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

 

Markat. 

111. Numri i  regjistrimit të markës. 

151. Data e regjistrimit. 

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

210. Numri i kërkesës. 

220. Data e depozitimit të markës. 

300. Prioriteti. 

511. Klasifikimi i mallrave dhe I shërbimeve. 

526. Elementet e Pambrojtur  te Markes 

540. Riprodhimi i  markës.  

554. Marke trepërmasore. 

510. Lista e mallrave dhe  shërbimeve. 

591. Informacion në lidhje me ngjyrat e markës. 

551. Markë kolektive. 

731. Emri dhe adresa e aplikuesit te markes 

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

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

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

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/1247 

(220)  17/11/2021 

(540)   

REVIFASTCARDIO 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) CARDIO 

(591)   

(732)  S&R Farmaceutici s.p.a. 

Italy, Bastia Umbra (PG), via dei Pioppi 

n. 2, IT 

(740) Aleksandra Mecaj 

Rr. Reshit Collaku, Pall. Shallvare, shk. 

5, ap.70/4, Tiranë 

(511) 5  preparate ushqyese për qëllime 

terapeutike ose mjekësore;ushqyesa për 

përdorim si suplemente 

dietike;suplemente ushqyese;ndihmues 

për qëllime mjekësore;preparate 

biologjike për qëllime 

mjekësore;preparate kimike për qëllime 

farmaceutike;preparate kimiko-

farmaceutike;suplemente dietike me efekt 

kozmetik;medikamente për qëllime 

njerëzore;preparate 

farmaceutike;farmaceutikë, preparate 

mjekësore dhe veterinare;preparate 

sanitare për qëllime mjekësore;ushqim 

dhe substanca dietike të përshtatura për 

përdorim mjekësor ose veterinar, ushqim 

për foshnjet;suplemente dietike për njerëz 

dhe kafshë;allçi, materiale për 

fashim;materiale për mbushjen e 

dhëmbëve, parafinë 

dentare;dizinfektantë;preparate për 

shkatërrimin e kafshëve të 

dëmshme;fungicide, herbicide.  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1393 

(220)  30/12/2021 

(540)   

AMËZ 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Maje R&D SH.P.K 

Rruga Hadi Kantarxhui, 95, Prizren, 

Kosovë, AL 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 

(511) 29  Vezët e zogjve dhe produktet e 

vezëve; Produkte qumështi dhe 

zëvendësues të qumështit;Vajra dhe 

yndyrna ushqimore; Peshk, ushqim deti 

dhe molusqe, jo të gjalla; Mish dhe 

produktet e mishit; Insekte dhe larva të 

përgatitura; Fruta të përpunuara, 

kërpudha, perime, arra dhe bishtajore të 

konservuara;Lëkura të sallamit dhe 

imitime ta tyre; Supa me lëngje mishi ose 

perimesh, ekstrakte mishi.  

30  Kafe, çajra dhe kakao dhe 

zëvendësues të tyre;Akull, akullore, 

jogurt i ngrirë dhe akullore me lëng 

frutash;Drithërat e përpunuara;produkte 

niseshteje për ushqim;preparate për pjekje 

dhe maja;Kripëra, erëza, aromatizues dhe 

kondimente;Sheqerna, ëmbëlsues 

natyralë, veshje dhe mbushje të ëmbla, 

produkte bletësh;mallra të furrës së 

pjekjes;Bukë;Çokollatë;Kremra prej 

çokollate;Ëmbëlsira;Kroasantë.  

32  Pije joalkoolike  
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(210)  AL/T/ 2022/41 

(220)  20/01/2022 

(540)   

AVA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  "AVA Studio'', sh.p.k 

Rruga ''Brigada VIII" Ndertesa nr.19, 

Hyrja 5, Kati 10, Apartamenti 31, Njesia 

Administrative nr.5, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Fjoralba Zeko 

Rr.Ibrahim Rugova, Sky Tower, Kati 

10/4, Tiranë 

(511) 3  030178 ngjitëse për ngjitjen e 

qerpikëve të rremë; 030001 ngjitëse për 

ngjitjen e flokëve false; 030199 ngjitëse 

për qëllime kozmetike; 030200 kremra 

pas rruajtjes; 030169 qumësht bajamesh 

për qëllime kozmetike; 030006 vaj 

bajamesh; 030007 sapun bajamesh; 

030219 preparate aloe vera për qëllime 

kozmetike; 030008 qelibar [parfum]; 

030163 sapun kundër djersës; 030162 

antidjersë [tualeti]; 030172 aromatikë 

[vajra esenciale]; 030191 astringent për 

qëllime kozmetike; 030251 letra të lagura 

për fëmijë; 030015 esencë badiani; 

030222 balsam, të ndryshme nga ato për 

qëllime mjekësore; 030252 basma [ngjyrë 

kozmetike]; 030230 preparate për banjë, 

jo për qëllime mjekësore; 030175 kripërat 

e banjës, jo për qëllime mjekësore; 

030271 çaj banjo për qëllime kozmetike; 

030176 ngjyra për mjekrën; 030020 

maska bukurie; 030021 vaj bergamoti; 

030192 preparate zbardhuese 

[dekolorantë] për qëllime kozmetike; 

030262 shkëlqyes trupi; 030256 bojë 

trupi për qëllime kozmetike; 030123 

qumësht pastrues për qëllime tualeti; 

030234 preparate kolagjeni për qëllime 

kozmetike; 030060 ngjyrues për qëllime 

tualeti; 030264 sprej ftohës për qëllime 

kozmetike; 030071 kremrat kozmetikë; 

030156 ngjyra kozmetike; 030064 

konfeksione kozmetike; 030069 lapsa 

kozmetike; 030016 preparate kozmetike 

për banjë; 030043 preparate kozmetike 

për qerpikët; 030142 preparate kozmetike 

për kujdesin e lëkurës; 030177 preparate 

kozmetike për qëllime dobësimi; 030269 

pulla kozmetike, të mbushura; 030065 

kozmetike; 030249 kozmetikë për fëmijë; 

030019 shtupa pambuku për qëllime 

kozmetike/shkopinj pambuku për qëllime 

kozmetike; 030066 pambuk leshi për 

qëllime kozmetike; 030259 pambuk leshi  

tëb ngopur me preparate për heqjen e 

grimit; 030074 krem për lëkurë/dyllë për 

lëkurë; 030181 transferta dekorative për 

qëllime kozmetike; 030149 sapun 

deodorant; 030180 deodorantë për qeniet 

njerëzore ose për kafshët; 030096 

preparate për depilim/depilatorë; 030097 

dyll depilues; 030265 maska 

njëpërdorimshme me ngrohje me avull, jo 

për qëllime mjekësore; 030267 veshje për 

rindërtimin e thonjve; 030223 shampo të 

thata; 030058 kolonjë; 030100 vajra 

esencialë/vajra eterikë; 030037 vajra 

esenciale të drurit të kedrit; 030226 vajra 

esenciale të qitros; 030056 vajra esenciale 

të limonit; 030274 kremrat me bazë vaji 

esencial për përdorim në aromaterapi; 

030270 vajra esencialë për përdorim në 

aromaterapi; 030099 esenca eterike; 

030101 ekstrakte lulesh [parfume];  

