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

AF
AL
DZ
AI
AG
AR
AW
AU
AT
BS
BH
BD
BB
BY
BE
BZ
BJ
BM
BT
BO
BA
BW
BV
BR
BN
BG
BF
MM
BI
KH
CM
CA
CV
KY
CF
TD
CL
CN
CO
KM
CG
CR
CI
HR
CU
CY
CZ
DK

5

Buletini i Pronësisë Industriale

Djibouti / Xhibuti
Dominika / Domenika
Dominican Republic / Republika Domenikane
Ecuador / Ekuadori
Egypt / Egjipti
El Salvador / El Salvadori
Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale
Erintrea / Erintrea
Estonia / Estonia
Ethiopia / Etiopia
Falkland Islans / Ishujt Malvine
Fiji / Fixhi
Findland / Findland
France / Franca
Gabon / Gaboni
Gambia / Gambia
Georgia / Gjeorgjia
Germany / Gjermania
Ghana / Gana
Giblartar / Gjibraltari
Greece / Greqia
Grenada / Granada
Guatemala / Guatemala
Guinea / Guinea
Guinea Bissau / Guinea Bisao
Guyana / Guajana
Haiti / Haiti
Honduras / Hondurasi
Hong Kong / Hong Kongu
Hungary / Hungaria
Iceland / Islanda
India / India
Indonezia / Indonezia
Iran / Irani
Iraq / Iraku
Ireland / Irlanda
Israel / Israeli
Italy / Italia
Jamaica / Xhamaika
Japan / Japonia
Jordan / Jordania
Kazakhstan / Kazakistani
Kenya / Kenia
Kiribati / Kiribati
Korea / Korea
Kyrguzstan / Kirgistan
Kwait / Kuvaiti
Laos / Laosi
Latvia / Letonia
Lebanon / Libani

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

LS
LR
MO
MG
MW
MY
MV
ML
MT
MH
MR
MU
MX
MC
MN
MS
MA
MZ
MM
NA
NR
NP
NL
AN
NZ
NI
NE
NG
NO
OM
PK
PW
PA
PG
PY
PE
PH
PL
PT
QA
MD
RO
RU
RW
SH
KN
LC
VC
WS
SM

7

Buletini i Pronësisë Industriale

Sao Tome and Principe /Sao Tome dhe Principe
Saudi Arabia / Arabia Saudite
Senagal / Senegali
Seychelles / Sejshellet
Sierra Leone / Sierra Leone
Singapore / Singapori
Slovakia / Sllovakia
Slovenia / Sllovenia
Solomon Islans / Ishujt Solomone
Somalia / Somalia
South Africa / Afrika e Jugut
Spain / Spanja
Sri Lanka / Sri Lanka
Sudan / Sudani
Suriname / Surinami
Swaziland / Shvacilandi
Sweden / Suedia
Switzerland / Zvicra
Syria / Siria
Taiwan / Taivani
Thailand / Tailanda
Togo / Togo
Tonga / Tonga
Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako
Tinisia / Tunizia
Turkey / Turqia
Turkmenistan / Turkmenistani
Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko
Tuvalu / Tuvalu
Uganda / Uganda
Ukraine / Ukraina
United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe
United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar
United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise
United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes
Uruguay / Uruguai
Uzbekistan / Uzbekistani
Vanuatu / Vanuatu
Vatican / Vatikani
Venezuela / Venezuela
Vietnam / Vietnami
Virgin Islands / Ishujt Virxhin
Yemen / Jemeni
Yugoslavia / Jugosllavia
Zaire / Zaireja
Zambia / Zambia
Zimbabwe / Zimbabve

ST
SA
SN
SC
SL
SG
SK
SI
SB
SO
ZA
ES
LK
SD
SR
SZ
SE
CH
SY
TW
TH
TG
TO
TT
TN
TR
TM
TC
TV
UG
UA
AE
GB
TZ
US
UY
UZ
VU
VA
VE
VN
VG
YE
YU
ZR
ZM
ZW

