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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 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

7 

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/ 2021/728 

(220)  23/08/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Donilda Shurbi 

BILAL GOLEMI; Nd. 18; H. 5; Ap. 14; 

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5;, AL 

(740) Donilda Shurbi 

BILAL GOLEMI; Nd. 18; H. 5; Ap. 14; 

NJËSIA ADMINISTRATIVE NR. 5; 

(511) 35  Evente motivacionale, 

inspiruese, organizime eventesh dhe 

konferencash fizike dhe online  

41  Evente trajnimi ne biznes, start-up, 

kriptovalute, karriere si dhe planifikimi 

eventeve ne cdo fushe tjeter, ne ambjentet 

e shoqerise ose /dhe online.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1403 

(220)  31/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  purple/vjollcë dhe e zezë 

(732)  PANDI LAÇO; BLEDAR LAÇO  

and ADRIAN HILA 

Ruga e Durrësit;Nd.40;H.4;Ap.3; Tiranë, 

AL; Rruga "Mine Peza; p.4316, Tiranë, 

Kodi Postar 1001,  , AL ;Rruga "Sami 

Frashëri", Tiranë, Kodi Postar 1001,  , AL 

(740) Eriola Çollaku 

Rr. Niko Avrami,mbas shkolles 

"Ramazan Jerani",pallati "Eridess 55", 

shk.1,kati 8,Tiranë, Shqipëri 

(511) 38  qera e kohes se aksesit ne rrjetin 

kompjuterik rental;ofrimi i aksesit ne 

database;shperndarja e televizionit 

Kabllor;komunikim me 

telegram;komunikim me 

telefon;komunikim me telefon 

celular;komunikim me ane te terminaleve 

kompjuterik;komunikim me rrjet te fibres 

optike;transmetimi i mesazheve dhe 

imazheve kompjuterike;sherbimet e 

bordeve lektronike buletini (sherbime 

telekomunkacioni);transmetimi me 

fax;qera e aparateve 

faksimile;informacion rreht 

telekomunikacionit;ofrimi i dhomave chat 

nepermjet internetit;dergimi 

mesazheve;qera e aparateve per dergimin 

e mesazheve;qera e modemave;sherbimet 

e agjensise se lajmeve;ofrimi i forumeve 

online;sherbime faqosjeje (radio telefon 

ose mjete te tjera te komunkimit 

elektronik;shperndarja dhe transemtimi ne 

radio;radio komunkim;transmetim 

satelitor;transmetimi te dhenave;qera e 

pajisjeve te telekomunikacionit;sigurimi i 

kanaleve të telekomunikacionit për 

shërbimet e teleshopingut;sigurimi i 

lidhjeve të telekomunikacionit në një rrjet 

kompjuterik;shërbimet e 

telekomunikacionit dhe shërbimet e 

kryqëzimit;sherbime 

telekonference;sherbime telegrafi;sherbim 
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telefonie;qera e tefonave;transmetim 

televisiv;sherbime teletekst;transmetimi i 

telegrameve;transmetimi i postes 

elektronike;transmetimi i kartave te 

urimit;transmetimi i skedareve 

digjitale;sigurimi i aksesit të përdoruesve 

në rrjetet kompjuterike;transmetimi video 

–on-demand;sherbime 

videoconference;sherbime te postes 

zanore;transmetimi me vale  

41  akademi [edukim];udhëzime 

aikido;shërbime të parkut të 

zbavitjes;duke ofruar shërbime për 

zbavitje në lojëra;Trajnimi i kafshëve;qira 

e veprave të artit;qira e pajisjeve 

audio;rregullimin e konkurseve të 

bukurisë;shkollë me qëndrim 

konvikt;Rezervimi i vendeve për 

shfaqje;shërbime kaligrafi;sigurimi i 

objekteve të kazinos [lojërave të 

fatit];prezantime kinemaje / prezantime 

në kinema;qira e aparatit 

kinematografik;shërbimet e klubit 

[argëtim ose arsim];stërvitje 

[trajnime];rregullimi dhe mbajtja e 

kolokiumeve;organizimi dhe realizimi i 

koncerteve;rregullimi dhe mbajtja e 

konferencave;rregullimi dhe drejtimi i 

kongreseve;kurse trajnimi me 

korrespondence;shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit;disk muzikor-gara dhe 

konkurse me disk;shërbime 

diskotekë;dublim;informacion 

arsimor;ekzaminim arsimor;shërbime 

arsimore të ofruara nga shkollat;botime 

elektronike;shërbime argëtuese;shërbime 

argëtuese;informacion argëtimi;prodhim 

filmash, përveç filmave 

reklamues;siguron filma që nuk mund të 

shkarkohen nëpërmjet shërbimeve me 

video-on-demand;kryerjen e klasa 

palestër;shërbimet e lojërave të 

fatit;shërbime të lojës të ofruara on-line 

nga një rrjet kompjuterik;pajisje lojërash 

me qira;sigurimin e objekteve të 

golfit;Kryen vizita të udhëzuara;kryerjen 

e turneve të udhëzuar ngjitje;instruksione 

gjimnastike;shërbime të klubit 

shëndetësor [trajnime shëndetësore dhe 

palestër];shërbime të kampit të 

pushimeve [argëtim];rregullimi dhe 

drejtimi i forumeve edukative në 

person;marrja me qira e aquariumeve 

shtëpiake ose te brendshme;shërbime 

karaoke;shërbime të përkthimit të 

gjuhës;shërbimet e paraqitjes, përveçse 

për qëllime reklamimi;shërbime 

bibliotekare për huazim;qira e aparateve 

ndriçuese për grupe teatrore ose studiot 

televizive;mikrofilming;shërbime të 

bibliotekave të lëvizshme / shërbime të 

libraris;modelim për artistët;qira e 

fotografive të lëvizjes;shërbime të filmit 

në studio;duke ofruar objekte muzeale 

[prezantim, ekspozita];shërbime të 

kompozimit muzikor;prodhimin e 

muzikës;shërbime të gazetarëve;shërbime 

klube nate [argëtim];kopshte;publikim 

on-line i librave dhe revistave 

elektronike;duke ofruar publikime 

elektronike në internet, që nuk mund të 

shkarkohen;duke ofruar muzikë on-line, 

jo të shkarkueshme;sigurimi i videove on 

line që që nuk mund të 

shkarkohen;shërbime të 

orkestrës;organizimi i garave edukimi ose 

argëtimi;organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose arsimore;organizimi 

i garave sportive;organizimi i 

llotarive;organizimi i ballove;organizimi i 

shfaqjeve [shërbime 

impresario];organizimi i shfaqjeve të 

modës për qëllime argëtimi;organizimi i 

ngjarjeve argëtuese cosplay;planifikimi i 

festave [argëtuese];shërbime personale 

trajnuese [trajnime palestër];raportim 

fotografik;fotografim;edukim 

fizik;trajnim praktik 

[demonstrim];prezantimi i shfaqjeve të 

cirkut;prezantimi i shfaqjeve të 

ndryshme;prezantimi i performancave 

live;publikimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare;publikimi i librave;radio 
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argëtuese;qiraja e radios dhe 