030131 kozmetike për vetullat; 030154 

lapsat e vetullave; 030042 qerpikët e 

rremë; 030136 thonjtë e rremë; 030108 

vaj gaultheria; 030253 arna sysh xhel për 

qëllime kozmetike; 030111 yndyrat për 

qëllime kozmetike; 030231 balsamet e 

flokëve; 030040 bojëra flokësh/ngjyrues 

flokësh; 030034 locione për flokë; 

030201 sprej për flokë; 030232 preparate 

për drejtimin e flokëve; 030041 preparate 

për valëzim flokësh/ preparate për 

valëzim për flokët; 030227 këna [ngjyrë 
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kozmetike]; 030239 ekstrakte bimore për 

qëllime kozmetike; 030112 peroksid 

hidrogjeni për qëllime kozmetike; 030095 

temjan; 030115 vaj jasemini; 030213 

shkopinj temjan; 030116 vaj livando; 

030090 ujë livando; 030221 shkëlqyes 

buzësh; 030229 kuti për buzëkuqë; 

030018 buzëkuqët; 030257 bojë trupi me 

lateks të lëngshëm për qëllime kozmetike; 

030122 locione për qëllime kozmetike; 

030102 make-up; 030147 pluhur make-

up; 030033 përgatitjet e grimit; 030078 

preparate për heqjen e make-up-it; 

030202 rimel; 030248 qirinj masazhi për 

qëllime kozmetike; 030220 xhel për 

masazh, të ndryshme nga ato për qëllime 

mjekësore; 030255 ujë mishelar; 030128 

esenca e mentes [vaj esencial]; 030129 

mente për parfumeri; 030052 dyll për 

mustaqet; 030132 myshku [parfumeri]; 

030224 ngjitëse për thonjtë; 030137 

preparate për kujdesin e thonjve; 030254 

vezullues i thonjve; 030032 manikyr për 

thonjtë; 030240 heqës manikyri; 030133 

neutralizues për onde të përhershme; 

030114 vajra për qëllime kozmetike; 

030118 vajra për parfume dhe aroma; 

030141 parfumeri; 030135 parfume; 

030109 vazelinë për qëllime kozmetike; 

030237 preparate fitokozmetike; 030146 

pomada për qëllime kozmetike; 030203 

përzjerje petalesh [aroma]; 030134 

shampo; 030148 preparate për rruajtje; 

030017 sapun rroje; 030272 maska me 

fletë për qëllime kozmetike; 030023 krem 

për zbardhjen e lëkurës; 030171 preparate 

për nxirjen nga dielli [kozmetikë]; 

030225 preparate kundër diellit; 030197 

inde të ngopura me kremra kozmetike; 

030233 inde të ngopura me preparate për 

heqjen e grimit; 030092 ujë grimi; 

030125 preparate për grim; 030273 tonik 

për qëllime kozmetike.   

16  160008 tabela reklamash prej letre ose 

kartoni; 160013 albume/fletore; 160269 

almanakë; letër kalk për animacione; 

160284 kartela njoftimi [kartelë shkrimi]; 

160020 akuarele/bojëra uji 

[piktura]/bojëra uji [piktura]; 160034 

atlase; 160246 thasë [zarfe, thasë] prej 

letre ose plastike, për paketim; 160375 

pankarta prej letre; 160388 shirita me 

barkod; 160205 shirita lidhëse 

[libërlidhje]; 160039 mostra biologjike 

për përdorim në mikroskop [materiale 

mësimore]; 160223 skica/plane; 160330 

aparate dhe makineri libërlidhjeje [pajisje 

zyre]; 160236 materiale libërlidhjeje; 

160018 mbajtëse librash; 160189 libërtha; 

160249 faqeshënuesit; 160095 librat; 

160282 zarfa për shishe prej letre ose 

kartoni; 160304 mbështjellës shisheje prej 

letre ose kartoni; 160280 kuti letre ose 

kartoni; 160376 letra punëdore; 160270 

kalendarët; 160216 kanavacë për pikturë; 

160066 letër karboni; 160078 tuba 

kartoni; 160075 karton; 160070 

kartat/grafikët; 160259 kuti për pulla 

[vula]; 160080 katalogë; 160350 tregues 

grafiku, jo elektronik; 160090 

kromolitografë [kromos]/kromos; 160349 

klipboardsa; 160238 pëlhurë për 

libërlidhje; 160393 libra për t’u 

ngjyrosur; 160394 figura për t’u 

ngjyrosur; 160331 libra komike; 160084 

kompozimi i kornizave [printim]; 160098 

shkopinj kompozimi; 160332 letër 

kopjimi [kartelë]; 160239 korda për 

libërlidhje; 160104 bojë korrigjimi 

[heliografi]; 160115 mbajtëse kremi prej 

letre; 160345 printera karte krediti, jo 

elektrike; 160022 skedarët e 

dokumenteve [kartela]; 160346 

laminatorë dokumentesh për përdorim në 

zyrë; 160344 veshje sirtarësh prej letre, të 

parfumuara ose jo; 160123 tabela 

vizatimi; 160124 materiale vizatimi; 

160170 pllaka gdhendjeje; 160028 

gdhendjet; 160146 makina për mbylljen e 

zarfeve për zyra; 160127 zarfe [materiale 

zyrash]; 160129 gravurë; 160150 pëlhura 

për libërlidhje; 160092 dosje [kërkesa të 

zyrës]; 160156 letër filtri; 160286 flamuj 

prej letre; 160360 fletushka; 160085 



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

12 

dosje për letra; 160158 forma, të 

shtypura; 160225 stilografë; 160164 

hartat gjeografike; 160121 printime 

grafike; 160168 paraqitjet grafike; 

160167 riprodhimet grafike; 160250 

kartolina urimi; 160176 pajisje dore për 

etiketim; 160303 mostrat e shkrimit të 

dorës për kopjim; 160171 hektografë; 

160333 mbajtës për librat e çeqeve; 

160142 bojë; 160054 tampona  boje; 

160143 shirita me bojë; 160241 fletët e 

bojës për makinat e riprodhimit të 

dokumenteve; 160199 fletët e bojës për 

printera; 160301 mbajtës boje; 160144 

enë për bojë; 160153 regjistra kontabël 

[libra]; 160101 tabaka letrash; 160188 

gurë litografikë; 160029 vepra arti 

litografike; 160187 litografi; 160035 

lidhëse me fletë të lirshme/lidhëse 

unazore; 160243 revista [periodike]; 

160180 manuale [doracakë]; 160336 

kartolina urimi me muzikë; 160337 

buletine; 160032 gazeta; 160068 bllok 

shënimesh; 160204 oleografi; 160395 

letër e palosshme origami; 160362 

mbajtësit e faqeve; 160046 pamflete; 

160190 letër shkëlqyese; 160116 kapëse 

letre; 160385 prerëse letre [artikuj të 

zyrës]; 160382 letër për tabelat e 

ekzaminimit mjekësor; 160233 letër për 

radiograme; 160067 letër për makina 

regjistrimi; 160074 fletë letre [kancelari]; 

160287 grirëse letre për përdorim në zyrë; 

160006 letër; 160347 letra për pikturë dhe 

kaligrafi; 160210 letër pergamene; 

160033 revista periodike; 160305 

pankarta letre ose kartoni; 160260 pulla 

postare; 160174 kartolina; 160007 

postera; 160369 kuponë të printuar; 

160175 materiale të shtypura; 160179 

botime të shtypura; 160374 fletë 

muzikore të shtypura; 160172 grafiqe që 

tregojnë oraret të shtypura; 160177 

batanije printerësh, jo prej tekstili; 

160040 blloqe printimi; 160178 komplete 

printimi, portative [artikuj të zyrës]; 

160065 karaktere printimi; 160015 

printime [gdhendje]; 160392 mbulesa 

mbrojtëse për libra; 160118 rula për 

makina shkrimi; 160137 mburoja [vula 

letre]; 160327 tabela prej letre ose 

kartoni; 160025 letër argjendi; 160082 

libra këngësh; 160402 kartëmonedha 

suvenirë; 160043 bobina për shirita me 

bojë; 160247 tampon pullash; 160052 

pulla [vula].  

