura liri për shtëpi; mbulesa për 

krevate; batanije për krevate; mbulesa për 

dyshekë; këllëfe për jastëk; pëlhura prej 

pambuku; jorgane; çarçafë; shajak; 

mbulesa për jastëk; mbulesa prej letre për 

krevate; valanca për krevate; pëlhura për 

përdorim tekstil; peshqira fytyre prej 

tekstili; pëlhura liri për krevate; perde 

prej tekstili ose plastike; pëlhura liri për 

banjo, përveçse veshje; mbulesa prej 

tekstili për moblije; çanta gjumi; 

materiale tekstili; këpusha [mbulesa për 

dyshekë]; shami prej tekstile; pëlhura të 

thurrura; pëlhurë rami; pëlhurë prej 

mëndafshi artificial; perde dushi prej 

tekstile ose plastike.  

35  Shërbime të reklamimit; shërbime të 

menaxhimit, organizimit dhe 

administrimit të biznesit; shërbime të 

administrimit të programeve të 
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besnikërisë së klientit; shërbime të 

përpunimit administrative të porosive të 

blerjes; shërbime të reklamimit me postë; 

shërbime të dhënies me qera të hapësirave 

reklamuese; shërbime këshillimi për 

menaxhim biznesi; shërbime të dhënies 

me qera të billbordeve [borde reklamimi]; 

shërbime konsulence për organizimin dhe 

menaxhimin e biznesit; shërbime të 

asistencës së menaxhimit të biznesit; 

shërbime të studimit të biznesit; shërbime 

të ofrimit të informacionit të biznesit 

përmes një website; shërbime të 

administrimit tregtar të licensimit të 

mallrave dhe shërbimeve të të tjerëve; 

shërbime të ndërmjetësimit tregtar; 

shërbime të ofrimit të informacionit dhe 

këshillimit tregtar për konsumatorë në 

përzjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve; shërbime të demonstrimit të 

mallrave; shërbime të reklamimit me 

postë direkte; shërbime të shpërndarjes së 

materialit reklamues; shërbime të 

organizimit të ekspozitave për qëllime 

tregtare ose reklamimi; shërbime të 

studimit të tregut (marketing); shërbime 

të modelimit për reklamim ose 

promocione shitjesh; shërbime të 

reklamimit online në një rrjet 

kompjuterik; shërbime të ofrimit të një 

tregu online për blerës dhe shitës të 

mallrave dhe shërbimeve; shërbime të 

rekrutimit të personelit; shërbime të 

prezantimit në media të komunikimit, për 

qëllime të shitjes me pakicë; shërbime të 

marrëdhënieve me publikun; shërbime të 

publikimit të teksteve publicitare; 

shërbime të reklamimit në radio; 

shërbime të promocionit për të tjerë; 

shërbime telemarketingu; shërbime të 

reklamimit në televizor; shërbime të 

organizimit të panaireve.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/955 

(220)  30/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Get Connected 

(591)  Blu e zezë 

(732)  MC  Networking 

Njesia bashkiake nr.5, rruga Pjeter 

Bogdani, godina nr.3, Tirane, AL 

(740) ENDRI MEKSI 

Farke, Lunder, Rruga eVilave, Lunder, 

rrotullimi pas TEG, Tirane 

(511) 38  transmetimi I skedareve 

dixhitale dhe postes elektronike;sigurimi i 

aksesit te perdoruesit ne rrjetet globale 

kompjuterike;sigurimi i dhomave te 

bisedave (chatrooms) ne internet dhe 

forume ne internet;sherbime 

telekonference dhe video konference.  

 

 

(210)  AL/T/ 2021/956 

(220)  30/08/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) tv 

(591)  blu, e bardhë, e zezë 

(732)  Johaniteri shpk 

Farke Rruga Lunder, Kodra e Derhemeve, 

nr.2, Tirane, AL 

(740) Marsida Karabollaj 

Farke Rruga Lunder, Kodra e Derhemeve, 

nr.2, Tirane 

(511) 38  Transmetime radio dhe 

televizioni  

41  Shkrime skenarësh  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1267 

(220)  23/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ULTRA ; 50 

(591)  blu e mbyllur si sfond dhe ngjyra 

blu e hapur së bashku me ngjyrën 

portokalli dhe të bardhë 

(732)  ONE TELECOMMUNICATIONS 

SHA 

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri, AL 

(740) Erion Xhepa   

Rr. ''Vangjel Noti'', ndërtesa nr. 20, 

Laprakë, Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  Marrja me qera e kohës së 

hyrjes në rrjetet kompjuterike 

globale;ofrimi i aksesit në 

databazë;transmetimi i televizionit 

kabllor; komunikimet me telegrame; 

komunikimet nëpërmjet telefonit; 

komunikimet nëpërmjet celularit; 

komunikimet nëpërmjet terminaleve të 

kompjuterit;komunikimet nëpërmjet 

rrjeteve me fibra optike; transmetimi i 

mesazheve dhe imazheve nëpërmjet 

sistemit kompjuterik;shërbimet 

elektronike online , shërbimet e 

telekomunikacionit; transmetim 

faksimile; marrja me qera e aparaturave 

faksimile;informacion për 

telekomunikacionin;ofrimi i dhomave të 

bisedave në internet;dërgimi i 

mesazheve;marrja me qera e aparaturave 

të dërgimit të mesazheve;marrja me qera 

e modemeve;shërbimet e agjencive të 

lajmeve;ofrimi i forumeve 

online;shërbimet pa tel, radio, television 

apo mjete të tjera telekomunikacioni;t  

transmetimi radio; komunikimet 

radio;transmetimi me satelitë; 

transmetimi i të dhënave;marrja me qera e 

pajisjeve të telekomunikacionit;ofrimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e blerjes nëpërmjet 

telefonit;ofrimi I lidhjeve të 

telekomunikacionit me rrjetin global 

kompjuterik;shërbimet e rrugëzimit dhe 

lidhjes së shërbimeve  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1275 

(220)  25/11/2021 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) albanian smart business solutions 

(591)  blu; gri 

(732)  Albanian Smart Business Solutions  

Rr. "Perlat Rexhepi", ndertesa "Unicon", 

Shkalla 1, Kati 1, Ap IV, Tirane, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 36  Distribucioni /shperndarja e 

kartave / impulseve 

elektronike;Mundesimi i pagesave te 

ndryshme ne menyre elektronike; 

Ndermjetesimi ne sherbimet e internetit 

dhe ato postare;çështjet e pasurive të 

paluajtshme posacerisht shitja, blerja, 

qiramarrja apo qiradhenia e pronave te 

luajtshme apo te paluajtshme;Emetimi 

letrave me vlere, listimi ne bursat vendase 

dhe te huaja;tregtimi i instrumentave te 

kredise dhe instrumentat e borxhit  si psh 

emetimi i deftesave tregtare, emetimi i 

bondeve me oferte private dhe ose me 

oferte publike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1294 

(220)  25/11/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e kuqe 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Dyqani Nr.11, Tiranë-Shqiperi 