televizionit;prodhimi i programeve 

radiotelevizive;shërbimet e regjistrimit të 

incizimit;duke siguruar objekte 

rekreative;informacion për 

rekreacion;edukimi fetar;udhëzim sado 

[udhëzim ceremoni çaji];shkrim 

skenari;shkrimi i skenareve, te ndryshem 

nga qëllimet e reklamimit;rregullimi dhe 

mbajtja e seminareve;qira e skenave te 

shfaqjeve;prodhimi i 

shfaqjeve;interpretim i gjuhës së 

shenjave;qira e pajisjeve të zhytjes në 

lëkurë;shkrim kengesh;qira e 

regjistrimeve të zërit;shërbime të kampit 

sportiv;sigurimin e objekteve 

sportive;dhënia me qira e pajisjeve 

sportive, me përjashtim të 

automjeteve;qira e terreneve sportive;qira 

e objekteve të stadiumit;qira e platformes 

skenike;Titrim;shërbime mësimore / 

arsimore / instruksione;argëtim televiziv; 

sigurimi i programeve televizive, që nuk 

mund të shkarkohen, nëpërmjet 

shërbimeve të ofruara nga video-sipas- 

kërkesës / sigurimi i programeve 

televizive, që nuk mund të shkarkohen 

nëpërmjet shërbimeve të ofruara nga 

video-sipas- kërkesës;marrja me qira e 

fushave te tenisit; prodhime 

teatrore;shërbimet e agjencisë së biletave 

[argëtuese];koordinim i kohes 

sportive;marrja me qira e 

lodrave;shërbime trajnimi të ofruara 

nëpërmjet 

simulatorëve;përkthim;tutoring;dhënia 

me qira e regjistruesit të 

videokasetave;qira e kamerave video / 

qira e kamerave;redaktimi i videove;qira 

e videokasetave;regjistrimi i 

videove;udhëzime profesionale [këshillim 

për arsimim ose trajnim];rikualifikim 

profesional;rregullimi dhe realizimi i 

punëtorive [trajnimi];shkrimi i teksteve 

*;shërbime kopsht zoologjik  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/4 

(220)  05/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; e kuqe 

(732)  KORAL - SOLE shpk. 

Berxull, Autostrada Tirane - Durres, Km 

10, Triane, perballe City Park, AL 

(740) Eno Dodbiba 

Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë 

(511) 29  turshi, sallam, bylmet 

posacerisht djath, salce kosi, xaxiq, 

qumesht, ajke me spec, gjize  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/48 

(220)  21/01/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   
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(526 ) Albanian-American Development 

Foundation  

(591)  bojeqielli; blu; nuanca te bluse; 

nuance e te kuqes; vishnje dhe lejla 

(732)  Albanian-American Development 

Foundation, Dega në Shqipëri 

Rruga "Ibrahim Rugova", Ndërtesa 42, 

Hyrja 7, Apartamenti 60, 1019, Tiranë, 

Shqipëri, AL 

(740) Ekflodia Leskaj 

Rruga "Qemal Stafa", 161/1/4, Tiranë, 

Shqiperi 

(511) 35  Promovim i zhvillimit të 

sektorit privat përmes sipërmarrjes; 

mbështetje në menaxhimin e 

sipërmarrjeve dhe organizatave, 

mbështejte dhe konsulencë në përgatitjen 

e planeve të biznesit; konsulencë për 

menaxhim dhe organizim biznesi; 

këshillim profesional i biznesit; 

konsulencë lidhur me strategjitë e 

komunikimit për marrëdhëniet me 

publikun, shërbime marketingu, shërbime 

prokurimi për të tretët, blerja e mallrave 

dhe shërbimeve në përfitim të 

organizatave të tjera, kërkim i 

sponsorizimeve, mbështetje në 

organizimin e panaireve.   

36  Menaxhim fondesh të fondacionit; 

analiza finaciare; sponsorizime financiare 

përmes ofrimit të granteve për sipërmarrje 

dhe organizata të tjera; mbledhje fondesh 

për bamirësi.   

41  Edukim; ofrimi i trajnimeve; argëtim; 

aktivitet sportiv dhe kulturor; botim i 

librave, botim i librave dhe gazetave 

elektronike online në internet, botim i 

teksteve të ndryshme nga tekstet 

publicitare, organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose edukative, 

informacion edukimi, organizmi dhe 

drejtimi i konferencave, organizimi i 

konkurseve (edukim ose argëtim), 

mësimdhënie, ofrim i informacionit në 

fushën e edukimit, ofrim i botimeve 

elektronike online, jo të shkarkueshme, 

organizimi dhe drejtimi i workshop-eve 

(trajnim), organizimi dhe drejtimi i 

seminareve, përkthim, provim mësimor, 

udhëzim profesional (këshillim edukativ 

ose trajnues), mbështetje në organizimin e 

aktiviteteve kulturore dhe për muzetë.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/69 

(220)  09/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

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

portokalli 

(732)  VJORSI KOSOVA 

Rr. Muhedin Llagani, Tirane Godina 

Arlis Ndertim, Shkalla 2, Kati 0, Tirane, 

AL 

(740) VJORSI KOSOVA 

Rr. Muhedin Llagani, Tirane Godina 

Arlis Ndertim, Shkalla 2, Kati 0, Tirane 

(511) 43  Sherbime te ofrimit te 

ushqimeve te shpejta, pizza, hamburger, 

krepa.  
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(210)  AL/T/ 2022/104 

(220)  07/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) SOLE, CARTA PER TUTTI I 

GIORNI 

(591)  e verdhë; portokalli; bojeqielli; e 

bardhe; blu 

(732)  SOLE MIO shpk 

Lezhe Lezhe LEZHE Lagjia Beslidhja, 

Rruga Shtraus, Pallati nr.11, kati I-re, 

Ap.Nr.4., AL 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

(511) 3  Letra duarsh per higjene 

personale  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/163 

(220)  22/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) heated tobacco; 20 sticks 