25  250174 veshje; 250175 çizmet deri te 

kyçi i këmbës; 250096 përparëse [veshje]; 

250157 ascots-kravata; 250058 pantallona 

për bebe [të brendshme]; 250148 bandana 

[shami]; 250127 rrobat e banjës; 250004 

sandale për banjë; 250005 pantofla 

banjoje; 250124 kufie banje; 250126 

kostume banje/rroba banje; 250125 rroba 

banje; 250104 rroba plazhi; 250105 

këpucë plazhi; 250031 rripa [veshje]; 

250009 beretat; 250128 gushore, jo prej 

letre; 250182 gushore, me mëngë, jo prej 

letre; 250011 shall dekorativ i gjatë e i 

hollë i bërë nga pupla ose një material i 

ngjashëm, i veshur nga gratë në festa ose 

si pjesë e veshjes së zbukuruar [gjerdane]; 

250025 buste [të brendshme]; 250014 

çizme; 250023 mbathje boxer; 250183 

veshje që përmbajnë substanca 

dobësuese; 250149 veshje për 

gjimnastikë; 250190 veshje me LED; 

250150 veshje imitim lëkure; 250151 

veshje prej lëkure; 250045 veshje; 

250086 pallto; 250020 jakë [veshje]; 

250053 kombinime [veshje]; 250078 

korse [të brendshme]; 250095 rripa dore 

[veshje]; 250050 qafore të shkëputshme; 

250017 mburojat e veshjes; 250109 

fustanet; 250033 robdishambër; 250059 

mbulesa veshi [veshje]; 250184 veshje të 

qëndisura; 250073 këpucë ose sandale 

esparto; 250099 doreza pa gishta; 250133 

mbulesa për këmbët, jo me ngrohje 

elektrike; 250061 pjesa e sipërme e 

këpucëve; 250003 këpucë; 250074 stole 

prej gëzofi; 250049 peliçe [veshje]; 

250077 gabardina [veshje];  250062 

veshje mbrojtëse për kyçet e këmbëve 
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dhe këmbët e një personi poshtë gjurit; 

250080 galloshe; 250038 zhartier; 

250079 brezat; 250067 dorashka [veshje]; 

250085 këpucë gjimnastike; 250015 

gjysmë çizme; 250028 korniza të 

kapelave [skelete]; 250046 kapele; 

250142 shirita koke [veshje]; 250191 

shami; 250186 veshjet e kokës; 250185 

mbrojtës për thembra për këpucë; 250116 

thembra për këpucë; 250008 thembra për 

çorape; 250131 takat; 250027 kapuça 

[veshje];  250013 çorape; 250121 xhaketa 

[veshje]; 250089 bluza [veshje]; 250169 

fustane sarafanë/fustane pinafore; 250181 

kimonot; 250171 mbathje; 250071 

trikotazh [veshje]; 250019 çizme me 

dantella; 250188 veshje latex; 250088 

streçe [ngrohësit e këmbëve]; 250168 

streçe [pantallona]; 250152 vello; 250153 

kostume maskarade; 250187 dorashka; 

250097 ngrohës duarsh [veshje]; 250021 

shalle tub qafe; 250060 kravata; 250001 

pajisje që nuk rrëshqasin për këpucë; 

250066 veshje të jashtme; 250010 

kominoshe/përparëse; 250115 pardesy; 

250122 veshje letre; 250162 kapele letre 

[veshje]; 250143 parka; 250102 pelerinat; 

250103 mantel gëzofi; 250144 veshje për 

tu veshur nën fund ose nën fustan; 

250161 shami xhepi; 250106 xhepa për 

veshje; 250165 ponço; 250108 pizhame; 

250057 veshje të gatshme në masa 

standarde; 250111 sandale; 250154 sari; 

250070 shirita për t’u veshur; 250069 

shalle; 250032 shalle; 250043 frontet e 

këmishave; 250042 këmisha; 250130 

këpucë; 250044 këmisha me mëngë të 

shkurtra; 250158 kufie dushi;  250090 

funde; 250164 fundpantallonë; 250024 

kapele të kafkës; 250163 maskat e gjumit; 

250101 pantofla; 250146 veshje [të 

brendshme]; 250037 mbajtëse çorapesh; 

250036 çorape; 250041 sholla të 

brendshme; 250129 sholla për këpucë; 

250193 mbrojtëset e spërkatjes për 

këpucët; 250094 fanella sportive; 250132 

këpucë sportive; 250172 kanotiere 

sportive; 250198 veshje sportive me 

sensorë dixhitalë; 250039 varëse 

çorapesh; 250006 çorape; 250120 xhaketa 

[veshje]; 250056 kostume; 250034 

pulovra; 250147 badi [të brendshme]; 

250155 t-shirt; 250051 geta; 250117 toga; 

250076 kapele cilindrike; 250064 

pantallona; 250156 çallma; 250112 

mbathje; 250026 të brendshme; 250119 

uniformat; 250123 vello [veshje]; 250170 

visore për kokën; 250082 jelek; 250194 

doreza të ngrohta për pajisjet me ekran 

me prekje; 250087 veshje të 

papërshkueshme nga uji; 250110 këpucë 

druri.   

36  360045 shërbimet e zyrës së 

akomodimit [apartamente]; 360033 

menaxhim i shtëpive apartament; 360035 

dhënia me qira e apartamenteve; 360052 

vlerësimi i artit; 360069 dhënia me qira e 

zyrave [pasuri të paluajtshme]; 360119 

dhënia me qira e zyrave për co-working; 

360123 çështjet e pasurive të 

paluajtshme; 360007 shërbimet e 

agjencisë imobiliare; 360014 vlerësimi i 

pasurive të paluajtshme; 360008 

ndërmjetësim i pasurive të paluajtshme; 

360032 menaxhimin e pasurive të 

paluajtshme; 360004 dhënia me qira e 

pasurive të paluajtshme.     