(511) 20  Mobilje, mobilje zyre, mobilje 

shkollore, krevat, tavolina, dyert per 

mobilje, mobilje dekorimi, korniza foto, 

rafte, stola, rafte per shishe, rafte 

bibloteka, pllaka pasqyre, dyshek, 

dysheke kashte, dyshek ajri, jo per 

qellime mjeksore, jastek, jastek ajri, jo 

per qellime mjeksore, shtreter, shtreter 

druri   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1330 

(220)  14/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Farmaci, The boutique store for 

your health 

(591)  jeshile; e bardhe 

(732)  Alba Dervishi 

Rr.''Myslym Shyri'', pallati 12, kati1, AL 

(740) Erinda Abdyli 

Gjykata e Lartë, Rr ''Ibrahim Rugova'', 

Tiranë, Shqipëri 

(511) 44  Përkujdesje mjekësore, 

përfshirë mjeksine alternative, 

përkujdesje higjenike dhe bukurie dhënë 
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nga persona apo shoqeri për njerëz dhe 

kafshë, gjithashtu shërbime që lidhen me 

agriculture, akuakulturën, hortikulturën 

dhe pyjet  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1383 

(220)  24/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018501958  28/06/2021  EM 

(526 ) ECO 

(591)  jeshile; e bardhë 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202, USA, US 

(740) Melina Nika 

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 prej kartoni të thjeshtë ose 

kartoni me disa shtresa; materiale 

ambalazhimi të bëra prej letre ose kartoni 

ose plastike ose celuloze të rigjeneruar; 

kuti të bëra prej kartoni  dhe/ose letre 

dhe/ose plastike dhe/ose celuloze të 

rigjeneruar; kuti të palosshme për paketim 

të bëra prej letre ose kartoni; kontejnerë 

prej kartoni për paketim; kuti të bëra prej 

letre ose kartoni të thjeshtë ose kartoni me 

disa shtresa ose plastike; kuti të bëra prej 

letre ose kartoni të thjeshtë ose kartoni me 

disa shtresa për ambalazhim industrial; 

kontejnerë tëi sigurtë për fëmijët prej 

materiali letre ose prej materiali letre të 

veshur me film prej materiali plastik; 

ambalazh i printuar i sigurtë për fëmijët i 

bërë prej material letre; ambalazh i 

sigurtë për fëmijët, i bërë prej letre ose 

kartoni të thjeshtë ose kartoni me disa 

shtresa ose materiali prej letre të veshur 

me film prej materiali plastik; kontejnerë 

rezistent të bëra prej kartoni; kontejnerë 

rezistent të bëra prej letre; kontejnerë 

rezistent të bëra prej letre dhe plastike; 

kontejnerë rezistent për ambalazhim prej 

kartoni me shtresa; ambalazh rezistent të 

bëra prej letre; ambalazh i printuar i 

sigurtë për fëmijët i bërë prej letre ose 

kartoni të thjeshtë ose kartoni me shtresa; 

ambalazh rezistent i bërë prej letre 

dhe/ose kartoni dhe/ose plastike dhe/ose 

celuloze të rigjeneruar; të gjitha mallrat e 

lartpërmendura për mbajtjen e 

preparateve zbardhuese dhe substancave 

të tjera për përdorim në larjen e rrobave, 

preparate për larjen e rrobave, detergjentë 

për larjen e rrobave, lëngje për larjen e 
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rrobave, agjentë shpëlarës për lavanderi, 

dezinfektues (sanitisers) për larjen e 

rrobave, preparate aromatike për larjen e 

rrobave, sapunë dhe xhel, produkte për 

shpëlarje dhe preparate për zbutje, zbutës 

për rrobat, preparate pastruese, lustruese, 

për fërkim dhe gërryese, ujë aromatik për 

përdorim shtëpiak dhe për përdorim në 

pëlhura, kozmetikë, produkte tualeti.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1395 

(220)  30/12/2021 

(540)   

PIPERO CARE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) care 

(591)   

(732)  Pipero Care shpk 

Rr.''Teodor Keko'', kati i pare, nr.pasurie 

306/375-N10, zone kadastrale nr.3866, 

Unaza e Re, Kashar Tirane , AL 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 

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

(511) 5  Produkte farmaceutike; Preparate 

Midicinale; Leukoplast; Fasho per 

mjekim; Dezinfektues per qellime 

higjenike; Lares goje per qellime 

mjekesore; Fasho per qellime mjekesore; 

Fasho per plaget.  

10  Aparate dhe instrumente mjekesore; 

Mjete per diagnostikim mjekesor; Artikuj 

ortopedik; Pajisje per mbrojtjen e 

degjimit; Pajisje fizioterapie per perdorim 

personal; Aparat tensioni; Artikuj 

ortopedik per perdorim personal dhe 

perdorim ne shtepi; Aparate degjimi per 

veshtiresi ne te degjuarin; Termometra 

per qellime mjekesore; Veshje mjekesore.  

44  Sherbime mjekesore;Ekzaminime 

mjekesore dhe diagnostikuese;Kontrolli 

mjekesor;Sherbime Klinike;Trajtim 

Mjekesor;Keshilla shendetesore dhe 

sherbime te informacionit;Sherbimet e 

kontrollit te presionit te gjakut;Sherbime 

te testimit te shikimit;Sherbime te 

mjekesise alternative;Ndihme mjekesore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/80 

(220)  01/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PARTNERS, Attorneys at Law 

(591)  jeshile e zbehte; e bardhe; e zeze 

(732)  CR Partners 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 

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

AL 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 

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

(511) 45  Shërbime në zgjidhjen 

alternative të mosmarrëveshjeve; 

shërbime në fushën e arbitrazhit; 

shërbime në fushën e të drejtës së autorit 

dhe të drejtat e tjera të lidhura me to; 

shërbime në fushën e pronësisë 

industriale; shërbime në fushën e zbatimit 

ligjor (law enforcement); konsulencë dhe 

përfaqësim ligjor në fushën e tenderave; 

shërbime avokatie, shërbime të ndryshme 

në përgatitjen e dokumenteve të 

ndryshme ligjore; kërkime në fusha të 
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ndryshme ligjore; shërbime ligjore në 

lidhje me negocimin e kontratave të 

ndryshme për të tretë; shërbime ligjore në 

fushën e migracionit; shërbime për 

subjekte tregtare mbi ligjin e zbatueshëm 

dhe ndryshimeve përkatëse; shërbime 

ligjore në fushën e pronësisë; përfaqësim 

gjyqësor; shërbime ligjore në fushën e 

teknologjisë; shërbime ligjore në 

licensimin e programeve software; 

licensimin e veprës së mbrojtur nga e 

drejta e autorit dhe pronësia industriale; 

shërbime në fushën e sigurimit; shërbime 

në fushën e ndërmjetësimit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/84 

(220)  31/01/2022 

(540)   

SIGNATURE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

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  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/85 

(220)  31/01/2022 

(540)   

GLORY 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

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  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/87 

(220)  31/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  gri; jeshile 

(732)  COMMERCEE CORP 
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Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia Bashkiake nr 5, Rruga hasan Alla, 

ndertesa pajtoni shpk, kati perdhes, 

Dyqani nr.11, Tirane-Shqiperi 

(511) 20  Mobilje, mobilje zyre, mobilje 

shkollore, krevat, tavolina, dyert per 

mobilje, 

mobilje dekorimi, korniza foto, rafte, 

stola, rafte per shishe, rafte bibloteka, 

pllaka pasqyre, dyshek, dysheke kashte, 

dyshek ajri, jo per qellime mjeksore, 

jastek, jastek ajri, jo per qellime 

mjeksore, shtreter, shtreter druri  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/172 

(220)  24/02/2022 

(540)   

SINOMA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY. 

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

Fuxing Road, Haidian District, Pekin, 

Kine, CN 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 19  Suva, alabaster, gjips [material 

ndertimi], material ndertimi zjarrduruese 

jo prej metali, material ndertimi jo prej 

metali.  

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/228 

(220)  15/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) muzeu 

(591)   

(732)  Metamorfoza d.o.o. 