(591)  lejla; e zezë; e bardhë; gri 

(732)  DEKA Group-AL sh.p.k 

Rruga Reshit Petrela nr 45, Njesia 

Bashkiake nr.9, 1057 Tirane, Shqiperi, 

AL 

(740) Juna Rexha 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat 

Binjake, nr.24, 1057, Tirane, Shqiperi 

(511) 34  Letër absorbuese për tubacionet 

e duhanit;Tavëll;Tavëll për 

duhanpirësit;Tavëll për duhanpirës të bërë 

nga metale jo të çmuara;Tavëll për 

duhanpirës të bërë nga metale të 

çmuara;Tavëll me çakmakë 

shkrepsash;Tavëll, jo prej metali të 

çmuar;Tavëll prej metali të 

çmuar;Mbështjelljese të gjata aziatike për 

këllëf duhani;tuba duhani të gjatë aziatik 

(kiseru);Kuti cigaresh automatike;Duhan 

për përtypje;Kuti purosh;Kuti purosh prej 

metali të çmuar;Kasë purosh;Kasë 

purosh, jo prej metali të çmuar;Gërshërë 

purosh;Prerëse purosh;Mbajtëse 

purosh;Lagështues purosh;Çakmakë 

purosh;thasë purosh;tuba purosh;Kuti 

cigaresh;Kuti cigaresh prej metali të 

çmuar;Kasë cigaresh;Kasë cigaresh prej 

metali të çmuar;Kasë cigaresh jo prej 

metali të çmuar;Filtra cigaresh;Mbajtëse 

cigaresh;Mbajtëse cigaresh jo prej metali 

të çmuar;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse çakmash;Çakmakë 

cigaresh;Letër cigaresh;Duhan 

cigaresh;tuba 

cigaresh;Cigarete;Cigarillos;Puro;Pajisje 

për ngrohjen e duhanit për qëllime 

thithjeje;Cigare elektrike [cigare 

elektronike];Kuti cigaresh 

elektronike;Kasë cigaresh 

elektronike;Cigare elektronike;Cigare 

elektronike për përdorim si alternativë 

ndaj cigareve tradicionale;Puro 

elektronike;Nargjile elektronike;Tuba 

elektronike shisha;Tuba për tymosje 

elektronike;Cigare me majë filtri;Maja 

filtra;Maja filtri për cigarette;Gurë 

zjarri;Duhan me aromë;Aromatizues, të 
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ndryshëm nga vajrat esencialë, për 

përdorim në cigare 

elektronike;Aromatizues, të ndryshëm 

nga vajrat esencialë, për duhan;Duhan që 

dridhet me dorë;Bimë për pirjen e 

duhanit;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse purosh prej metali të 

çmuar;Duhan nargjile;Nargjile;Kuti 

purosh të lagështuara;Lagështues Duhan 

me gjethe;Gurë për çakmakë;çakmakë për 

duhanpirësit [çakmakë] [jo për 

automobila];Cilindra gazi të lëngshëm për 

çakmakë;Tretësira të lëngshme të 

nikotinës për përdorim në cigare 

elektronike;Kuti shkrepëseje;Kuti 

shkrepse jo prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepse prej metali të çmuar;Mbajtëse 

shkrepsesh;Mbajtëse shkrepësesh jo prej 

metali të çmuar;Mbajtëse shkrepësesh 

prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepësesh;Shkrepëse;Cigare me 

mentol;Duhan për tub mentol;Tuba me 

mente;Duhan me mente;Avullues oral për 

duhanpirësit;Shkrepëse parafine;Qese 

tubash;Pastrues cibuku;Duhan 

pipe;Makina xhepi për rrotullimin e 

cigareve;Duhan që dridhet me 

dorë;Duhan për rrotullim;Shkrepse 

sigurie;Tuba për avullues cigaresh pa 

tym;Duhan pa tym;Pipa 

duhanpirëse;Avull lëshues oral për 

duhanpirësit;Duhan për hundë;Kuti 

duhani për hundë;Kuti duhani për hundë 

të bëra prej metali të çmuar;Kuti duhani 

për hundë, jo prej metali të 

çmuar;shkrepese squfuri;bishta 

cigaresh;Duhan;Filtrat e duhanit;Mulliri i 

duhanit;Kavanoza duhani;Pastrues të 

tubave të duhanit;Qese duhani;Duhan 

pluhur;Tava të vogla për të pështyrë 

duhanin;Zëvendësuesit e duhanit jo për 

qëllime mjekësore;Enë pështyme për 

përdoruesit e duhanit;Shkrepse me fosfor 

të verdhë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/164 

(220)  22/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) heated tobacco; 20 sticks 

(591)  e verdhë;  e zezë; e bardhë; gri 

(732)  DEKA Group-AL sh.p.k 

Rruga Reshit Petrela nr 45, Njesia 

Bashkiake nr.9, 1057 Tirane, Shqiperi, 

AL 

(740) Juna Rexha 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat 

Binjake, nr.24, 1057, Tirane, Shqiperi 

(511) 34  Letër absorbuese për tubacionet 

e duhanit;Tavëll;Tavëll për 

duhanpirësit;Tavëll për duhanpirës të bërë 

nga metale jo të çmuara;Tavëll për 

duhanpirës të bërë nga metale të 

çmuara;Tavëll me çakmakë 

shkrepsash;Tavëll, jo prej metali të 

çmuar;Tavëll prej metali të 

çmuar;Mbështjelljese të gjata aziatike për 

këllëf duhani;tuba duhani të gjatë aziatik 

(kiseru);Kuti cigaresh automatike;Duhan 

për përtypje;Kuti purosh;Kuti purosh prej 

metali të çmuar;Kasë purosh;Kasë 

purosh, jo prej metali të çmuar;Gërshërë 

purosh;Prerëse purosh;Mbajtëse 

purosh;Lagështues purosh;Çakmakë 

purosh;thasë purosh;tuba purosh;Kuti 

cigaresh;Kuti cigaresh prej metali të 

çmuar;Kasë cigaresh;Kasë cigaresh prej 

metali të çmuar;Kasë cigaresh jo prej 

metali të çmuar;Filtra cigaresh;Mbajtëse 
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cigaresh;Mbajtëse cigaresh jo prej metali 

të çmuar;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse çakmash;Çakmakë 

cigaresh;Letër cigaresh;Duhan 

cigaresh;tuba 

cigaresh;Cigarete;Cigarillos;Puro;Pajisje 

për ngrohjen e duhanit për qëllime 

thithjeje;Cigare elektrike [cigare 

elektronike];Kuti cigaresh 

elektronike;Kasë cigaresh 

elektronike;Cigare elektronike;Cigare 

elektronike për përdorim si alternativë 

ndaj cigareve tradicionale;Puro 

elektronike;Nargjile elektronike;Tuba 

elektronike shisha;Tuba për tymosje 

elektronike;Cigare me majë filtri;Maja 

filtra;Maja filtri për cigarette;Gurë 

zjarri;Duhan me aromë;Aromatizues, të 

ndryshëm nga vajrat esencialë, për 

përdorim në cigare 

elektronike;Aromatizues, të ndryshëm 

nga vajrat esencialë, për duhan;Duhan që 

dridhet me dorë;Bimë për pirjen e 

duhanit;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse purosh prej metali të 