Buletini i Pronësisë Industriale

MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2021/1152
(220) 26/10/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Clean
(591) blu; jeshile; e verdhë; e kuqe; e
bardhë
(732) EXD SH.P.K
Gjirokaster,
Tepelene,
Lagjja
M.
Matohiti, Nr. 8, Prane Filialit Union,
Tepelene,
AL
(740) Aleksandra Mecaj
Rr.Reshit Çollaku, Pall. Shallvare, Shk.5,
Ap. 70/4 Tirane., 100
(511) 3 Shampo; locione për qëllime
kozmetike; locione flokësh; sapun;
sapunë për larje rrobash; sapunë të
lëngshëm; kremëra kozmetike; sete
kozmetike; maska bukurie; peceta të
lagura me lëng kozmetik; tampone
pambuku për qëllime kozmetike;
parfume; aromatike; esenca vajore; ujëra
aromatike; deodorante për përdorim
personal; preparate kozmetike për
kujdesin e lëkurës, dhe të flokëve; pasta
dhëmbësh; bojra flokësh; manikyrë, heqës
manikyri; qumësht pastrues për qëllime
tualeti; preparate për mbrojtje nga dielli;
shkopinj pambuku për qëllime kozmetike;
preparate larjeje; preparate pastruese për
përdorim shtëpiak; detergjentë për larje
rrobash; zbutës aromatikë për larjen e
rrobave; preparate për rruarje; preparate
për freskimin e ajrit; heqës njollash;
preparate pastruese për makina.
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(210) AL/T/ 2021/1402
(220) 31/12/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; gold/ngjyre Ari
(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, Shqiperi
(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
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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
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
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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
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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
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-sipaskërkesës /
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
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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/ 2022/12
(220) 07/01/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e bardhe; jeshile
(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/ 2022/113
(220) 08/02/2022
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(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Chocolate
(591) kafe; e bardhe
(732) Incom d.o.o.
Tovarniška cesta 6A, 5270 Ajdovščina,
Slovenia
,
SI
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Çokollatë; çokollatë e ngrohtë;
çokollatë e mbushur; çokollatë me
qumësht; çokollatë me alkool; çokollatë
prej pluhuri; çokollatë me rrepë Japoneze;
çokollatë për shtresën e sipërme të
ushqimit (chocolate for toppings);
çokollatë e ngrohtë vegane; çokollatë e
gazuar; çokollatë jo-mjekësore; çokollatë
pa produkte qumështi (dairy-free);
çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë;
çokollatë me shije mente në mbushje;
pasta prej çokollate; krem çokollate;
çokollatë për mbushje; copa çokollate
(chocolate bars); shurup çokollate;
çokollatë në formë makaronash vermiceli
(vermicelli); çokollatë në formë veze;
karamele prej çokollate; çokollatë në
formë patatine; Pralina (pralines) të bëra
prej çokollate; çokollatë në formë guaske;
çokollatë në formë lepurushi; trufle
(truffles); kek me çokollatë (Brownies);
pralina; mbushje me bazë çokollate; copa
çokollate me qumësht (bars); copa
çokollate të mbushura; fruta të veshura
me çokollatë; çokollatë e veshur me arra;
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çokollatë e veshur me pretzel; produkte
ëmbëlsirash të veshur me çokollatë;
ëmbëlsira me sheqer të veshura me
çokollatë; karamele prej çokollate me
mbushje; çokollata me liker; çokollata për
dekorimin e kekut; krem çokollate që
përmban arra; çokollata që paraqiten në
një kalendar festash (advent calendar);
mbushje çokollate për produkte për
pjekje; krem çokollate për përdorim në
bukë; copa ushqimi me bazë çokollate të
gatshme; çokollatë për dekorim për
produkte ëmbëlsirash; çokollatë për
dekorim për pemën e Krishtlindjeve;
çokollata në formën e pralinave; çokollata
në formën e guskave të detit; lëvore
çokollate që përmbajnë kokrra kafeje të
bluara; copa me bazë çokollate që
zëvendësojnë vaktet.