Ribnjak 2, Zagreb 10 000, HR 

(740) Vjollca SHOMO  

EUROMARKPAT ALBANIA LTD , Rr. 

A.Z. Çajupi, Pall. 20/4, Ap.7/5, Tiranë 

(511) 41  Shërbime muzeale; shërbime 

arsimore në llojin e muzeve të krijuara 

për të inkurajuar dhe për të zhvilluar 

studimin e shkencës së optikës dhe 

holografisë; projektimi, organizimi dhe 

shfaqja e ekspozitave të punimeve, 

paraqitja e veprave dhe riprodhimi i 

veprave në fushën e shkencës së optikës 

dhe holografisë dhe materialet që 

shpjegojnë teknikat dhe parimet e 

shkencës së optikës dhe holografisë për 

qëllime kulturore ose arsimore; 

organizimi dhe kryerja e konferencave 

arsimore mbi shkencën e optikës dhe 

holografisë; shërbime arsimore, 

domethënë, kryerja e ekspozitave, 

mbledhjeve të punës, seminareve, 

ligjëratave, turneve, prezantimeve filmike 

dhe video në fushën e shkencës së optikës 

dhe holografisë; shërbime arsimore, 

domethënë ofrimi i bibliotekave dhe 

qendrave studimore në fushën e shkencës 

së optikës dhe holografisë; publikimi i 
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materialit arsimor që konsiston në tekste, 

libra dhe revista në fushën e shkencës së 

optikës dhe holografisë; argëtim në llojin 

e ekspozitave mbi shkencën e optikës dhe 

holografisë; argëtim në llojin e 

ekspozitave shkencore; argëtim në llojin e 

ekspozitave holograme; shërbime 

argëtimi, domethënë organizimi i 

ngjarjeve kulturore; mikpritja dhe 

organizimi i ngjarjeve argëtuese 

shoqërore, domethënë, festa ditëlindjesh, 

ngjarje të veçanta.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/251 

(220)  18/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Natural Foods 

(591)  E bardhe; e zeze. 

(732)  N&N shpk 

Autostrada TR-DR, km 7 Yrshek, rruga 

''Dardania '' nr.19, Kashar, Tirane, AL 

(740) EFTIHIA NERANXI 

Autostrada TR-DR, km 7 Yrshek, rruga 

''Dardania '' nr.19, Kashar, Tirane 

(511) 35  Reklamim; menaxhim; 

organizim e administrim biznesi; 

funksionet e zyrës;  

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/255 

(220)  23/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) WHITE DENTAL CLINIC, 

Aesthetic & impiantology 

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  Lorid Xhindoli 

DURRES Lagjja nr.13, Rruga 

Pavaresia,objekt dy katesh me nr pasurie 

28/131 dhe zone kadastrale8518, kati i 

dyte, AL 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 44  Shërbime dentare; stomatologji; 

shërbime mjekësore; shërbime veterinare; 

shërbime të kujdesit për bukurinë e 

qenieve njerëzore dhe kafshëve; 

shërbimet e analizave mjekësore për 

qëllime diagnostikuese dhe trajtimi të 

ofruara nga laboratorët mjekësorë; 

shërbime të mjekësisë alternative; 

shërbime klinike mjekësore; shërbime të 

qendrës shëndetësore; kujdes shëndetësor; 

këshillim shëndetësor; kirurgji plastike.  
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(210)  AL/T/ 2022/272 

(220)  01/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E zeze; e bardhe. 

(732)  Armir Kanani 

Lagjia Dëshmorët, Rruga Gjergj 

Kastrioti, Objekti nr.46, AL 

(740) Armir Kanani 

Lagjia Deshmoret, Rruga Gjergj 

Kastrioti, Objekti Nr.46, Vlore 

(511) 22  Canta prej tekstili  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/274 

(220)  28/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë; e bardhë 

(732)  ROLANDA BALLA 

Selite;Njesia Administrative Nr 5; Tirane, 

AL 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 3  Sapune;parfumeri;vajra 

esenciale;kosmetike;locione per 

floket;pasta dhembesh  

24  Tekstile dhe zëvendësues për 

tekstilet;tesha lino për shtëpinë;perde prej 

tekstili ose plastike;peshqirë kuzhine prej 

tekstili.  

25  Veshje Kepuce; Corape; Cizme; 

Sandale; Kapele; Pallto; Bluza; Strece; 

Xhaketa; Fustane; Veshje per kembet; 

Veshje per koken.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të produkteve të sipërpërmendura, 

pra Corape; Cizme; Sandale; Kapele; 

Pallto; Bluza; Strece; Xhaketa; Fustane; 

Veshje per kembet; Veshje per koken; 

Sapune; parfumeri; vajra esenciale; 

kosmetike; locione per floket; pasta 

dhembesh; Tekstile dhe zëvendësues për 

tekstilet; tesha lino për shtëpinë; perde 

prej tekstili ose plastike; peshqirë kuzhine 

prej tekstili.  

41  Shërbime trajnimi;Shërbime 

edukimi;Shërbime argëtimi;Shërbime 

lojërash të ofruara në internet nga një rrjet 

kompjuterik.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/276 

(220)  28/03/2022 

(540)   

TWIST 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Brands Sàrl 
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Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(740) Vjollca SHOMO  

EUROMARKPAT ALBANIA LTD , Rr. 

A.Z. Çajupi, Pall. 20/4, Ap.7/5, Tiranë 

(511) 34  Duhan, i papërpunuar ose i 

përpunuar; prodhime duhani; puro, 

cigare, puro të vogla, duhan për 

përgatitjen vetë të cigareve, duhan llulle, 

duhan për përtypje, burnot, kretek; snus 

(burnot i lagësht); zëvendësuesa të 

duhanit (jo për qëllime mjekësore);cigare 

elektronike; prodhime duhani me qëllim 

për tu nxehur; pajisje elektronike dhe 

pjesët e tyre me qëllim për të nxehur 

cigaret ose duhanin për të lëshuar avull 

me përmbajtje nikotine për thithje; 

tretësira nikotine të lëngshme për tu 

përdorur në cigaret elektronike; artikuj 

duhanpirësish, letra cigaresh, tuba 

cigaresh, filtra cigaresh, kuti duhani, kuti 

cigaresh, tavlla për duhanpirësit, llulla, 

aparate xhepi për dredhjen e cigareve, 

çakmakë për duhanpirësit, shkrepse.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/283 

(220)  29/03/2022 

(540)   

BECONASE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Glaxo Group Limited 

980 Great West Road, Brentford, 

Middlesex TW8 9GS, England, GB 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 5  përgatitje dhe substanca 

farmaceutike dhe mjekësore; vaksina.  

 

 

(210)  AL/T/ 2022/285 

(220)  29/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) SINCE 1999; COLOMBO 

SUPREMO; 80% ARABICA; 

INTENSITA 

(591)  e bardhe; jeshile pantoni 350C 

(732)  Klajdi Gjoci person fizik 

DURRES Rruga, Vangjel Gjoni/Lagjia 

16/Zona Kadastrale 8513/Ndertesa 21 

2006, AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

(511) 30  Kafe  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/292 

(220)  30/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) hotel&spa 

(591)  e bardhe, ngjyre gurekali 

(732)  SEVEN HAVENS RESIDENCE 

VLORE Lagjia Uji I Ftohe, Godine dy 

kateshe nr.5, AL 

(740) Luixhino Isufaj 

Rruga Emin Duraku pll 6/1 

(511) 43  hotel, sherbime te barit dhe 

restorantit, qendrim i perkohshem  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/293 

(220)  30/03/2022 

(540)   

Vasha 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Megi Ilias 

Rr.Sali Butka, pallati Sinani 3, Tirane, 

AL 

(740) Megi Ilias 

Rr.Sali Butka, pallati Sinani 3, Tirane 

(511) 35  Sherbime te shitjes me shumice 

dhe pakice te tekstileve.  