çmuar;Duhan nargjile;Nargjile;Kuti 

purosh të lagështuara;Lagështues Duhan 

me gjethe;Gurë për çakmakë;çakmakë për 

duhanpirësit [çakmakë] [jo për 

automobila];Cilindra gazi të lëngshëm për 

çakmakë;Tretësira të lëngshme të 

nikotinës për përdorim në cigare 

elektronike;Kuti shkrepëseje;Kuti 

shkrepse jo prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepse prej metali të çmuar;Mbajtëse 

shkrepsesh;Mbajtëse shkrepësesh jo prej 

metali të çmuar;Mbajtëse shkrepësesh 

prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepësesh;Shkrepëse;Cigare me 

mentol;Duhan për tub mentol;Tuba me 

mente;Duhan me mente;Avullues oral për 

duhanpirësit;Shkrepëse parafine;Qese 

tubash;Pastrues cibuku;Duhan 

pipe;Makina xhepi për rrotullimin e 

cigareve;Duhan që dridhet me 

dorë;Duhan për rrotullim;Shkrepse 

sigurie;Tuba për avullues cigaresh pa 

tym;Duhan pa tym;Pipa 

duhanpirëse;Avull lëshues oral për 

duhanpirësit;Duhan për hundë;Kuti 

duhani për hundë;Kuti duhani për hundë 

të bëra prej metali të çmuar;Kuti duhani 

për hundë, jo prej metali të 

çmuar;shkrepese squfuri;bishta 

cigaresh;Duhan;Filtrat e duhanit;Mulliri i 

duhanit;Kavanoza duhani;Pastrues të 

tubave të duhanit;Qese duhani;Duhan 

pluhur;Tava të vogla për të pështyrë 

duhanin;Zëvendësuesit e duhanit jo për 

qëllime mjekësore;Enë pështyme për 

përdoruesit e duhanit;Shkrepse me fosfor 

të verdhë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/165 

(220)  22/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) heated tobacco; 20 sticks 

(591)  BLU; E ZEZE; E BARDHE; GRI 

(732)  DEKA Group-AL sh.p.k 

Rruga Reshit Petrela nr 45, Njesia 

Bashkiake nr.9, 1057 Tirane, Shqiperi, 

AL 

(740) Juna Rexha 

Bulevardi Dëshmorët e Kombit, Kullat 

Binjake, nr.24, 1057, Tirane, Shqiperi 

(511) 34  Letër absorbuese për tubacionet 

e duhanit;Tavëll;Tavëll për 

duhanpirësit;Tavëll për duhanpirës të bërë 
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nga metale jo të çmuara;Tavëll për 

duhanpirës të bërë nga metale të 

çmuara;Tavëll me çakmakë 

shkrepsash;Tavëll, jo prej metali të 

çmuar;Tavëll prej metali të 

çmuar;Mbështjelljese të gjata aziatike për 

këllëf duhani;tuba duhani të gjatë aziatik 

(kiseru);Kuti cigaresh automatike;Duhan 

për përtypje;Kuti purosh;Kuti purosh prej 

metali të çmuar;Kasë purosh;Kasë 

purosh, jo prej metali të çmuar;Gërshërë 

purosh;Prerëse purosh;Mbajtëse 

purosh;Lagështues purosh;Çakmakë 

purosh;thasë purosh;tuba purosh;Kuti 

cigaresh;Kuti cigaresh prej metali të 

çmuar;Kasë cigaresh;Kasë cigaresh prej 

metali të çmuar;Kasë cigaresh jo prej 

metali të çmuar;Filtra cigaresh;Mbajtëse 

cigaresh;Mbajtëse cigaresh jo prej metali 

të çmuar;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse çakmash;Çakmakë 

cigaresh;Letër cigaresh;Duhan 

cigaresh;tuba 

cigaresh;Cigarete;Cigarillos;Puro;Pajisje 

për ngrohjen e duhanit për qëllime 

thithjeje;Cigare elektrike [cigare 

elektronike];Kuti cigaresh 

elektronike;Kasë cigaresh 

elektronike;Cigare elektronike;Cigare 

elektronike për përdorim si alternativë 

ndaj cigareve tradicionale;Puro 

elektronike;Nargjile elektronike;Tuba 

elektronike shisha;Tuba për tymosje 

elektronike;Cigare me majë filtri;Maja 

filtra;Maja filtri për cigarette;Gurë 

zjarri;Duhan me aromë;Aromatizues, të 

ndryshëm nga vajrat esencialë, për 

përdorim në cigare 

elektronike;Aromatizues, të ndryshëm 

nga vajrat esencialë, për duhan;Duhan që 

dridhet me dorë;Bimë për pirjen e 

duhanit;Mbajtëse cigaresh prej metali të 

çmuar;Mbajtëse purosh prej metali të 

çmuar;Duhan nargjile;Nargjile;Kuti 

purosh të lagështuara;Lagështues Duhan 

me gjethe;Gurë për çakmakë;çakmakë për 

duhanpirësit [çakmakë] [jo për 

automobila];Cilindra gazi të lëngshëm për 

çakmakë;Tretësira të lëngshme të 

nikotinës për përdorim në cigare 

elektronike;Kuti shkrepëseje;Kuti 

shkrepse jo prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepse prej metali të çmuar;Mbajtëse 

shkrepsesh;Mbajtëse shkrepësesh jo prej 

metali të çmuar;Mbajtëse shkrepësesh 

prej metali të çmuar;Kuti 

shkrepësesh;Shkrepëse;Cigare me 

mentol;Duhan për tub mentol;Tuba me 

mente;Duhan me mente;Avullues oral për 

duhanpirësit;Shkrepëse parafine;Qese 

tubash;Pastrues cibuku;Duhan 

pipe;Makina xhepi për rrotullimin e 

cigareve;Duhan që dridhet me 

dorë;Duhan për rrotullim;Shkrepse 

sigurie;Tuba për avullues cigaresh pa 

tym;Duhan pa tym;Pipa 

duhanpirëse;Avull lëshues oral për 

duhanpirësit;Duhan për hundë;Kuti 

duhani për hundë;Kuti duhani për hundë 

të bëra prej metali të çmuar;Kuti duhani 

për hundë, jo prej metali të 

çmuar;shkrepese squfuri;bishta 

cigaresh;Duhan;Filtrat e duhanit;Mulliri i 

duhanit;Kavanoza duhani;Pastrues të 

tubave të duhanit;Qese duhani;Duhan 

pluhur;Tava të vogla për të pështyrë 

duhanin;Zëvendësuesit e duhanit jo për 

qëllime mjekësore;Enë pështyme për 

përdoruesit e duhanit;Shkrepse me fosfor 

të verdhë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/195 

(220)  03/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e kuqe; e blertë; e bardhë; e kaltër 

(732)  Albijon Duraj 

Tiranë, 1023, Njësia bashkiake nr.7, 

Konferenca e Pezës, P.136, Shk.3, Ap.34, 

AL 

(740) Pjerina Zorba 

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

Ap.19, 2 D2 familjare 

(511) 5  Përgatitje për pastrimin e ajrit; 

pelena për mosmbajtje; dezinfektues; 

pelena për bebe; peceta sanitare/ tampon 

sanitar; ilaç kundër insekteve.  

16   Letër; Stilolapsa; Lapsa; çanta prej 

letre ose plastike, për paketim; çanta për 

gatim me mikrovalë; libra; peshqirë 

fytyre prej letre; dosje, për përdorim zyre; 

mjete zyre, përveç mobiljeve; fletë 

absorbuese prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore; 

peceta tavoline prej letre; letër higjenike.  