(210) AL/T/ 2022/114
(220) 08/02/2022
(540)

LEONE Chocolate
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Chocolate
(591)
(732) Incom d.o.o.
Tovarniška cesta 6A, 5270 Ajdovščina,
Slovenia
,
SI
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 30 Çokollatë; çokollatë e ngrohtë;
çokollatë e mbushur; çokollatë me
qumësht; çokollatë me alkool; çokollatë
prej pluhuri; çokollatë me rrepë Japoneze;
çokollatë për shtresën e sipërme të
ushqimit (chocolate for toppings);
çokollatë e ngrohtë vegane; çokollatë e
gazuar; çokollatë jo-mjekësore; çokollatë
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pa produkte qumështi (dairy-free);
çokollatë për ëmbëlsira dhe bukë;
çokollatë me shije mente në mbushje;
pasta prej çokollate; krem çokollate;
çokollatë për mbushje; copa çokollate
(chocolate bars); shurup çokollate;
çokollatë në formë makaronash vermiceli
(vermicelli); çokollatë në formë veze;
karamele prej çokollate; çokollatë në
formë patatine; Pralina (pralines) të bëra
prej çokollate; çokollatë në formë guaske;
çokollatë në formë lepurushi; trufle
(truffles); kek me çokollatë (Brownies);
pralina; mbushje me bazë çokollate; copa
çokollate me qumësht (bars); copa
çokollate të mbushura; fruta të veshura
me çokollatë; çokollatë e veshur me arra;
çokollatë e veshur me pretzel; produkte
ëmbëlsirash të veshur me çokollatë;
ëmbëlsira me sheqer të veshura me
çokollatë; karamele prej çokollate me
mbushje; çokollata me liker; çokollata për
dekorimin e kekut; krem çokollate që
përmban arra; çokollata që paraqiten në
një kalendar festash (advent calendar);
mbushje çokollate për produkte për
pjekje; krem çokollate për përdorim në
bukë; copa ushqimi me bazë çokollate të
gatshme; çokollatë për dekorim për
produkte ëmbëlsirash; çokollatë për
dekorim për pemën e Krishtlindjeve;
çokollata në formën e pralinave; çokollata
në formën e guskave të detit; lëvore
çokollate që përmbajnë kokrra kafeje të
bluara; copa me bazë çokollate që
zëvendësojnë vaktet.

(210) AL/T/ 2022/162
(220) 22/02/2022
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(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
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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; Stralli çakmakësh; 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;
Ngacmues tubash; Duhan pipe; Makina
xhepi për rrotullimin e cigareve; Dridh
duhanin tuaj; Duhan për rrotullim;
Shkrepse sigurie; Tuba për avullues
cigaresh pa tym; Duhan pa tym; Pipa
duhanpirëse; Pirja e duhanit; Snuff; Kuti
snuff; Kuti snuff të bëra prej metali të
çmuar; Kuti snuff, jo prej metali të
çmuar; Kuti snuff prej metali të çmuar;
Kuti snuff; Kuti snuff jo prej metaleve të
çmuara; Shkrepse squfuri; Letër bakshish
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për cigare; Duhani; Filtrat e duhanit;
Mulliri i duhanit; Kavanoza duhani;
Pastrues të tubave të duhanit; Qese
duhani; Duhan pluhur; Zëvendësuesit e
duhanit jo për qëllime mjekësore; Teneqe
duhani; Shkrepse me fosfor të verdhë