40  Sherbimi i prodhimit te tekstileve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/294 

(220)  30/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  E  bardhë; e zezë 

(732)  Megi Ilias 

Rr.Sali Butka, pallati Sinani 3, Tirane, 

AL 

(740) Megi Ilias 

Rr.Sali Butka, pallati Sinani 3, Tirane 

(511) 35  Sherbime te shitjes me shumice 

dhe pakice te tekstileve.  

40  Sherbimi i prodhimit te tekstileve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/297 

(220)  01/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  vjollce; e kalter; jeshile; e verdhe; 

portokalli; portokalli e lehte; e kuqe; e 

zeze 

(732)  CONAD-CONSORZIO 

NAZIONALE DETTAGLIANTI 

SOCIETA’ COOPERATIVA IN SIGLA 

CONAD 

Via Michelino, 59 – 40127 Bologna, 

ITALY, IT 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 16  Leter, karton; Materiale te 

printuara, libra, revista; Katalogjet; 
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Gazeta; Buletinet; Kartat e tregtimit;  

Albume per mbledhjen e kartave tregtare; 

Materiale mesimore (perveç aparateve); 

Broshura; Artikuj Shkrimi; Ditare; Blloqe 

shenimesh per takime; Artikuj per 

shkrim, gome, mprehesa per lapsa, vizore, 

portofole per artikujt e shkrimit, 

stilolapsa, lapsa, shenues te theksimit 

(highlighter), mbajtes per lapsa, tableta 

shkrimi; Pulla (vula); Plastelina; Mbajtese 

per artikujt e shkrimit; Atlaset; Stikera 

[shkrimi]; Shkopinj me boje shkrimi; 

Leter linoje per tavoline; Biletat; Blloqe 

te vogla per shenime; Bllok Shenimesh; 

Tabela per vizatim; Mbeshtjellese te 

parfumosura ose jo; Hartat gjeografike; 

Dosje per letra;  Letra formati ose karton; 

Postera; Mbeshtjellese [shkrimi]; 

Stilolapsa shenues;  Shami letre; Leter 

higjenike; Peceta letre per tavoline; 

Artikuj prej letre njeperdorimshme si 

rrotullat e kuzhines (letra), mbulesa 

tavoline prej letre, mbulesa letre per 

nderrimin e pelenave, nenmbulesa 

perthithese njeperdorimshme per kafshet 

shtepiake; Peshqir letre; Peceta letre; 

Leter pergamene; Gome; Kapese letrash; 

Libra shkrimi dhe vizatimi; Dosjet e 

dokumenteve [shkrimi]; Materialet e 

paketimit; Materiale plastike per paketim; 

Qese letre; Qese plastike per paketim; 

Qese frigoriferike; Leter per perdorim te 

kuzhines (per gatim dhe tharje); Qeset e 

plehrave prej letre dhe plastike, qese 

kuzhine per ruajtje dhe gatim; Furça; 

Bojra vaji; Lapsa pikture; Kutite e 

bojrave [artikuj per perdorim ne shkolle]; 

Kutite e bojes dhe furçat; Akuarele.  

35  Reklama; Administrimi i biznesit; 

Konsultime dhe ndihme ne menaxhimin e 

biznesit, organizimin dhe promovimin;    

Ndihme ne reklamimin e produkteve, 

brenda kornizes se kontrates franchaise; 

Konsulence dhe ndihme ne lidhje me 

organizimin dhe menaxhimin e 

supermarketeve, hipermarketeve, bareve, 

kafeterive; Konsulence dhe ndihme ne 

lidhje me organizimin dhe menaxhimin e 

restoranteve, dyqaneve, dyqaneve te 

akullores; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me plehun organik dhe 

produkteve bimore, shtepiake, dhoma dhe 

produkte pastrimi dhe kujdesi per 

lavanderi; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me produktet e higjienes 

personale, kozmetikes, parfumerise; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me pergatitjet sanitare, produkte 

dhe artikujt  e kujdesit personal dhe per 

bukurine; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me qirinjte dhe karburantet, 

produktet ushqimore, pergatitjet dietike 

dhe produkte per foshnje; Tregtimi me 

pakice ose shitja me shumice, porosia me 

poste, shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike te porositjes ne distance te te 

gjitha llojeve ne lidhje me ushqimin dhe 

shtesat ushqimore, artikuj per ruajtjen e 

ushqimit, perkatesisht flete alumini per 

ruajtjen e ushqimit, kontejnere per 

ruajtjen e ushqimit; Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike te porositjes ne distance te te 

gjitha llojeve ne lidhje me setet e 

guzhines nje perdorimshme dhe jo nje 

perdorimshme, syze dhe produkte optike, 

bateri elektrike dhe materiale per 

telefonine; Tregtimi me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 
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ne lidhje me kompjuteret, laptopet dhe 

zevendesuesit e tyre; Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike per porositjen ne distance te 

te gjitha llojeve ne lidhje me pajisjet 

elektrike, llambat, aparatet e ndriçimit; 

Tregtia me pakice ose shitja me shumice, 

porosia me poste, shitja ne internet 

permes mjeteve elektronike per porositjen 

ne distance te te gjitha llojeve ne lidhje 

me produktet dhe pjeset rezerve per 

makina, rrotullat e kuzhines (letra), 

pecetat e letres, peceta tavoline prej letre; 

Tregtia me pakice ose shitja me shumice, 

porosia me poste, shitja ne internet 

permes mjeteve elektronike per porositjen 

ne distance te te gjitha llojeve, ne lidhje 

me qilimet e letres, letrat higjienike, 

peceta letre, letra pergamene; Tregtimi 

me pakice ose shitja me shumice, porosia 

me poste, shitja ne internet permes 

mjeteve elektronike te porositjes ne 

distance te te gjitha llojeve ne lidhje me 

qese letre, produkte letre nje 

perdorimshme, libra, revista, artikuj letre 

perthithes;  Tregtia me pakice ose shitja 

me shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike per 

porositjen ne distance te te gjitha llojeve 

ne  lidhje me artikuj shkrimi, materialet e 

shkrimit, materialet e paketimit; Tregtia 

me pakice ose shitja me shumice, porosia 

me poste, shitja ne internet permes 

mjeteve elektronike te porositjes ne 

distance te te gjitha llojeve ne lidhje me 

shtreterit, jasteket, dysheket, artikujt 

shtepiak ose kuzhine, vegla dhe pajisjet; 

Tregtia me pakice ose shitja me shumice, 

porosia me poste, shitja ne internet 

permes mjeteve elektronike te porositjes 

ne distance te te gjitha llojeve ne lidhje 

me furça, kreher, sfungjere dhe pastrues 

per perdorim personal dhe jo personal; 

Tregtimi me pakice ose shitja me 

shumice, porosia me poste, shitja ne 

internet permes mjeteve elektronike te 

porositjes ne distance te te gjitha llojeve 

ne lidhje me tenxhere, pjata tavoline, gota 

nje perdorimshme dhe jo nje 

perdorimshme; Tregtia me pakice ose 

shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike per porositjen ne distance te 

te gjitha llojeve ne lidhje me artikuj 

tekstili, orendi, shtepiake, kuzhine dhe 

mbulesa banjo; Tregtia me pakice ose 

shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike te porositjes ne distance te te 

gjitha llojeve ne lidhje me veshje, kepuce, 

kapele dhe aksesore shtese per to, fustane, 

kinkaleri (artikuj te rrobaqepesve); 