35  Shërbime të shitjes me shumicë dhe 

pakicë të produkteve: Përgatitje për 

pastrimin e 

ajrit;pelena;dezinfektues;pelena për 

bebe;peceta sanitare/ tampon sanitar;ilaç 

kundër 

insekteve;Letër;Stilolapsa;Lapsa;çanta 

prej letre ose plastike, për paketim;çanta 

për gatim me mikrovalë;libra;peshqirë 

fytyre prej letre;dosje, për përdorim 

zyre;mjete zyre, përveç mobiljeve;fletë 

absorbuese prej letre ose plastike për 

paketimin e produkteve ushqimore;peceta 

tavoline prej letre;letër higjenike.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/215 

(220)  09/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Agro Business Assistance 

(591)  e gjelbër;  

(732)  FED invest 

Rr. "Qemal Stafa", Pll. 70, Kati 2, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(740) Albana Beta 

Rr. "Qemal Stafa", Pll. 70, Kati 2, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 36  shërbimet në lidhje me 

transaksionet bankare, shërbime bankare, 

shërbime bankare online, shërbime të 

pagesave e-wallet, transferta elektronike, 

transaksione financiare përmes sistemeve 

të sigurtë (blockchain), shërbime 

financimi, kredi me këste, shërbime të 

depozitave, ofrimi i informacionit 

financiar përmes internetit, përpunimi dhe 

transmetimi i faturave dhe pagesat të 

tyre;transaksionet financiare dhe 

shërbimet e pagesave, shërbimet e 

financimit dhe kreditimit, depozitat.  

41  shërbime të edukimit ose trajnimit, 

për qëllime edukative ose kluturore, 

organizimi i ekspozitave për qëllime 

kulturore ose edukative, organizimi dhe 

mbajtja e konferencave, kongreseve dhe 

simpoziumeve;botimi i librave dhe 

teksteve, përveç teksteve publicitare  
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(210)  AL/T/ 2022/216 

(220)  09/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu;  

(732)  FED invest 

Rr. "Qemal Stafa", Pll. 70, Kati 2, Tirane, 

Shqiperi, AL 

(740) Albana Beta 

Rr. "Qemal Stafa", Pll. 70, Kati 2, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 36  shërbimet në lidhje me 

transaksionet bankare, shërbime bankare, 

shërbime bankare online, shërbime të 

pagesave e-wallet, transferta elektronike, 

transaksione financiare përmes sistemeve 

të sigurtë (blockchain), shërbime 

financimi, kredi me këste, shërbime të 

depozitave, ofrimi i informacionit 

financiar përmes internetit, përpunimi dhe 

transmetimi i faturave dhe pagesat të 

tyre;transaksionet financiare dhe 

shërbimet e pagesave, shërbimet e 

financimit dhe kreditimit, depozitat.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/235 

(220)  16/03/2022 

(540)   

X Slide 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  CHONGQING WEIBO 

COMMUNICATION TECHNOLOGY 

CO.,LTD. 

No. 58, Meijia Road Economic & 

Technological Development Zone 

Chongqing, China, CN 

(740) Vjollca Kryeziu 

Rruga Idriz Dollaku, Pall.5, Shk.2, Ap.39, 

Tiranë, KUTIA POSTARE 8198, Tiranë 

(511) 9  Telefona celulare;Smartfona  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/258 

(220)  23/03/2022 

(540)   

CRAFTED 

SELECTION 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Philip Morris Brands Sàrl 

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 
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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/ 2022/261 

(220)  24/03/2022 

(540)   

NICOLAS 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ETABLISSEMENTS NICOLAS 

31 rue des Oliviers, 94320 THIAIS, 

France , FR 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 33  pije alkoolike pervec birrave; 

vere; verera te gazuara; musht brendi; pije 

alkolike dhe likere; vere e embel natyrale; 

verera likeri; vermuth; pije alkolike qe 

permbajne fruta; alkol orizi; vodka; rum; 

kirsh; sak; sider dardhe; likere menteje; 

piketa (verw); hidromel; kuraçao; pije te 

destiluara; arak [nje pije e forte alkolike e 

aromatizuar me glikanxo]; uzo [liker]; 

pije me glikanxo (liker); pije me shije te 

hidhur; esenca alkolike; ekstrakte 

alkolike; uiski; kokteje; pije per tretje.  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/265 

(220)  24/03/2022 

(540)   

OKPERLA   
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale (300)   

(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/ 2022/315 

(220)  06/04/2022 

(540)   

VATRA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 )  

(591)   

(732)  URIM VATA 

Njësia Bashkiake nr.2, Bulevardi “Bajram 

Curri”, Ambjent me Zonë Kadastrale 

nr.8150, nr.Pasurie 8/731, Tiranë, AL 

(740) URIM VATA 

Njësia Bashkiake nr.2, Bulevardi “Bajram 

Curri”, Ambjent me Zonë Kadastrale 

nr.8150, nr.Pasurie 8/731, Tiranë 
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(511) 43  Shërbime Bar; Shërbime 

Kafeterie; Shërbime Restoranti;Katering 

për ushqim dhe pije; Shërbime snack 

bar;dhënie me qira të ambjenteve për 

akomodim të përkohëm;dhënie me qira 

salla konferencash  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/318 

(220)  05/04/2022 

(540)   

SIGMA 
 

(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, Tiranë., AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

ndertesa Pajtoni shpk, kati perdhes, 

Dyqani nr.11 

(511) 20  Mobilje, 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/ 2022/319 

(220)  05/04/2022 

(540)   

PRIAM 
 

(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, Tiranë., AL 

(740) Manuela Vrenozi 

Njesia bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

ndertesa Pajtoni shpk, kati perdhes, 

Dyqani nr.11 

(511) 20  Mobilje, 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/ 2022/325 

(220)  08/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) KENGA 

(591)  e bardhe; gri 

(732)  Ardit Gjebrea 

Rezidenca Kodra e Diellit 1,Tirane, 

Shqiperi, AL 

(740) Ardit Gjebrea 

Rezidenca Kodra e Diellit 1,Tirane, 

Shqiperi 
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(511) 35  Sherbime te Reklamit, 

menaxhimit, organizimit dhe 

administrimit te biznesit. 

shërbimet e shitjes me pakicë në internet 

për muzikë dhe filma të shkarkueshëm 

dhe të regjistruar paraprakisht;shërbime 

me pakicë në internet për muzikë 

dixhitale të shkarkueshme;sherbime te 

prodhimit te filmave reklamues;sherbime 

te dhënie me qira te hapësirës 

reklamuese;shërbime reklamimi për të 

krijuar identitetin e markës për të 

tjerët;sherbime te marrjes me qira e kohës 

së reklamimit në mediat e 

komunikimit;shërbimet e caktimit të 

takimeve; shërbime këshillimore për 

menaxhimin e biznesit; sherbume te 

ofrimit te informacionit të biznesit; 

sherbime te konsulencës në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të reklamave; 

sherbime te konsulencë në lidhje me 

strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun; sherbime te 

marrjes me qira e materialeve publicitare; 

sherbime te reklamave në radio; sherbime 

te marrëdhënieve me publikun; sherbime 

te reklamave ne radio; shërbime te 

telemarketingut.  