41  410002 akademi [edukim]; 410243 

organizim dhe zhvillim i ngjarjeve 

sportive; 410212 dhënia me qira e 

veprave të artit; 410085 dhënia me qira e 

pajisjeve audio; 410077 organizim i 

konkurseve të bukurisë; 410075 edukimi 

në shkollë me konvikt; 410078 rezervimi 

i vendeve për shfaqje; 410057 prezantime 

në kinema; 410006 dhënia me qira e 

aparateve kinematografike; 410044 

organizimi dhe zhvillimi i kolokiumeve; 

410010 organizimi i garave [edukimi ose 

argëtimi]; 410185 organizimi dhe drejtimi 

i koncerteve; 410246 zhvillimi i eventeve 

argëtuese; 410045 organizimi dhe 

zhvillimi i konferencave; 410046 

organizimi dhe zhvillimi i kongreseve; 
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410011 kurse me korrespondencë; 

410215 organizimi i eventeve argëtuese 

cosplay; 410216 shërbime kulturore, 

arsimore ose argëtuese të ofruara nga 

galeritë e artit; 410232 drejtimi i 

shfaqjeve; 410079 dublim; 410049 

ekzaminim arsimor; 410199 shërbime 

edukative të ofruara nga shkollat; 410219 

shërbime edukative/arsimore të ofruara 

nga asistentë me nevoja të veçanta; 

410239 shërbimet e certifikimit edukues, 

përkatësisht, duke ofruar trajnime dhe 

ekzamin arsimor/edukues; 410092 

publikim elektronik desktop; 410007 

shërbime argëtuese; 410004 shërbime 

argëtimi; 410051 organizimi i 

ekspozitave për qëllime kulturore ose 

edukative; 410230 pikturim fytyre; 

410188 organizimi i sfilatave të modës 

për qëllime argëtimi; 410225 regji filmi, 

përveç filmave reklamues; 410217 

shpërndarja e filmit; 410020 prodhim 

filmash, përveç filmave reklamues; 

410208 ofrimi i filmave, jo të 

shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve, 

video-on-demand;  410214 kryerja e 

tureve të ngjitjes me guidë; 410206 

kryerja e guidave të shoqëruara; 410021 

udhëzim gjimnastikor; 410054 shërbimet 

e klubit shëndetësor [trajnim për 

shëndetin dhe fitnesin]; 410055 shërbimet 

e kampeve të pushimeve [argëtim]; 

410203 organizimi dhe drejtimi i 

forumeve edukative individuale; 410048 

ofrimi i informacionit në fushën e 

edukimit/arsimit; 410050 ofrimi i 

informacionit në fushën e argëtimit; 

410064 ofrimi i informacionit në lidhje 

me aktivitetet rekreative; 410095 

shërbime karaoke; 410218 transferimi i 

njohurive [trajnim]; 410192 interpretim 

gjuhësor; 410187 shërbimet e paraqitjes, 

të ndryshme nga ato për qëllime 

reklamimi; 410023 huadhënie e 

shërbimeve të bibliotekës; 410224 

shërbime teknike ndriçimi për evente; 

410086 dhënia me qira e aparateve të 

ndriçimit për grupe teatrore apo studio 

televizive; 410182 mikrofilmim; 410041 

shërbimet e bibliotekës së 

lëvizshme/shërbime të librarisë; 410036 

modelim për artistë; 410019 dhënia me 

qira e e filmave; 410008 shërbime në 

studio filmike; 410235 shërbimet e 

bibliotekës multimediale; 410062 ofrimi i 

lehtësirave muzeale; 410097 shërbimet e 

kompozimit muzikor; 410196 prodhimi i 

muzikës; 410244 edukim muzikor; 

410103 shërbimet e gazetarëve të 

lajmeve; 410058 çerdhe; 410091 

publikime online të librave dhe revistave 

në formë elektronike; 410099 ofrimi i 

publikimeve elektronike online, të 

pashkarkueshme; 410200 ofrimi i 

muzikës në internet, të pashkarkueshme; 

410201 ofrimi i videove në internet, të 

pashkarkueshme; 410028 shërbimet e 

orkestrës; 410242 organizim i eventeve 

argëtuese; 410060 planifikimi i festave 

[argëtim]; 410193 shërbime personale 

trajnuese [trajnim fitnesi]; 410100 

raportim fotografik; 410236 shërbime 

imazherie fotografike me dron; 410101 

fotografi; 410012 edukim fizik; 410229 

shërbime të vlerësimit të aftësisë fizike 

për qëllime trajnimi; 410061 trajnim 

praktik [demonstrim]; 410009 prezantim i 

shfaqjeve të cirkut; 410056 prezantim i 

performancave live; 410027 prezantim i 

shfaqeve të ndryshme; 410248 prezantim 

i ekspozitave muzeale; 410249 prodhimi i 

podcasteve; 410024 publikim i librave; 

410016 publikim i teksteve, përveç 

teksteve publicitare; 410026 prodhim i 

programeve radiotelevizive; 410015 

argëtim në radio; 410025 dhënia me qira 

e aparateve radiofonike dhe televizive; 

410063 shërbimet e studios së 

regjistrimit; 410014 ofrimi i 

lehtësirave/objekteve rekreative; 410241 

dhënia me qira e lexuesve të librave 

elektronikë; 410240 kërkime në fushën e 

edukimit/arsimit; 410205 shkrim skenari; 

410089 shkrim i skenarit, përveçse për 
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qëllime reklamimi; 410070 organizimi 

dhe zhvillimi i seminareve; 410083 

organizimi i shfaqjeve [shërbimet 

impresario]; 410030 prodhim i shfaqjeve; 

410204 shkrimi i këngëve; 410093 

titrimi; 410072 organizim dhe zhvillimi i 

simpoziumeve; 410017 shërbime 

mësimore/arsimore/shërbime udhëzuese; 

410031 argëtim televiziv; 410029 

prodhime teatrore; 410183 shërbimet e 

agjencisë së biletave [argëtim]; 410238 

transferimi i njohurive dhe njohurive të 

biznesit [trajnim]; 410104 përkthim; 

410202 mentorim (tutoring); 410223 

shërbimet e redaktimit të videove për 

evente; 410090 redaktimi (montim) i 

videokasetave; 410106 videoregjistrim; 

410102 orientim profesional [këshilla për 

arsimim ose trajnim]; 410195 rikualifikim 

profesional; 410076 organizim dhe 

realizim i workshop-eve [trajnim]; 

410184 shkrimi i teksteve.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/127 

(220)  10/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  blu; e gjelber; e bardhe 

(732)  Crypto Daily 

Rruga e Kavajes, Ndertesa 27/1, Kati 5-

te, Tirane, Shqiperi, AL 

(740) Eni Kalo 

Rruga e Kavajes, Ndertesa 27/1, Kati 5-te 

P.O.Box 235, Tirane, Shqiperi 

(511) 9  Softuer kompjuterik; Softuer 

aplikativ; Softuer kompjuterik i 

shkarkueshëm nga rrjetet globale të 

informacionit kompjuterik; Softuer për 

menaxhim financiar; Publikime të 

shkarkueshme; Dokumentacion 

kompjuterik në formë elektronike; Të 

gjitha mallrat e sipërpërmendura në lidhje 

me monedhën dixhitale dhe elektronike.  

38  Shërbime telekomunikacioni; Ofrimi i 

aksesit të përdoruesve në rrjetet globale 

kompjuterike; Ofrimi i aksesit për shumë 

përdorues në një rrjet global informacioni 

kompjuterik; Ofrimi i shërbimeve virtuale 

për ndërveprim në kohë reale ndërmjet 

përdoruesve të kompjuterit; Shërbime të 

komunikimit elektronik për përgatitjen e 

informacionit financiar; Shërbime të 

komunikimit, përkatësisht, transmetim 

elektronik i të dhënave dhe dokumenteve 

ndërmjet përdoruesve të kompjuterëve; 

Transmetim i skedarëve dixhitalë; 

Transmetimi i të dhënave, audio, video 

dhe skedarët multimedialë, përfshirë 

skedarët e shkarkueshëm dhe skedarët e 

transmetuar përmes një rrjeti kompjuterik 

global; Ofrimi i forumeve online për 

transmetimin e mesazheve ndërmjet 

përdoruesve të kompjuterit; Të gjitha 

shërbimet e sipërpërmendura në lidhje me 

monedhën dixhitale dhe elektronike.  