Tregtia me pakice ose shitja me shumice, 

porosia me poste, shitja ne internet 

permes mjeteve elektronike te porositjes 

ne distance te te gjitha llojeve ne lidhje 

me artikuj ushqimore, frutat dhe perimet e 

fresketa dhe jo te fresketa, produktet 

ushqimore te ngrira ose te konservuara, 

produktet gastronomike; Tregtimi me 

pakice ose shitja me shumice, porosia me 

poste, shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike te porositjes ne distance te te 

gjitha llojeve ne lidhje me ushqimet e 

gatshme, produktet e pjekjes, embelsirat, 

embelsuesit natyral dhe artificial; Tregtia 

me pakice ose shitja me shumice, porosia 

me poste, shitja ne internet permes 

mjeteve elektronike per porositjen ne 

distance te te gjitha llojeve ne lidhje me 

produkte ushqimore organike, produkte 

shtazore dhe produkte ushqimore, uje 

mineral (pije), pije; Tregtimi me pakice 

ose shitja me shumice, porosia me poste, 

shitja ne internet permes mjeteve 

elektronike per porositjen ne distance te 

te gjitha llojeve ne lidhje me birrat, pijet 

alkoolike, veren.  

38  Sherbime ne internet, perkatesisht 

transmetimi elektronik i permbajtjeve te 

marra nga librat, produktet tipografike 

dhe materialet e shtypura, te aksesueshme 

permes rrjeteve te telekomunikacionit, 
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perfshire formen e podcast-ve;  Sherbime 

ne internet, perkatesisht transmetimi 

elektronik i lajmeve, recetave dhe 

informacioneve, perpilimi i teksteve, 

vizatimeve dhe imazheve me ane te 

rrjeteve te telekomunikacionit; Sherbimet 

e informacionit te ofruara permes rrjeteve 

telematike (perfshire Internetin), 

perkatesisht transmetimi i lajmeve, 

mesazheve, te dhenave, imazheve dhe 

dokumenteve; Sherbimet e ofruesve te 

rrjetit telematik, perkatesisht ofrimi i 

aksesit ne informacion, e arritshme ne 

rrjetet telematike, perfshire Internetin; 

Ofrimi i forumeve elektronike dhe 

dhomave te bisedave ne rrjetet telematike, 

perfshire internetin, ne lidhje me gatimin; 

Transmetimi i prezantimeve ne ekran nga 

kompjuteri dhe televizioni; Transmetimi 

televiziv, kabllor dhe radio, perfshire 

lojerat audio; Mundesimi i aksesit ne 

mediat mesimore dhe edukative ne 

internet, ne veçanti njesite arsimore te 

multimedias; Ofrimi i aksesit ne 

programet kompjuterike/softuer dhe 

media mesimore (e shkarkueshme) e 

ofruar ne rrjetet telematike, perfshire 

internetin; Leasing e kohes se hyrjes ne 

nje baze te dhenash kompjuterike; 

Mundesimi i hyrjes ne bazat e te dhenave 

ne rrjetet kompjuterike.   

41  Sherbime botuese; sherbime edukimi 

dhe trajnimi; sherbime mesimore; ofrimi i 

arsimit; ofrimi i mesimeve ne internet; 

organizimi dhe kryerja e mesimeve ne 

internet; sherbime per ofrimin e eventeve 

argetuese; organizimi i ngjarjeve per 

qellime kulturore dhe argetuese;  prodhim 

video dhe audio; intervistim per qellime 

argetimi; programe televizive dhe radio. 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/307 

(220)  04/04/2022 

(540)   

Orex 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  DAFINOR 

Rruga Lëvizja e Postribës, Ish fabrika e 

qumeshtit, Shkoder, Albania, AL 

(740) DEA KAKIJA 

RRUGA BILAL SINA, PRANE 

KOPSHTIT ZOOLOGJIK, Tirane, 

Albania 

(511) 21  bazene tasa, kosha buke per 

nevoja shtepiake, kosha buke, dërrasa 

buke, furça, enë per gjalpë, tabaka, 

shkopinj, enë gatimi jo elektrike, dërrasa 

prerëse për kuzhinë, ndares vezesh jo 

elektrik per nevoja shtepiake, shërbime 

kafeje enë tavoline kontejnerë për 

përdorim shtëpiak ose kuzhinë, tasa 

frutash, mullinj specash, të punuar me 

dorë, tasa sallate, tasa sheqeri, enë 

tavoline përveç thikave pirunëve dhe 

lugëve, tabaka për qëllime shtëpiake, 

tabaka letre per nevoja shtepiake, 

mbajtëse per peceta tavoline  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/310 

(220)  05/04/2022 

(540)   

MAX WHITE 

PURPLE REVEAL 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) MAX WHITE 

(591)   
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(732)  COLGATE- PALMOLIVE 

COMPANY, a Delaware corporation 

300 Park Avenue, New York, New York 

10022, U.S.A, US 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

(511) 3  Pastë dhëmbësh jo mjekësore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/314 

(220)  06/04/2022 

(540)   

EBGLYSS  
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Eli Lilly and Company 

Lilly Corporate Center, 46285 

Indianapolis Indiana, United States , AL 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

(511) 5  Preparate farmaceutike, 

përkatësisht, preparate farmaceutike për 

trajtimin, parandalimin dhe/ose 

diagnostikimin e alopecisë, sëmundjes 

Alzheimer, dermatit atopik, çrregullimeve 

dhe sëmundjeve autoimune, 

çrregullimeve dhe sëmundjeve të gjakut, 

çrregullimeve dhe sëmundjeve të kockave 

dhe skeletit, kancerit, sëmundjeve 

kardiovaskulare, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve të sistemit nervor qendror; 

preparate farmaceutike për trajtimin, 

parandalimin dhe/ose diagnostikimin e 

dhimbjes së kokës së grupit (cluster), 

sëmundjes Coronavirus, sëmundjes 

Crohn, demencës, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve dermatologjike, diabetet, 

dislipidemisë, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve endokrine;  preparate 

farmaceutike për trajtimin, parandalimin 

dhe/ose diagnostikimin e fibromialgjisë, 

çrregullimeve dhe sëmundjeve 

gastrointestinale, dhimbjeve të kokës, 

infarktit, inflamacionit dhe çrregullimeve 

dhe sëmundjeve inflamatore, sëmundjes 

së zorrës së inflamuar, çrregullimeve dhe 

sëmundjeve të veshkave, çrregullimeve 

dhe sëmundjeve të mëlçisë, lupusit, 

çrregullimeve mendore, çrregullimeve 

dhe sëmundjeve metabolike, migrenës, 

çrregullimeve dhe sëmundjeve 

neurodegjenerative; preparate 

farmaceutike për trajtimin, parandalimin 

dhe/ose diagnostikimin e çrregullimeve 

neurologjike, obezitetit, osteoartritit, 

dhimbjes, sëmundjes Parkinson, 

Psoriazës, artritit Psoriatik, artritit 

rheumatoid, kolitit ulceroz, dhe 

sëmundjeve vaskulare; Agjentë 

diagnostikues, preparate dhe substanca 

për qëllime mjekësore; agjentë skanues 

diagnostikues për përdorim mjekësor, 

përkatësisht, agjentë skanues 

diagnostikues për përdorim in vivo; 

preparate radiofarmaceutike 

diagnostikuese për përdorim mjekësor; 

preparate radiofarmaceutike 

diagnostikuese për përdorim në 

diagnostikimin e sëmundjeve 

neurodegjenerative të amiloidit; preparate 

farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/357 

(220)  14/04/2022 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)  018605262  11/03/2022  EM 