41  sherbime te akademisë;sherbime te 

marrjes me qira e veprave të 

artit;sherbime te marrjes me qira e 

pajisjeve audio;sherbime te marrjes me 

qira te aparateve 

kinematografike;sherbime te organizimit 

te garave [edukimi ose 

argëtimi];sherbime te organizimit dhe 

drejtimit te koncerteve;sherbime te 

organizimit dhe zhvillimit te 

konferencave;ofrime te shërbime 

kulturore, arsimore ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit;ofrime te 

shërbimeve argëtuese;shërbime 

argëtimi;sherbime te organizimit i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative;shërbime te orkestrës; sherbime 

te botimeve elektronike online, jo të 

shkarkueshme; sherbime te ofrimit te 

muzikës në internet, jo te shkarkueshëm; 

sherbime te prezantimit te performancave 

live; sherbime te prezantimit te estradës; 

sherbime te prodhimit te programeve 

radiotelevizive; sherbime te shkrimit te 

skenarit; sherbime te shkrimit te skenarit, 

përveç për qëllime reklamimi; sherbime 

te organizimit ti shfaqjeve [shërbimet 

impresario]; sherbime te prodhimit te 

shfaqjeve; ofrime te sherbimit te 

orientimit profesional [këshilla për 

arsimim ose trajnim];  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/354 

(220)  13/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhë; portokalli 

(732)  "ABC News" SHA 

TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio, AL 

(740) IDAVER SHERIFI 

TIRANE Rruga Aleksander Moisiu, Ish 

Kinostudio, "ABC News" 

(511) 38  transmetim në radio; 

transmetim në televizion; shërbime 

agjencie lajmesh; transmetim në 

televizion kabllor.  

41  prodhim i programeve të radios dhe 

televizionit; argëtim televiziv; shërbime 

të raportuesve të lajmeve; dhënia e 

programeve të pa-shkarkueshme 

televizive nëpërmjet shërbimit video-on-

demand.   
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(210)  AL/T/ 2022/355 

(220)  14/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) AUDIO 

(591)  E BARDHE; ROZE; E ZEZE 

(732)  IDRIZ KADARE 

Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga e Kavajes, 

Pallati nr.165, Bodrum, Njesia H/9, 

Tirane, AL 

(740) NDRIÇIM SELBA 

Rr. Haxhi H. Dalliu, Pall. 8,Tirane 

(511) 9  akumulatorë elektrike; alarme 

akustike / alarme zanore; percjelles 

akustike; bashkues akustik; adaptorë 

elektrikë; amplifikatorë; ndërfaqe audio; 

miksera audio; marrës audio dhe video; 

lexues barkodi; karikues baterish ; kabllo 

elektrike ; katoda ; aparate katodike 

kundër korrozionit; çelës elektrike / 

reduktues [energji elektrike] ; karikues 

për akumulatorë elektrikë ; karikues për 

cigare elektronike ; aparate pastrimi për 

disqe fonografik / aparate pastrimi për 

disqe për regjistrimin e zërit ; kabllo 

koaksiale; bobina elektrike ; lexues 

kompakt disku; kompakt disqe [audio-

video]; kompakt disqe për memorizim te 

dhenash ; pajisje per kompjuter ; 

kondensatorë ; përçues elektrikë ; 

nderlidhes për linja elektrike; panele 

kontrolli per energji elektrike ; konverter 

elektrik; tel bakri i izoluar ; diafragme 

akustike ; diafragme fotografie ; tabele 

dixhitale per shenja ; kufje për 

komunikim në distancë; aktivizues 

elektrik ; aktivizues linearë elektrikë ; 

percjelles te elektricitetit; materiale për 

rrjete elektrike [tela, kabllo]; njësi per 

efekte elektrike dhe elektronike për 

instrumente muzikore; ekrane numerike 

elektronike ; kabllot me fibra optike; 

sinjale ndriçuese ; ekrane fluoreshente ; 

tel prej kallaji për ngjitje ; siguresat 

elektrike ; kufje; inverter për energji 

elektrike ; altoparlantë ; mikrofona ; 

monitorë ; fibra optike; dioda organike që 

lëshojnë dritë [OLED]; fonografi / disqe 

për regjistrimin e zërit ; aparate elektrike 

rregulluese; rele elektrike; valvola 

solenoid [çelës elektromagnetikë] ; priza 

elektrike ; aparate për regjistrimin e zërit; 

aparate për riprodhimin e zërit; aparate 

për transmetimin e zërit; çeles elektrik ; 

aparate televizive ; tranzistorë elektronikë 

; tela elektrike ; dioda që lëshojnë dritë 

[LED]   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/363 

(220)  14/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) derm 
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(591)  Jeshile e errët; jeshile e hapur 

(732)  Gentiana Dhima 

Rruga ''Mihal Duri'', Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Gentiana Dhima 

Rruga ''Mihal Duri'', Tirane, Shqiperi 

(511) 44  Shërbimet e salloneve të 

bukurisë, kujdesi higjenik dhe i bukurisë 

për qëniet njerëzore ose kafshët; shëbime 

estetike; shërbim i aromaterapisë; 

shërbime estetike; depilim; marrja me 

qira e aparateve për stilimin e flokëve; 

parukeri (rregullim i flokëve); manikyr; 

masazh; shërbimet e saunës; shërbimet e 

solarit; Shërbimet e banjës turke.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/373 

(220)  19/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Hotel; 4 yjet 

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  Black Diamond Hotel SHPK 

TIRANE Njesia bashkiake Nr.9, Sheshi 

Selvia, Rruga Siri Kodra, 1005 Tirana., 

AL 

(740) Hekuran Çelaj 

TIRANE Njesia bashkiake Nr.9, Sheshi 

Selvia, Rruga Siri Kodra, 1005 Tirana. 

(511) 43  Shërbime të zyrave të 

akomodimeve [hotel);Shërbime 

bari;Shërbime kafene;Shërbime 

kafeterie;Shërbime të kateringut për 

ushqime dhe pije;Shërbime të rezervimit 

të hoteleve;Shërbime hoteli;Shërbime të 

informacionit dhe këshillimit në lidhje me 

përgatitjen e vakteve;Shërbime 

moteli;Shërbime të pritjes për 

akomodimin e përkohshëm [menaxhimi i 

pritjes dhe nisjeve];Shërbime 

restoranti;Shërbime restoranti me vete 

shërbim;Shërbime të restorantit të 

ushqimeve që konsumohen midis vakteve 

snack-bar;Shërbime të rezervimit për 

akomodim të përkohshëm;Shërbime të 

dhënies me qera të dhomave të 

mbledhjeve.  