41  Ofrimi i publikimeve elektronike; 

Ofrimi i publikimeve elektronike online; 

Publikimi i materialit multimedial online; 

Të gjitha mallrat e sipërpërmendura në 

lidhje me monedhën dixhitale dhe 

elektronike.  

42  Dizajn softueri; Zhvillim softueri; 

Ofrimi i përdorimit të përkohshëm të 

aplikacioneve softuerike të 

pashkarkueshme për transmetimin e 

audio, video, imazheve fotografike, 

tekstit, grafikës dhe të dhënave; Krijimi 

dhe mirëmbajtja e blogjeve për të tjerët; 

Ofrimi i shërbimit të aplikacionit (ASP) 

që përmban softuer për të mundësuar ose 

lehtësuar ngarkimiin, shkarkimin, 
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transmetimin, postimin, shfaqjen, 

blogimin, lidhjen, ndarjen ose ofrimin e 

mediave elektronike ose informacionit në 

mënyra të tjera përmes rrjeteve të 

komunikimit; Zhvillim i sistemeve për 

përpunimin e të dhënave; Zhvillim i 

softuerit kompjuterik për logjistikën, 

menaxhimin e zinxhirit të furnizimit dhe 

portalet e e-biznesit; Dizajn i bazave të të 

dhënave; Shërbime zhvillimi të bazës së 

të dhënave; Hostim i bazave të të 

dhënave; Hostim i përmbajtjes dixhitale 

në internet; Të gjitha mallrat e 

sipërpërmendura në lidhje me monedhën 

dixhitale dhe elektronike.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/137 

(220)  14/02/2022 

(540)   

LIASTUBLLA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  LIASTUBLLA LLC 

Prishtine, Lagjia Arberia 3, Blloku C 2.1, 

10000 Prishtine, KS 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', shk.9, kati 

1, ap.62, Tirane 

(511) 18  Lëkurë dhe imitime të 

lëkurës;bagazhet dhe çanta mbajtese;rripa 

prej lëkurës;mbulesa mobilie prej 

lëkurës;çanta;valixhe;çanta për mbrëmje 

[çanta dore];çanta për blerje;çanta për 

blerje prej lëkure;çanta për blerje me 

rrota;çanta për gjëra personale;çanta 

beli;çanta plazhi;çanta parash;çanta 

shkollore;çantë/ canta shkollore;çantë 

shpine për nxënës;çanta për sport;çanta 

për blerje;çanta pazari;kuleta;kuleta të 

xhepit;çanta për mbajtjen e 

dokumenteve;valixhe;qese për mbajtjen e 

grimit, çelësave dhe sendeve të tjera 

personale;çantë shpine;valixhe me 

rrota;çanta udhëtimi prej lëkurës;çanta 

për kampingu;çanta për alpinistë.  

25  Veshje, mbathje, kapela; rroba, 

xhinse, bluza, bluza për meshkuj, bluza 

për femra, bluza me mëngë të shkurta, 

bluza me mëngë të gjata, xhaketa 

[veshje]; xhaketa me mëngë ose pa 

mëngë; xhaketa sportive; jelekë; pallto; 

pallto me lesh; pallto për shi; xhaketë e 

thurur; pulovër; këmisha; bluza; këmisha 

me mëngë; këmisha sportive; pantallona; 

veshje zyrtare;  veshje për gra; veshje të 

mbrëmjes; fustane;  funde; veshje për 

dasma; fustane për femra,  fustane 

dasmash, xhamadanë (jelek), fustane 

solemne, fustane nusërie, fustane për raste 

solemne, fustane shtëpie, fustana për 

mbrëmje, fustane sfiladave, rroba banjo; 

brekë të banjës; mbathje të banjës; bikini; 

rrobat e banjës; artikuj veshjesh; çorapë; 

çorapë të gjata; çorapë (triko); çorape 

sportive; këpucë; këpucë lëkure;  

këpucë sportive; këpucë për gjimnastike; 

këpucë për dëborë; këpucë për shi; atlete; 

pantofla; pantofla të banjës; sandale; 

sandale të banjës; shoshone [këpucë]; 

take; çizme; gjysmë-çizme; çizme 

dantelle; çizme për shi; veshje të 

brendshme; këmishë e brendshme; 

këmishë e brendshme për sport; brekë; 

pantallona të shkurta; pizhame; rroba 

shtëpie; rroba të mbrëmjes; kanotiere; 

sutjena; korse [nën veshje]; jelekë të 

grave [të brendshme femrash]; kapele 

[veshje]; kapele; kapuça [veshje]. 
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(210)  AL/T/ 2022/146 

(220)  16/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zezë 

(732)  Anila Çuli 

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake 

Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Edri, 

Shkalla.2, ap.2. kati I-re., AL 

(740) Anila Çuli 

Tirane Tirane TIRANE Njesia Bashkiake 

Nr.10, Rruga Islam Alla, Pallati Edri, 

Shkalla.2, ap.2. kati I-re. 

(511) 35  Reklamim, manaxhim, 

administrim biznesi, funksione zyre  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/187 

(220)  02/03/2022 

(540)   

X Fold 
(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 celularë: Smartfona  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/209 

(220)  08/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Vllaznia 1919 

(591)  e zeze; e verdhe, e kuqe, blu, e 

bardhe 

(732)  Klubi i Futbollit Vllaznia 

Rruga Djepaxhijej nr.2, Shkoder, AL 

(740) Albana Laknori  

Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, 

Apt.36, Linze, Tirane. 

(511) 41  shërbimet per kampet sportive; 

organizimi i garave sportive; 

sigurimi i ambienteve sportive; 

marrja me qira e pajisjeve sportive, 

përveç automjeteve; 

marrja me qira e terreneve sportive; 

marrja me qira e ambienteve të stadiumit; 

organizimi i garave sportive elektronike; 

organizimi i ngjarjeve argëtuese; 

shërbimet e sporteve elektronike; 

ekzaminim arsimor; 

shërbimet arsimore të ofruara nga 

shkollat; 

shërbimet e Çertifikimit arsimor, 

përkatësisht, ofrimi i trajnimit dhe 

provimit arsimor; 

organizim dhe zhvillimi te ngjarjeve 

sportive; 

organizim i garave [edukimi ose 

argëtimi]; 

stërvitje [trajnim]; 

organizimi dhe zhvillim  kongresesh;  
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(210)  AL/T/ 2022/225 

(220)  15/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) THE 

(591)  e bardhë; e zezë 

(732)  THE WAVE shpk 

Rruga Murat Tërbaçi, Lagjia Uji i Ftohtë, 

Pallati Breshanaj, Kulla 3, Kati 1, Vlore, 

AL 

(740) Ermira Varkova 

Rr:"Reshit Collaku" Pallati 10, Shkalla1, 

Ap.5 Tiranë 

(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/ 2022/226 

(220)  15/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Est; 2017; Villa; Hotel; Restorant 