(526 )  

(591)  jeshile; e bardhe; blu 

(732)  The Procter & Gamble Company 

One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, 

Ohio 45202 , USA  , US 

(740) Melina Nika 

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/ 2022/400 

(220)  26/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) 1992 

(591)  e kuqe; gold; e bardhe 

(732)  TONA alb shpk 

Korce Korçe KORCE Rruga Frigoriferi 

Nr.2, zonakadastrale 8564, nr.pasurie 

5/636, AL 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 29  Mish, peshk, shpendë; ekstrakte 

mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; komposto; 

vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; sardele, jo të gjalla.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të produkteve të sipërpërmendura. 

pra, mish, peshk, shpendë; ekstrakte 

mishi; fruta dhe perime të ruajtura, të 

ngrira, të thata dhe të gatuara; komposto; 

vezë; qumësht, djathë, gjalpë, kos dhe 

produkte të tjera të qumështit; vajra dhe 

yndyrna për ushqim; sardele, jo të gjalla.  
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(210)  AL/T/ 2022/401 

(220)  26/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CLUB 

(591)  e zeze; e bardhe 

(732)  ESI FEZOLLI 

Abdyl Frasheri, pallati 1, Shkalla 3, 

Apartamenti 28, TIRANE, AL 

(740) ESI FEZOLLI 

Abdyl Frasheri, pallati 1, Shkalla 3, 

Apartamenti 28, TIRANE 

(511) 41  organizimi i konkurseve të 

bukurisë; rezervimi i vendeve për shfaqje; 

prezantime në kinema / prezantime në 

kinema;  organizimi i garave [edukimi 

ose argëtimi];  organizimin dhe drejtimin 

e koncerteve;  zhvillimin e ngjarjeve 

argëtuese; organizimin dhe zhvillimin e 

konferencave;  organizimin dhe 

zhvillimin e kongreseve; kurse me 

korrespondencë;  shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit;  drejtimin e shfaqjeve;  

shërbimet e diskotekës;  shërbime 

argëtuese ; shërbime argëtimi; organizimi 

i sfilatave për qëllime argëtimi;  prodhim 

filmash, përveç filmave reklamues;  

shërbimet e lojërave të fatit; kryerja e 

tureve të ngjitjes me guidë;  shërbimet e 

kampeve të pushimeve [argëtim];  

organizimin dhe zhvillimin e forumeve 

edukative personalisht; ofrimi i 

informacionit në fushën e argëtimit;  

ofrimi i informacionit në lidhje me 

aktivitetet rekreative;  shërbimet e 

paraqitjes, të ndryshme nga ato për 

qëllime reklamimi;  organizimi i lotarive;  

shërbimet e gazetarëve të lajmeve;  

shërbimet e klubeve të natës [argëtim];  

organizimi i ngjarjeve argëtuese; 

planifikimi i festës [argëtim];  prezantimi 

i shfaqjeve të cirkut ; prezantimi i 

performancave live; prezantimi i estradës;  

prodhimi i programeve 

radiotelevizive;organizimin dhe 

zhvillimin e seminareve;  organizimi i 

shfaqjeve;  

 

 

(210)  AL/T/ 2022/408 

(220)  27/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Blu (kodi #006DC2) 

(732)  MIRA & SEBASTIAN 

CORPORATION 

DURRES, Lagjia nr.14, Rruga Bajram 

Tusha, Zona Kadastrale 8516, nr.pas.20/8 

ND.VOL.221 FQ.53, AL 

(740) MELISA PANARITI 

RR.''BRIGADA VIII, PALLATI 

TEKNOPROJEKT, SHK4, AP.8, KATI 

3, TIRANE, 1005 

(511) 25  TREGETIMI I VESHJEVE ME 

PAKICE PER NJEREZIT TE CILAT 

MBAJNE EMRIN E 

MARKES;XHAKETA; KEMISHA; 

PANTALLONA  

43   sherbime kafeterie; sherbime 

restoranti  
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(210)  AL/T/ 2019/1118 

(540)  ToTo 

(732)  Jaffa d.o.o Crvenka 

Mašala Tita 245, 25220 Crvenka, 

Republik of Serbia, RS 

(151)  17/05/2022 

(180)  26/12/2029 

(111)  22894 

(300)   

(510)  16, 30  35, 

(526)   

(591)  -Kafe 

(740)  

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/165 

(540)  TEST 

(732)  Hayat Kimya Sanayi Anonim 

Şirketi 

Mahir İz Caddesi No: 25 Altunizade, 

Üsküdar, İstanbul, Turkey , TR 

(151)  17/05/2022 

(180)  12/02/2031 

(111)  22899 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -Blu; blu e erret; e bardhe. 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/248 

(540)  GOGO PIZZERI & SEAFOOD 

RESTAURANT 
(732)  Jorgo Prifti 

Shetitorja Taulantia, lagjia 1, Durrës, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  02/03/2031 

(111)  22890 

(300)   

(510)  43, 

(526)  PIZZERI & SEAFOOD 

RESTAURANT 

(591)  -blu; mustarde; e bardhë 

(740) Jorgo Prifti 

Shetitorja Taulantia, lagjia 1, Durrës 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/255 

(540)  Artist Tak Fak 

(732)  Kostaq Zhonga 

Rr. "Ymer Kurti" nr. 7, Sheshi Willson, 

Tiranë, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  04/03/2031 

(111)  22900 

(300)   

(510)  16  41, 

(526)   

(591)  -E kuqe; e verdhe; e zeze; roze; 

portokalli; e gjelber; e kalter; gri; lejla; 

bezhe. 

(740) Kostaq Zhonga 

Rr. "Ymer Kurti" nr. 7, Sheshi Willson, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/351 

(540)  Flower Hotel 

(732)  Flower Hotel & Spa 

Rruga e Detit, Golem, Kavaje, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  30/03/2031 

(111)  22905 

(300)   

(510)  43  44, 

(526)  Hotel 

(591)  -e artë; e bardhë; e zezë 

(740) Mireda Caci 

Flower Hotel & Spa, Gole, Kavaje 

 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

29 

 
(210)  AL/T/ 2021/410 

(540)  4 PUTRAT 

(732)  LIFEMED SHPK 

XHAFZOTAJ, AUTOSTRADA TR-DR 

KM 6, GODINE 3KT, DURRES, AL 

(151)  16/05/2022 

(180)  12/04/2031 

(111)  22878 

(300)   

(510)  5, 18  31, 

(526)   

(591)  -e kuqe; e bardhë 

(740) ENKELANA XHAFERRI 

RR.SULEJMAN DELVINA, ND. 35, H. 

2/1, NJESIA ADMINISTRATIVE NR. 5, 

1022, TIRANE 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/545 

(540)  Dai Monti Della SILA A 1238m 

Fontenoce ACQUA 

OLIGOMINERALE 
(732)  PAB TIRANA SHPK 

TIRANE, RR.E KAVAJES PRONA 

NR.2/66, ISH KOMBINATI 

USHQIMOR, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  20/05/2031 

(111)  22897 

(300)   

(510)  39, 

(526)  Dai Monti Della SILA A 1238m; 

ACQUA OLIGOMINERALE 

(591)  -Blu; bojeqielli; e verdhe dhe e 

bardhe. 