44  shërbimet e aromaterapise;shërbimet e 

salloneve të bukurise;ofrime të 

shërbimeve të depilimit;shërbimet e spa 

shëndetësore;shërbime të 

parukerisë;ofrime të shërbimeve të 

masazheve;ofrime të shërbimeve të 

manikyrit;ofrime të shërbimeve të 

fizioterapise;ofrime të shërbimeve të 

banjove turke;ofrime të shërbimeve të 

saunave;ofrime të shërbimeve të 

solareve;ofrime të shërbimeve 

estetike;ofrime të shërbimeve të lyerjes së 

flokëve/shërbimet e ngjyrosjes së flokëve 

/ shërbimet e ngjyrosjes së flokëve  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/393 

(220)  22/04/2022 

(540)   

ALB ICT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ALB 

(591)   

(732)  ICTS Media Shpk 

Rruga Stavro Vinjau Nd.2, H.9, Ap.7, 

Tirana, Albania 1010 (Rruga e Elbasanit), 

AL 

(740) DANIEL KORDHONI 
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Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4, Tirane 

(511) 35  sherbime te prodhimit te 

filmave reklamues; sherbime te dhënie 

me qira te hapësirës reklamuese; 

shërbime reklamimi për të krijuar 

identitetin e markës për të tjerët; sherbime 

te marrjes me qira e kohës së reklamimit 

në mediat e komunikimit;shërbimet e 

caktimit të takimeve;shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit; 

sherbume te ofrimit te informacionit të 

biznesit; sherbime te konsulencës në 

lidhje me strategjitë e komunikimit të 

reklamave; sherbime te konsulencë në 

lidhje me strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun; sherbime te 

marrjes me qira e materialeve publicitare; 

sherbime te reklamave në radio; sherbime 

te marrëdhënieve me publikun; sherbime 

te reklamave ne radio; shërbime te 

telemarketingut.  

38  shërbimi i transmetimit në televizion; 

transmetimi video-on-demand; 

komunikimet nga rrjetet e fibrave 

optike/komunikimet nga rrjetet e fibrave 

optike; transmetim i mesazheve dhe 

imazheve; komunikime në rrjetet 

kompjuterike; transmetimi i të dhënave; 

transmetimi i skedarëve dixhital;  

41  sherbime te akademisë; sherbime te 

marrjes me qira e veprave të artit; 

sherbime te marrjes me qira e pajisjeve 

audio; sherbime te marrjes me qira te 

aparateve kinematografike; sherbime te 

organizimit te garave [edukimi ose 

argëtimi]; sherbime te organizimit dhe 

drejtimit te koncerteve; sherbime te 

organizimit dhe zhvillimit te 

konferencave;ofrime te shërbime 

kulturore, arsimore ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit; ofrime te 

shërbimeve argëtuese;shërbime argëtimi; 

sherbime te organizimit i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose edukative; sherbime 

te botimeve elektronike online, jo të 

shkarkueshme; sherbime te prezantimit te 

performancave live; sherbime te 

prezantimit te estradës; sherbime te 

prodhimit te programeve radiotelevizive; 

sherbime te shkrimit te skenarit; sherbime 

te shkrimit te skenarit, përveç për qëllime 

reklamimi; sherbime te organizimit ti 

shfaqjeve [shërbimet impresario]; 

sherbime te prodhimit te shfaqjeve; 

ofrime te sherbimit te orientimit 

profesional [këshilla për arsimim ose 

trajnim]  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/394 

(220)  22/04/2022 

(540)   

UPLIFT 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ICTS Media Shpk 

Rruga Stavro Vinjau Nd.2, H.9, Ap.7, 

Tirana, Albania 1010 (Rruga e Elbasanit), 

AL 

(740) DANIEL KORDHONI 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4, Tirane 

(511) 35  sherbime te prodhimit te 

filmave reklamues; sherbime te dhënie 

me qira te hapësirës reklamuese; 

shërbime reklamimi për të krijuar 

identitetin e markës për të tjerët; sherbime 

te marrjes me qira e kohës së reklamimit 

në mediat e komunikimit;shërbimet e 

caktimit të takimeve;shërbime 

këshillimore për menaxhimin e biznesit; 

sherbume te ofrimit te informacionit të 

biznesit; sherbime te konsulencës në 

lidhje me strategjitë e komunikimit të 

reklamave; sherbime te konsulencë në 

lidhje me strategjitë e komunikimit të 

marrëdhënieve me publikun; sherbime te 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

25 

marrjes me qira e materialeve publicitare; 

sherbime te reklamave në radio; sherbime 

te marrëdhënieve me publikun; sherbime 

te reklamave ne radio; shërbime te 

telemarketingut.  

38  shërbimi i transmetimit në televizion; 

transmetimi video-on-demand; 

komunikimet nga rrjetet e fibrave 

optike/komunikimet nga rrjetet e fibrave 

optike; transmetim i mesazheve dhe 

imazheve; komunikime në rrjetet 

kompjuterike; transmetimi i të dhënave; 

transmetimi i skedarëve dixhital;  

41   sherbime te akademisë; sherbime te 

marrjes me qira e veprave të artit; 

sherbime te marrjes me qira e pajisjeve 

audio; sherbime te marrjes me qira te 

aparateve kinematografike; sherbime te 

organizimit te garave [edukimi ose 

argëtimi]; sherbime te organizimit dhe 

drejtimit te koncerteve; sherbime te 

organizimit dhe zhvillimit te 

konferencave;ofrime te shërbime 

kulturore, arsimore ose argëtuese të 

ofruara nga galeritë e artit; ofrime te 

shërbimeve argëtuese;shërbime argëtimi; 

sherbime te organizimit i ekspozitave për 

qëllime kulturore ose edukative; sherbime 

te botimeve elektronike online, jo të 

shkarkueshme; sherbime te prezantimit te 

performancave live; sherbime te 

prezantimit te estradës; sherbime te 

prodhimit te programeve radiotelevizive; 

sherbime te shkrimit te skenarit; sherbime 

te shkrimit te skenarit, përveç për qëllime 

reklamimi; sherbime te organizimit ti 

shfaqjeve [shërbimet impresario]; 

sherbime te prodhimit te shfaqjeve; 

ofrime te sherbimit te orientimit 

profesional [këshilla për arsimim ose 

trajnim]  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/395 

(220)  22/04/2022 

(540)   

MIRLEXO  
 

(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/ 2022/418 

(220)  28/04/2022 

(540)   

GOCA & GRA 
 

(551) Marke  

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Top Channel 

Rruga "17 Nëntori", Godina Nr.20, 

Mëzez Kodër, Kashar, Tiranë      , AL 

(740) Vjollca Hoxha 

Rruga ''17 Nëntori"  Godina Nr.20, 

Mëzez Kodër, Kashar,Tiranë 

(511) 38  transmetim televiziv; ofrimin e 

informacionit në fushën e 

telekomunikacionit; transmetimi i 

skedarëve dixhitalë; transmetimi i 

mesazheve dhe imazheve me ndihmën e 

kompjuterit; komunikimet nga rrjetet me 

fibra optike / komunikimet nga rrjetet me 

fibra optike; transmetim video-on-
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demand; sigurimi i aksesit të përdoruesit 

në rrjetet globale kompjuterike; 

transmetimit të televizionit kabllor; 

transmetimi i të dhënave; marrja me qira 

e pajisjeve të telekomunikacionit.  