(591)  kafe; e verdhë ne gold 

(732)  Nertil Kocibelli 

Korce Korçe KORCE Lagjia 5, Rruga 

Mihallaq Qirinxhi, Objekti nr.3, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.14, 

Tirane 

(511) 30  Kafe, çaj, kakao dhe kafe 

artificiale;oriz, makarona dhe petë;miell 

dhe përgatitje të bëra nga drithërat;bukë, 

ëmbëlsira dhe 

ëmbëlsira;cokollate;akullore, sorbeta dhe 

akuj të tjerë të ngrënshëm;sheqer, mjaltë, 

maja, pluhur pjekje;kripë, erëza, erëza, 

bimë të konservuara;uthull, salca dhe 

erëza të tjera;pije me kafe, kakao, 

çokollatë ose bazë çaji;drithërat e 

përgatitur për konsum njerëzor, pica, pite, 

sanduiçe; aromat, përveç vajrave 

thelbësorë, për ushqim ose pije.  

35  Reklamimi;Reklama me cdo mjet 

reklamues;marketingu, ofrimi I 

informacionit tregtar në të gjitha mjetet 

publikuese, duke përfshire 

internetin;organizim eventesh për qëllime 

promocionale;manaxhimi I 

biznesit;administrim I biznesit të barit, 

restorantit, hotelit;funksione zyre, 

konkretisht organizim ekspozitash për 

qëllime tregtare ose reklame të 

produkteve të kafesë, ushqimeve dhe 

pijeve;manaxhim I biznesit të barit, 

kafenesë, restorantit dhe hotelit;Veshje 

për vitrinat e dyqaneve dhe bareve, 

restoranteve dhe hoteleve;prezantimi I 

mallrave nëpërmjet mjeteve të 

komunikimit për shitje me pakicë dhe 

shumicë të produkteve të kafesë, pijeve 

dhe ushqimeve;rrjet dyqanesh për shitje 

me pakicë dhe shumicë të produkteve të 

kafesë, pijeve dhe ushqimeve.  

43  Akomodim I përkohshëm; Rezervim 

për akomodim; Shërbim barësh; Shërbim 
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kafeneje; Shërbim kampingjesh; 

Shërbime kantine; Shërbime kateringu 

(ushqim dhe pije); Shërbime kapingjesh 

pushimi; Rezervime hoteli; Shërbime 

hotelerie; Shërbime pensionesh; 

Shërbime moteli; Dhënia me qira e 

karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqurinave; Dhënia me qira e 

dhomave të takimeve; Dhënia me qira e 

akomodimeve të përkohshme; Dhënia me 

qira e tëndave; Dhënia me qira e 

ndërtesave të transportueshme; Shërbime 

restoranti; Shërbime restoranti me 

veteshërbim; Shërbime të azilit të pleqve; 

Shërbime të barit me ushqim; Shërbime të 

shtëpive të turizmit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/236 

(220)  16/03/2022 

(540)   

X Flip 
 

(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/ 2022/260 

(220)  23/03/2022 

(540)   

 

M 

(551) Marke figure/fjale 

(554) Marke 

individuale/certifikuese/kolektive 

(300)   

(526 ) ARCHITECTURE 

(591)  e bardhe; e kuqe 

(732)  MVM ARCHITECTURE, 

CONSTRUCTION & DEVELOPMENT 

SH.P.K 

Bul. Deshmoret e Kombit, Kullat 

Binjake, Kulla 1, Kati 3, Tirane, Shqiperi, 

AL 

(740) Evis Jani 

Rruga Dervish Hima, Ndërtesa 

Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane, 

Shqiperi 

(511) 37  Veprimtari në fushën e 

ndërtimit, projektimit, mbikëqyrjes, 

kolaudimit, restaurimit, vleresime, 

ekspertiza, trajnimi, certifikimi per 

objekte civile, industriale, monumentale, 

social kulturore, kulti dhe objekte te 

rendesise dhe sigurise se vecante. 

Ndertimi, rehabilitim dhe rikonstruksion 

objektesh te ndryshme me funksion civil 

sherbimesh dhe / ose banimi si dhe 

industrial, dhe monumente arkitekture te 

kategorive te ndryshme. 

42  Studime Fizibiliteti;Studime 

urbanistike te te gjitha 

niveleve,planifikim urban. Studim 

projektim arkitektonik per te gjitha llojet 

e objekteve te ndertimeve civile, 

industriale,sportive, social kulturore, 

agroperpunuese, turistike, peizashe, 

interiere, portuale, aeroportuale, heliporte. 
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Studim projektim te strukturave mbajtese 

betonarme,metalike, druri. Studim 

projektim i objekteve me shkalle te larte 

veshtiresie, si dhe ne troje me 

qendrushmeri te ulet. Studim projektim 

dhe sinjalizim rrugor ne rruge lokale, 

urbane dhe interurane, autostrada, 

superstarda dhe linja hekurudhore,sheshe 

,parkime, porte,aeroporte,heliporte. 

Studim projektim linjash dhe sistemesh te 

prodhimit dhe shperndrjes te energjise 

elktrike. Projektim per instalime 

hidrosanitare dhe termoteknike , ventilim 

kondicionim. Projektim per furnizim me 

uje, kolektore shkarkimi,ujesjelles 

kanalizime rurale-urbane,vepra 

ujitje,kullime,impiante vaditese, 

dampa,diga. Projektim per vepra 

hidroteknike,ura dhe vepra arti, ura 

metalike, ura druri,tunele rrugore dhe 

hekurudhore. Projektim i veprave 

naftsjellese, gazsjelles. 

Studime topografike, fotogrametrike, 

hartografike, GIS. Studime dhe 

projektime hidrogjeologjike dhe te 

shpateve te buta, studim/vleresim 

gjeollogo –inxhinierik per truallin e 

objekte deri dhe mbi 5 kat, si dhe truallit 

te objekteve te medha H/C,porte, 

aeroporte, bazamente me ngarkesa te 

medha.  

45  Sherbime te Auditimit te Energjise 

per godina banimi dhe sherbimi,godina 

industriale, godina te rendesises 

strategjike,ESCO, energjise se 

rinovueshme . Konsulence tekniko-ligjore 

sipas kategorive dhe nenkategorive te 

licencave profesionale te cdo lloj studimi 

dhe projketimi qe nuk jane cituar me 

siper. Shërbime ligjore  

 

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/266 

(220)  24/03/2022 

(540)   

STENVIZY  
 

(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/ 2022/267 

(220)  24/03/2022 

(540)   

EMDAUNZA 
 

(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 
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(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/ 2022/304 

(220)  04/04/2022 

(540)   

Respekt për më 

shumë kofsha pule 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Marbo Product d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, 

Serbia, RS 

(740) Pinelopi Voko 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 30  Ushqime të lehta (snack foods) 

të gatshme për të ngrënë të përbëra 

kryesisht nga gruri, misri, drithëra, çipsa 

misri, çipsa tortilla, çipsa pite, çipsa orizi, 

kekë orizi, krakerë orizi, krakerë, 

gjevrekë, ushqime të lehta (snacks) të 

fryra (puffed), kokoshka, kokoshka dhe 

kikirika të embëlsuara, bare ushqim i 

lehtë(snack food).  