(740) ERION HOXHAJ 

TIRANE, RR.E KAVAJES, PALLATI 5, 

SHKALLA 2, APARTAMENTI 17 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/571 

(540)  PASTICERI - FURRE BUKE 

LIKOS 

(732)  BRIKENA DHIMA 

Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Bab Rexha, 

Pallati Orjon, nr.122, kati I, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  27/05/2031 

(111)  22896 

(300)   

(510)  30  40, 

(526)  PASTICERI - FURRE BUKE 

(591)  -e zezë; e kuqe  

(740) BRIKENA DHIMA 

Njesia Bashkiake nr.7, Rruga Bab Rexha, 

Pallati Orjon, nr.122, kati I 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/792 

(540)  Linvest Group 

(732)  Tirana Business Park  

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, 

Ndertesa 07, Vore, Tirane, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  16/07/2031 

(111)  22906 

(300)   

(510)  35, 36  37, 

(526)  Group 

(591)  -Gri; e kuqe 

(740) Fabjanka Omeri 

Rruga e Rinasit, Tirana Business Park, 

Ndertesa 07, Vore, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/828 

(540)  EasSY REnT ALBANIA 

(732)  H & D 

Rreth Rotullimi i Zogut te Zi, Pallati 

Teknoprojekt, kati 2, Tirane, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  22/07/2031 

(111)  22893 

(300)   

(510)  35, 36  39, 

(526)   REnT; ALBANIA 

(591)  -e bardhë; e zezë; portokalli 
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(740) Betim Shkupi 

Rruga Dritan Hoxha, Nr. 149, Ap. 37, 

Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/938 

(540)  SKIPPER 

(732)  Mattel, Inc. 

333 Continental Boulevard El Segundo, 

California 90245, US 

(151)  17/05/2022 

(180)  24/08/2031 

(111)  22889 

(300)   

(510)  28, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/966 

(540)  INNOVATECH 

(732)  InnovaTech 

Rruga Shyqyri Bëxolli, Pallati Aurora, 

Kt.2, Tiranë, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  01/09/2031 

(111)  22891 

(300)   

(510)  9, 38  42, 

(526)  Albania's innovation company for 

technology; TECH 

(591)  -e bardhë; e zezë 

(740) Spartak Goxhaj 

Rruga Shyqyri Bëxolli, Pallati Aurora, 

Kt.2, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/973 

(540)  LM350h 

(732)  TOYOTA JIDOSHA 

KABUSHIKI KAISHA  

 (also trading as TOYOTA MOTOR 

CORPORATION) 

1,Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 

Japan, JP 

(151)  17/05/2022 

(180)  07/09/2031 

(111)  22904 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.21/1, Tirane 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/996 

(540)  Florence 

(732)  Florence Organics Ltd 

Office 5, The Round House, Dormans 

Park Road, East GRINSTEAD, West 

Sussex, RH19 2E,UK, UK 

(151)  16/05/2022 

(180)  14/09/2031 

(111)  22886 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  -e zezë 

(740) Anisa Rrumbullaku 

Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga "Ibrahim 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1045 

(540)  German Optik  Klinika e syrit  

(732)  OMEGA OPTIKAL 

Tirane, Njesia Bashkiake Nr.5, Rruga 

Frang Bardhi , dyqani Nr.17, AL 

(151)  17/05/2022 

(180)  27/09/2031 

(111)  22895 
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(300)   

(510)  9, 35  44, 

(526)  Optik;  Klinika e Syrit  

(591)  -e zezë; e kuqe; e bardhë 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1098 

(540)  AESTHETIC GOLDEN 

(732)  BRIKENA DURO PF 

RR.MIHAL DURI, BANESA NR.4, 

TIRANE, AL 

(151)  16/05/2022 

(180)  08/10/2031 

(111)  22888 

(300)   

(510)  44, 

(526)  AESTHETIC 

(591)  -e bardhë; e zezë; e verdhë; 

portokalli 

(740) DORINA HAJDINI 

RR.MIHAL DURI, BANESA NR.4, 

TIRANE AFER HOTEL THEATRO 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1102 

(540)  COPPENS  

(732)  Alltech Coppens B.V. 

Dwarsdijk 4, NL-5705 DM Helmond, 

Netherlands, NL 

(151)  17/05/2022 

(180)  11/10/2031 

(111)  22898 

(300)   

(510)  1, 5  31, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 

 
(210)  AL/T/ 2021/1145 

(540)  CYO Craft Your Own 

(732)  Diamond Quest Limited 

OMC Chambers, P.O. Box 3152 Road 

Town, Tortola, VG 

(151)  17/05/2022 

(180)  22/10/2031 

(111)  22892 

(300)  018579593  18/10/2021  EM 

(510)  9  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1162 

(540)  BOHEM GRIP NO.3 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  17/05/2022 

(180)  27/10/2031 

(111)  22901 

(300)   

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1163 

(540)  BOHEM GRIP NO.6 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  17/05/2022 

(180)  27/10/2031 

(111)  22902 

(300)   



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

32 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1164 

(540)  BOHEM GRIP NO.3 

(732)  KT & G Corporation 

71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon, 

KR 

(151)  17/05/2022 

(180)  27/10/2031 

(111)  22903 

(300)   

(510)  34, 

(526)  CIGAR BLEND; BLENDED 

WITH 20% CIGAR LEAF; Slim Fit 

(591)  -Kafe; bezhë dhe tonalitet e saj; 

blu; bojëqielli; jeshile; e verdhë; pana; e 

zezë 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1167 

(540)   

(732)  OFF-WHITE LLC 

360 Hamilton Avenue, #100 White 

Plains, N.Y. 10601, USA , US 

(151)  16/05/2022 

(180)  27/10/2031 

(111)  22881 

(300)   

(510)  4, 

(526)   

(591)  -e bardhë;  e zezë 

(740) Evis Jani 

 Rruga Dervish Hima, Ndertesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1195 

(540)  NERUDA 

(732)  Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A. 

S. 

Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No 

14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR 

(151)  16/05/2022 

(180)  03/11/2031 

(111)  22883 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1196 

(540)  NETROLEX 

(732)  Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A. 

S. 

Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No 

14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR 

(151)  16/05/2022 

(180)  03/11/2031 

(111)  22884 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1197 

(540)  SYMRA 

(732)  Sanovel Ilaç Sanayi Ve Ticaret A. 

S. 

Istinye Mahallesi Balabandere caddesi No 

14, 34460 Sariyer/Istanbul, Turkey , TR 
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(151)  16/05/2022 

(180)  03/11/2031 

(111)  22882 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1207 

(540)  Hankook SMaRT LINE 

(732)  HANKOOK & COMPANY CO., 

LTD. 

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

si, Gyeonggi-do, Republic of Korea, KR 

(151)  16/05/2022 

(180)  04/11/2031 

(111)  22885 

(300)   

(510)  12, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1219 

(540)  PAXLOVID 

(732)  Pfizer Inc.   

235 East 42nd Street, New York, New 

York 10017, US 

(151)  16/05/2022 

(180)  10/11/2031 

(111)  22877 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk. 

C, Nr.2/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1237 

(540)  REFIDORO  

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(151)  16/05/2022 

(180)  15/11/2031 

(111)  22887 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1311 

(540)  REHAB THE BEAST! 