41  argëtim televiziv; zhvillimin e 

ngjarjeve argëtuese; drejtimin e 

shfaqjeve; shërbime argëtuese; shërbime 

argëtimi; prodhimi filmik , përveç 

filmave reklamues; ofrimi i informacionit 

në fushën e argëtimit; shërbime në studio 

filmike; shërbimet e gazetarëve të 

lajmeve; ofrimi i publikimeve elektronike 

online , të pashkarkueshme; ofrimi i 

videove në internet, jo të shkarkueshme;  

organizimi i ngjarjeve argëtuese; 

prezantim; prodhimi i programeve 

televizive; shërbimet e studios së 

regjistrimit; shkrimi i skenarit; shkrimi i 

skenarit , përveç për qëllime reklamimi; 

prodhimi i shfaqjeve; ofrimi i programeve 

televizive, jo të shkarkueshme, nëpërmjet 

shërbimeve video-on-demand/ofrimi i 

programeve televizive , jo i 

shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve 

video-on-demand; ofrimi i komenteve të 

përdoruesve për qëllime argëtuese ose 

kulturore; shërbimet e redaktimit të 

videove për ngjarje; shkrimi i teksteve.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/430 

(220)  05/05/2022 

(540)   

REHAB MONSTER 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Monster Energy Company 

1 Monster Way, Corona, California 

92879,USA, US 

(740) Vladimir Nika 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.21/1, Tiranë 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale; pije me bazë kafe; pije me 

bazë çaji; pije 

me bazë çokollate.  

32  Pije joalkoolike.  
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MARKA TË REGJISTRUARA 
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(210)  AL/T/ 2019/473 

(540)  CONAD PETFRIENDS 

(732)  Conad Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Societa' Cooperativa In sigla 

Conad  

Via Michelino, 59-40127, Bologna, Italy, 

IT 

(151)  19/05/2022 

(180)  17/05/2029 

(111)  22915 

(300)  302019000023526  03/04/2019  IT 

(510)  3, 5, 6, 8, 10, 18, 20, 21, 25, 28, 

31, 35  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2019/842 

(540)  PASSPAY CONAD 

(732)  Conad Consorzio Nazionale 

Dettaglianti Societa' Cooperativa in sigla 

Conad 

Via Michelino 59-40127, Bologna, Italy, 

IT 

(151)  19/05/2022 

(180)  20/09/2029 

(111)  22914 

(300)   

(510)  9  36, 

(526)  PAY 

(591)  - 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pall. Ndregjoni, 

Apt.36,Tirane,Shqiperi 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/923 

(540)  allure BEAUTY 

(732)  ALLURE BEAUTY SH.P.K. 

Njësia Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, 

Godina Nr. 64, Hyrja 8, Apartamenti 2, 

Tiranë, AL 

(151)  18/05/2022 

(180)  18/08/2031 

(111)  22912 

(300)   

(510)  10, 

(526)  Beauty 

(591)  -Blu, te bardhe. 

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/924 

(540)  JAMBER 

(732)  ALLURE BEAUTY SH.P.K. 

Njësia Nr. 5, Rruga Ibrahim Rugova, 

Godina Nr. 64, Hyrja 8, Apartamenti 2, 

Tiranë, AL 

(151)  18/05/2022 

(180)  18/08/2031 

(111)  22911 

(300)   

(510)  10, 

(526)   

(591)  -E bardhe; blu. 

(740) Irena Kita 

Brigada e VIII, nr.18, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1013 

(540)  GJUME ME PESE YJE 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes,, AL 

(151)  18/05/2022 

(180)  17/09/2031 

(111)  22910 

(300)   

(510)  20, 
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(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1053 

(540)  LUMIX 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  18/05/2022 

(180)  22/09/2031 

(111)  22909 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1055 

(540)  LEAFLEX 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  18/05/2022 

(180)  22/09/2031 

(111)  22908 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1082 

(540)  ANTY 

(732)  EXD SH.P.K 

Gjirokaster, Tepelene, Lagjja ''M. 

Matohiti'', Nr. 8, Prane Filialit ''Tepelena 

Union'', AL 

(151)  18/05/2022 

(180)  05/10/2031 

(111)  22907 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, shk. 

5, ap. 70/4, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1087 

(540)  MILORD 

(732)  Jozef Shiroka 

Rruga '' PETI'', Nd.33, H.3, Ap.9, Sauk, 

Farke, 1044 Tirane-Shqiperi., AL 

(151)  19/05/2022 

(180)  06/10/2031 

(111)  22917 

(300)   

(510)  25, 35, 37  43, 

(526)   

(591)  -e zezë; e bardhë 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1209 

(540)  PENELOPE 

(732)  A – Link SHPK   

Rruga, Abdyl Frasheri, Pallati nr.17/6, 

Zona Kadastrale 8270, Nr Pasurie 

3/251+1-27, Volumi 36, Faqe 179, Tirane 

– Shqiperi., AL 

(151)  19/05/2022 

(180)  05/11/2031 
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(111)  22920 

(300)   

(510)  14, 18  35, 

(526)   

(591)  -roze (pink); e bardhe. 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1243 

(540)  DRIVEN TO CARE 

(732)  Zoetis Services LLC 

10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, 

USA, US 

(151)  18/05/2022 

(180)  17/11/2031 

(111)  22913 

(300)   

(510)  35  36, 

(526)   

(591)  -portokalli, e bardhë 

(740) Pinelopi Voko 

Rruga Fadil Rada, Pall.Gener 2, Shk. C, 

Nr.2/1, Tirane 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1318 

(540)  TINGORA 

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(151)  19/05/2022 

(180)  10/12/2031 

(111)  22918 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1319 

(540)  ZILFENAN 

(732)  ALKALOID AD Skopje 

Boulevard Aleksandar Makedonski 12, 

Skopje 1000, Republic of North 

Macedonia , MK 

(151)  19/05/2022 

(180)  10/12/2031 

(111)  22919 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1338 

(540)  GLOBI 

(732)  G L O B I SHPK   

Rruga "Dritan Hoxha", Nr. 61, Laprake, 

Tirane – Shqiperi , AL 

(151)  19/05/2022 

(180)  16/12/2031 

(111)  22916 

(300)   

(510)  35  37, 

(526)  Everything about cleaning 

(591)  -blu; gri e hapur 

(740) Vilson Duka 

RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45, 

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

Shqiperi. 

 

 
 
 
 

 