 

 

 

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/305 

(220)  04/04/2022 

(540)   

Respekt për gjithçka 

që je 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Marbo Product d.o.o. 

Djordja Stanojevica 14, 11000 Belgrade, 

Serbia, RS 

(740) Pinelopi Voko 

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

Nr.2/1, Tirane 

(511) 30  Ushqime të lehta (snack foods) 

të gatshme për të ngrënë të përbëra 

kryesisht nga gruri, misri, drithëra, çipsa 

misri, çipsa tortilla, çipsa pite, çipsa orizi, 

kekë orizi, krakerë orizi, krakerë, 

gjevrekë, ushqime të lehta (snacks) të 

fryra (puffed), kokoshka, kokoshka dhe 

kikirika të embëlsuara, bare ushqim i 

lehtë (snack food).  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/334 

(220)  08/04/2022 

(540)   

TRIBE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALFA3 GR 

Njësia Administrative Nr.2, Rruga "Murat 

Toptani", Pranë Kinema "Millenium 2", 

Tiranë, AL, AL 

(740) Vjollca SHOMO  
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EUROMARKPAT ALBANIA LTD , Rr. 

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

(511) 35  Shërbime menaxhimi, 

organizimi dhe administrim biznesi i 

hotelit, barit, 

restorantit;reklamim;funksione 

zyre;organizimi i ekspozitave për qëllime 

tregtare apo reklamuese.  

41  Shërbime diskoteke, shërbime klub 

nate;prezantimi i shfaqjeve të 

drejtpërdrejta (live), dhe i 

koncerteve;rezervimi i biletave për 

shfaqje;organizimi i ballove dhe 

spektakleve;organizim festash;shërbime 

të lojrave të fatit dhe shërbime organizimi 

lotarie;organizimi i ekspozitave për 

qëllime kulturore apo edukative; 

shërbime trajnimi sportiv dhe fitnes  

43  Shërbime hoteli; shërbime moteli; 

shërbime rezervimi të hotelit e strehimit 

të përkohshëm; shërbime recepsioni për 

strehimin e përkohshëm [menaxhimi i 

mbërritjeve dhe nisjeve në hotel]; dhënie 

me qera e dhomave dhe sallave të hotelit 

për mbledhje e takime; dhënie me qera e 

tendave; shërbime të kampit të 

pushimeve; ofrimi i lehtësirave për 

kamping; shërbime për kopsht apo çerdhe 

fëmijësh ditore; shërbime të shtëpive të 

pensionit;  shërbime strehimi për kafshët; 

dhënie me qera e banesave të 

transportueshme; shërbime bari; shërbime 

të barit me ushqime të lehta (snack-bar); 

shërbime kafeterije, shërbime restoranti; 

shërbime restoranti me vetëshërbim; 

shërbime të shefit personal të kuzhinës; 

shërbime kateringu të ushqimit dhe 

pijeve; shërbime të zbukurimit të tortave; 

shërbime dekorimi të ushqimeve; dhënie 

me qera e pajisjeve të gatimit; dhënie me 

qera e tryezave, karrigeve, mbulesave të 

tryezave, gotave e enëve; shërbime 

kantine; shërbime këshillimi në lidhje me 

përgatitjen e ushqimeve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/336 

(220)  08/04/2022 

(540)   

DAFREDA 
 

(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/ 2022/346 

(220)  12/04/2022 

(540)   

DANQONA 
 

(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.  
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(210)  AL/T/ 2022/356 

(220)  14/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) elektronik 

(591)  blu; e bardhë 

(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/ 2022/376 

(220)  21/04/2022 

(540)   

RAEA 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  "RAEA FINANCIAL SERVICES" 

SH.p.k 

Njësia Bashkiake Nr.5, Rruga "Perlat 

Rexhepi" , Nr.36, ne kryqëzimin me 

rrugën ''Janosh Hunydai'', Tiranë, 

Shqiperi, AL 

(740) Gazmir Isakaj 

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

Hyrja 17, AP 28, Tiranë 
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(511) 36  Shërbime finciare, dmth, 

transferim të parave, këmbime valutore 

dhe kryerje të pagesave të detyrimeve për 

të tretët.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/396 

(220)  22/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Smart Business Network 

(591)  e zezë;  e bardhë; blu; pink 

(732)  MAPI HOLDING SH.P.K 

Lagjia 17, Rruga Prokop Sorra, Godina 

nr.17, Hyrja 2, Durres, Shqipëri, AL 

(740) Eduart Troplini 

Lagjia 17, Rruga Prokop Sorra, Godina 

nr.17, Hyrja 2, Durres, Shqipëri 

(511) 42  Shërbime teknologjike, kërkimi 

dhe dizajni që lidhen me to;analiza 

industriale, kërkime industriale dhe 

shërbime të dizajnit industrial;shërbime të 

kontrollit të cilësisë dhe 

vërtetimit;projektimi dhe zhvillimi i 

harduerit dhe softuerit kompjuterik si 

konsulencë për sigurinë 

kompjuterike;konsulencë për softuere 

kompjuterike;dizenjimi i softuereve 

kompjuterike;analiza e sistemit 

kompjuterik;dizenjim i sistemeve 

kompjuterike;konsulencë për teknologjinë 

kompjuterike;shërbime të mbrojtjes së 

viruseve kompjuterike;dhënie me qira e 

programeve kompjuterike;krijimi dhe 

dizajnimi i indekseve të informacionit të 

bazuara në uebfaqe për të tjerët 

[shërbimet e teknologjisë së 

informacionit];krijimi dhe mirëmbajtja e 

faqeve të internetit për të tjerët;shërbime 

të kriptimit të të dhënave;konsulencë për 

sigurinë e të dhënave;zhvillimi i 

platformave kompjuterike;host faqe 

interneti [faqe interneti];konsulencë për 

teknologjinë e informacionit [IT];sigurimi 

i informacionit në lidhje me teknologjinë 

kompjuterike dhe programimin përmes 

një faqe në internet;instalimi i 

programeve kompjuterike;konsulencë për 

sigurinë në internet;mirëmbajtje e 

programeve kompjuterike;monitorimi i 

sistemeve kompjuterike me qasje në 

distancë;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e aksesit të 

paautorizuar ose shkeljes së të 

dhënave;monitorimi i sistemeve 

kompjuterike për zbulimin e 

prishjeve;kërkime në fushën e 

teknologjisë së 

telekomunikacionit;sigurimi i motorëve të 

kërkimit për internetin;softuer si shërbim 

[SaaS] kërkime teknologjike;konsulencë 

për teknologjinë e 

telekomunikacionit;azhurnimi i 

programeve kompjuterike;shërbime të 

vërtetimit të përdoruesit duke përdorur 

teknologjinë e regjistrimit të vetëm për 

aplikacionet e softuerit në 

internet;shërbime të vërtetimit të 

përdoruesit duke përdorur teknologjinë 

për transaksionet e-commerce;konsulencë 

për krijimin e faqeve në internet.  
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(210)  AL/T/ 2022/417 

(220)  28/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  roze 

(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-

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.   
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(210)  AL/T/ 2021/551 

(540)  L LEGUS LAW & TAX 

(732)  Aldenis Çullhaj 

Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora, 

Kati 2, Tiranë, AL 

(151)  26/05/2022 

(180)  21/05/2031 

(111)  22926 

(300)   