(732)  Monster energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 

92879, USA , US 

(151)  16/05/2022 

(180)  09/12/2031 

(111)  22879 

(300)   

(510)  30  32, 

(526)   

(591)  - 

(740) Melina Nika 

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

2/1, Tirane  

 

 
 
(210)  AL/T/ 2022/13 

(540)  PATALA BY NAGA 

(732)  GL&AM shpk 
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Rruga “Mustafa Matohiti” me nr. pasurie 

2/53, zona kadastrale 8160, vol. 12, faqe 

246, AL 

(151)  16/05/2022 

(180)  07/01/2032 

(111)  22880 

(300)   

(510)  43, 

(526)   

(591)  -e bardhë; jeshile e errët 

(740) ALEKSANDER PRIFTI 

Rruga George W.Bush, Pallati Kasmi, 

Shkalla 1, Zyra nr.9 
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

DEPOZITUARA 
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( 21 )  AL/I/ 2021/33 

( 22 )  11/11/2021 

( 54 )  Këpucë 

( 30 )   

( 73 )  KEAD SHPK / Rr. ''Naim Frasheri", Nr. 60/2, Tiranë, AL 

( 71 )   

( 51 ) 

( 55 )   
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NDRYSHIM I EMRIT TE 

APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111)  16275 

( 210 )  AL/T/ 2014/754 

( 732 )  Next Holdings Limited 

Desford Road, Enderby, Leicester, Leicestershire LE19 4AT, GB 
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NDRYSHIM I ADRESES SE 

APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES 
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( 111)  5589 

( 210 )  AL/T/ 2002/503 

( 540 )  CAPTAIN MORGAN 

( 732 )  Diageo Scotland Limited 

11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA, GB, GB, GB 

 

 

 

( 111)  4255 

( 210 )  AL/T/ 2002/547 

( 540 )  CARDHU 

( 732 )  Diageo Scotland Limited 

11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA, GB, GB, GB 

 

 

 

( 111)  10998 

( 210 )  AL/T/ 2006/89 

( 540 )  BELL'S 

( 732 )  Diageo Scotland Limited 

11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA, GB, GB, GB 

 

 

 

( 111)  13252 

( 210 )  AL/T/ 2010/193 

( 540 )   

( 732 )  Diageo Scotland Limited 

11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA, GB, GB, GB 

 

 

 

( 111)  13254 

( 210 )  AL/T/ 2010/194 

( 540 )  CAPTAIN MORGAN  

( 732 )  Diageo Scotland Limited 

11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA, GB, GB, GB 

 

 

 

( 111)  13661 

( 210 )  AL/T/ 2011/107 

( 540 )  BILIM 

( 732 )  BILIM ILAC SAN.TIC. A 

Kaptanpasa Mahallesi Zincirlikuyu Caddesi No:184 Beyoglu Istanbul TURKIYE, TR 
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( 111)  14565 

( 210 )  AL/T/ 2012/286 

( 540 )  Weber  

( 732 )  ALEXANDROS BADAS & SIA EE 

138 i Autostrades Athine-Lamia, Kyparissi Atalanti Lokridos 35200, Greece, GR 

 

 

 

( 111)  18284 

( 210 )  AL/T/ 2017/394 

( 540 )   

( 732 )  Diageo Scotland Limited 

11 LOCHSIDE PLACE, EDINBURGH, SCOTLAND EH12 9HA, GB, GB, GB 

 

 

 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKA TE RIPERTERIRA 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

44 

( 210 )  AL/T/ 2001/708 

( 540 )  MAC 

( 730 )  APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA, US 

( 180 )  07/03/2032 

( 111 )  5354 

( 510 )  9 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2001/709 

( 540 )  MACINTOSH 

( 730 )  APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA, US 

( 180 )  07/03/2032 

( 111 )  5355 

( 510 )  9 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2001/710 

( 540 )  APPLE 

( 730 )  APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US 

( 180 )  07/03/2032 

( 111 )  5351 

( 510 )  16 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2001/711 

( 540 )  APPLE 

( 730 )  APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US 

( 180 )  07/03/2032 

( 111 )  5352 

( 510 )  9 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2001/720 

( 540 )  APPLE 

( 730 )  APPLE INC. 

1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US 

( 180 )  07/03/2032 

( 111 )  5350 
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( 510 )  9 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2002/163 

( 540 )  DULUX 

( 730 )  Akzo Nobel Coatings International B.V. 

Velperweg 76, 6824 BM Arnhem, NL 

( 180 )  29/03/2032 

( 111 )  9145 

( 510 )  2 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2002/187 

( 540 )  UPS + figure mburoje 

( 730 )  United Parcel Service of America, Inc., 

55 Glenlake Parkway, NE Atlanta, Georgia 30328, USA, US, US, US 

( 180 )  10/04/2032 

( 111 )  5376 

( 510 )  39 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2002/188 

( 540 )  UNITED PARCEL SERVICE 

( 730 )  United Parcel Service of America, Inc., 

55 Glenlake Parkway, NE Atlanta, Georgia 30328, USA, US 

( 180 )  10/04/2032 

( 111 )  5374 

( 510 )  39 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2011/107 

( 540 )  BILIM 

( 730 )  BILIM ILAC SAN.TIC. A 

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

( 180 )  16/02/2031 

( 111 )  13661 

( 510 )  5 

 
 
 

( 210 )  AL/T/ 2012/200 

( 540 )  PET  
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( 730 )  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States of America, US 

( 180 )  04/04/2032 

( 111 )  14597 

( 510 )  21  32 

 
 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

47 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DISENJO INDUSTRIALE TE 

RIPERTERIRA 
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( 210 )  AL/I/ 2012/12 

( 540 )   

( 730 )  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883,, US 

( 180 )  15/05/2027 

( 111 )  197 

( 510 )  , 

 
 
 

( 210 )  AL/I/ 2012/15 

( 540 )   

( 730 )  Mars, Incorporated 

6885 Elm Street McLean, Virginia 22101-3883, US 

( 180 )  20/07/2027 

( 111 )  204 

( 510 )  , 

 
 
 

( 210 )  AL/I/ 2017/3 

( 540 )   

( 730 )  The Coca-Cola Company 

One Coca-Cola Plaza, NW, Atlanta, GA 30313, US 

( 180 )  07/03/2027 

( 111 )  248 

( 510 )  , 
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RIVENDOSJE NE AFAT 
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(210)  AL/T/ 2020/384 

(220)  27/05/2020 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale/ 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Top Learning (Beijing) Education Technology Co., Ltd. 

Rm. 136, 1/F, Bldg. No. 23, East Zone, Yard No. 10, Xibeiwang Rd. East, Haidian Dist., 

Beijing, China, CN 

(740) Ardit Loloçi 

Rr. Fortuzi, nr. 137, Tirane, Albania 

(511) 9  kompjutera;komputera tablet;programe kompjuterike;program kompjuteri, te 

regjistruara;program kompjuteri, te shkarkueshme;platforma te programit kompjuterik, te 

regjistruara ose te shkarkueshme;aplikacione te programit te shkarkueshme per telefona te 

levizshem;aplikacione celulari te shkarkueshem;lexues libri elektronik;publikime 

elektronike, te shkarkueshme;aparat mesimor;aparat mesimor elektronik  

41  sherbime edukative;sherbime te dhenies se instruksioneve;organizimi dhe kryerja e 

seminareve [trajnimeve];organizimi i ekspozitave per qellime kulturore dhe 

edukative;sherbime te publikimit on-line te librave elektronik dhe revistave;sherbimi i 

dhenies on-line te publikimeve elektronike, jo te shkarkueshme;sherbimi i dhenies se 

filmave, jo te shkarkueshme, permes sherbimit video-on-demand;sherbimeve te video 

lojrave te siguruara permes internetit;perkthime;sherbime per perkthime;sherbime te 

perkthimit te gjuhes;sherbime te librarise;sherbime te ofrimit te librarise;sherbime te 

librarise ne celular;sherbime te librarise (celular-);sherbime elektronike te librarise  
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( 732 )  BILIM ILAC SAN.TIC. A 

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

(740)  

 

 