(510)  35, 36  45, 

(526)  LAW & TAX 

(591)  -fletë ari satin e celur (satin sheet 

gold); e zezë; e bardhë 

(740) Aldenis Çullhaj 

Rruga Shyqyri Bërxolli, Pallati Aurora, 

Kati 2 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/958 

(540)  omRon 

(732)  OMRON CORPORATION 

801, Minamifudodo-cho, 

Horikawahigashiiru, Shiokoji-dori, 

Shimogyo-ku, Kyoto-shi, 600-8530 

Kyoto, Japan , JP 

(151)  26/05/2022 

(180)  31/08/2031 

(111)  22925 

(300)   

(510)  10, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/978 

(540)  GD PLAST 

(732)  GD PLAST shpk 

Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ 

Autostrada Durres - Tirane, prane 

mbikalimit te Fllakes, Zona Kadastrale 

2574, Objekt me nr.pasurie 159/79, AL 

(151)  30/05/2022 

(180)  09/09/2031 

(111)  22934 

(300)   

(510)  22, 

(526)   THE PLASTIC 

COMPANY;PLAST 

(591)  -e bardhë; e gjelbër HEX 84c100; 

gri e errët HEX 394f5a 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/980 

(540)  Mr.Plast 

(732)  GD PLAST shpk 

Durres Xhafzotaj XHAFZOTAJ 

Autostrada Durres - Tirane, prane 

mbikalimit te Fllakes, Zona Kadastrale 

2574, Objekt me nr.pasurie 159/79, AL 

(151)  30/05/2022 

(180)  09/09/2031 

(111)  22933 

(300)   

(510)  22, 

(526)  Plast 

(591)  -e bardhë; e gjelbër HEX 84c100; 

gri e errët HEX 394f5a; e verdhë HEX 

fbd405; e gjelbërt e hapur HEX d4df5b 

(740) NAZRI HAXHIU 

GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri 

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

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1016 

(540)  NIGHTSTAR 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes,, AL 
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(151)  26/05/2022 

(180)  17/09/2031 

(111)  22931 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1046 

(540)  BLACK DRAGON 

(732)  CFO PHARMA 

Tirane Kashar MEZEZ Mezez, Rruga 

Pavaresia, Ndertesa 1, AL 

(151)  26/05/2022 

(180)  27/09/2031 

(111)  22927 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  -Gri e hapur; e bardhë 

(740) Ines Abdyli 

Rruga Pavarsia, Nd. no.1, Mezez Tirane, 

1050, Albania 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1047 

(540)  FLUTURX 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  26/05/2022 

(180)  22/09/2031 

(111)  22930 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1048 

(540)  SUITEFLEX 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  24/05/2022 

(180)  22/09/2031 

(111)  22922 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1056 

(540)  NICEFLEX 

(732)  COMMERCEE CORP 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  26/05/2022 

(180)  07/10/2031 

(111)  22929 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, 

Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1078 

(540)  DREAMFLEX 

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

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes, AL 

(151)  24/05/2022 

(180)  01/10/2031 

(111)  22921 

(300)   

(510)  20, 

(526)   

(591)  - 

(740) Kreshnik Leskaj 

Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, 

Ndertesa Pajtoni shpk, Kati perdhes 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2021/1178 

(540)  EDIPACK 

(732)  EDIPACK Shpk 

Rr''Aleksander Goga'', Porta Romano, 

Durres, AL 

(151)  30/05/2022 

(180)  01/11/2031 

(111)  22935 

(300)   

(510)  35, 39  40, 

(526)   

(591)  - 

(740) Bardhyl Balteza 

Rr''Aleksander Goga'', Porta Romano, 

Durres 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2022/28 

(540)  KARDUR 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija 

, SR 

(151)  26/05/2022 

(180)  17/01/2032 

(111)  22923 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë 

 

 
 
(210)  AL/T/ 2022/29 

(540)  ALERGOFEN 

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac 

Beogradski put b.b. 26300 Vršac Srbija 

, SR 

(151)  26/05/2022 

(180)  17/01/2032 

(111)  22924 

(300)   

(510)  5, 

(526)   

(591)  - 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë 
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( 21 )  AL/I/ 2021/24 

( 22 )  29/09/2021 

( 54 )  Dyshek 

( 11 )  316 

( 15 )  26/05/2022 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni 

shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11,Tirane,TIRANE,Tirane, AL 

( 72 )   

( 18 )  29/09/2026 

( 51 ) 

( 55 )   

 

 

( 21 )  AL/I/ 2021/25 

( 22 )  28/09/2021 

( 54 )  Dyshek 

( 11 )  317 

( 15 )  26/05/2022 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni 

shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11,Tirane,TIRANE,Tirane, AL 

( 72 )   

( 18 )  28/09/2026 

( 51 ) 

( 55 )   

 

 

 

( 21 )  AL/I/ 2021/26 

( 22 )  28/09/2021 

( 54 )  Dyshek 

( 11 )  318 

( 15 )  26/05/2022 

( 30 )   

( 73 )  COMMERCEE CORP / Njesia Bashkiake nr.5, Rruga Hasan Alla, Ndertesa Pajtoni 

shpk, Kati perdhes, Dyqani Nr.11,Tirane,TIRANE,Tirane, AL 

( 72 )   

( 18 )  28/09/2026 

( 51 ) 

( 55 )   
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DISENJO INDUSTRIALE TË 

RIPËRTËRIRA 
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( 210 )  AL/I/ 2016/5 

( 540 )   

( 730 )  KYB Corporation 

World Trade Center Bldg., 4-1, Hamamatsu-cho 2-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP 

( 180 )  23/09/2026 

( 111 )  244 

( 510 )  , 
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( 111)  9386 
( 210 )  AL/T/ 2002/433 

( 540 )  EVEREADY 

( 511 )    

  9  Aparate dhe instrumenta shkencore, lundruese, survejimi, elektrike, fotografike, 

optike, peshimi, matjeje, sinjalizimi, kontrolli (mbikqyrjeje), ndihme (shpetimi) dhe 

mesimdhenieje;aparate dhe instrumenta per regjistrimin,  transmetimin ose riprodhimin e 

zerit ose te imazheve;bartes magnetik i te dhenave, disqe akustike dhe mekanizma per 

aparatet qe punojne me monedhe;kasa regjistrimi, makina llogaritese, pajisje per 

perpunimin e te dhenave dhe kompjutera;aparate per shuarjen e zjarrit;aparate per shuarjen 

e zjarrit;aparate dhe instrumenta elektrike, si aparate dhe instrumenta per perçimin , 

ndezjen, fikjen, transformimin, akumulimin, rregullimin ose kontrollin e elektricitetit;bateri 

elektrike, pila akumulimi elektrike , gjeneratore elektrokimik, akumulatore te karikueshem.  

11  Aparate dhe instalime ndriçimi, ngrohjeje, kondicionim ajri dhe prodhim avulli ku 

perfshihen pajisje elektrike dhe aparate per gatim, frigoriferim, tharje, ventilim, furnizim 

me uje dhe per qellime sanitare; aparate ndricimi portative, prozhektore xhepi, llampe xhepi 

me bateri , llampe ndriçimi.  

 