(210) AL/T/ 2022/166
(220) 24/02/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Tech Tronic
(591) e kuqe; e zezë
(732) Eugent Shkurti PF
Rruga Myslym Shyri, Njesia Bashkiake
nr.7, Pallati 9, Shkalla 1, Apartamenti 2,
Tirane,
AL
(740) Eugent Shkurti
Rruga Ndreko Rino, Ndertesa Nr.1, Hyrja
23, Apartamenti 14, Tirane. Njesia
Bashkiake nr.5, Kodi postar 1019.
(511) 35 Sherbime dyqani te shitjes me
pakice dhe shumice te produkteve,
elektronike dhe zbavitese, aparate
telekomunikacioni, telefona celulare,
pajisje telefonie elektronike dixhitale dore
dhe produkte te tjera elektronike
konsumi.
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(210) AL/T/ 2022/182
(220) 01/03/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E kuqe; e bardhe
(732) OFF-WHITE LLC
360 Hamilton Avenue, #100 White
Plains, N.Y. 10601, USA , US
(740) Evis Jani
Rruga Dervish Hima, Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
(511) 3 Preparate kozmetike dhe tualeti
jo-mjekësore;
pastë
dhembësh
jo
mjekuese; parfumeri, vajra esenciale;
preparate zbardhuese dhe substanca të
tjera për larje; preparate për pastrim,
lustrim,
pastrim
dhe
gërryes.
kozmetikë; preparate kozmetike; locione
kozmetike; qumësht kozmetike; xhel
kozmetikë; vajra kozmetike; kremra
kozmetike; maska kozmetike; lapsa
kozmetike; peceta kozmetike; pambuk
kozmetik; kolonja; parfume; aroma për
përdorim personal; ujë tualeti; sapunët,
përkatësisht, sapunët e banjës, sapunët
kozmetikë, sapunë per rruajtje, sapunët e
parfumuar, sapunët e bukurisë jo
mjekuese, sapuni deodorant, sapuni
kundër djersës; lares dhe skrab trupi;
skrab per fytyre, skrab për duar; preparate
për banjë jo medicinale; antidjersë dhe
deodorantë për përdorim personal; kremra
dhe balsame pas rruajtjes; kremra për
kujdesin e lëkurës; preparate për kujdesin
e lëkurës jo-mjekësore, kremra dhe
locione; hidratues të lëkurës, locion tonik
per fytyren, krem dhe serum jo-mjekësor;
vajra masazhi; kremra masazhi; vajra
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esenciale; aroma per mjedise ndenje;
potpuri aromatike per mjedise; preparate
aromatizues
të
ajrit;
shpërndarës
parfumeve ne ajer per ambiente; kokrra
aromatike për banjë; preparate për
kujdesin e thonjve; manikyr dhe heqës
manikyri; preprate per tualet/mak-up;
preparate jo mjekuese për tualetin;
preparate për kujdesin e flokëve;
preparate për stilimin e flokëve; kremra
për flokë; llak për flokë; shampo;
sprucues kondicioner për flokët; xhel për
flokë; shkumë për flokë; balsam buzësh;
locion kozmetik për nxirjen e diellit; vajra
dhe kremra për rrezitje; kuti buzëkuqësh;
sprej
trupi;
4 Vajra dhe yndyrna industriale, dyll;
lubrifikantë; materile per thithjen e
pluhurit, lagështues dhe lidhës; lëndë
djegëse dhe ndriçues; qirinj dhe fitila për
ndriçim.qirinj
8 Vegla dhe pajisje që përdoren me dorë;
thika, pirunë dhe lugë që përdoren për të
ngrënë ose për të shërbyer ushqim, armë
anësore përveç armëve të zjarrit;
brisqe.vegla kopshti që perdoren me dorë,
qethëse bagetish manuale, mjete per
varrim, komplete manikyrash, lime
thonjsh, prerese thonjsh, shtytëse
kutikulash, piskatore, gërshërë, brisk
rroje, mashe për kaçurrela, mashë për
drejtimin e flokëve, shtrëngues elektrik
flokësh, thika, pirunë dhe lugë që
përdoren për të ngrënë ne tavoline.
18 Lëkurë dhe imitime lëkure; lëkurat
dhe lëkurat e kafshëve; bagazhe dhe çanta
mbajtëse; çadra dielli dhe çadra shiu;
shkopinj ecjeje; kamxhik, parzmore dhe
shalë; qafore, zinxhirë dhe veshje për
kafshë.
Çanta dore, kuleta, çantat te vogla për
mbrëmje, çanta kozmetike bosh, çanta
pazari të ripërdorshme, kuletat, çanta
shpine, çante brez, çanta për dokumenta,
çanta udhëtimi, baule, bagazhe, çanta
transporti për të gjitha qëllimet, çadra
shiu dhe çadra dielli, çanta për dokumenta
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me rrip për ne krah, çanta për ne shkollor,
çanta shpine, çanta grimi bosh, mbajtëse
çelësash, mbajtëse kartash krediti, këllëf
kartëvizitash, portofoli i tipit çantë, çanta
për palestër, çanta plazhi, çanta sportive,
veshje
për
kafshë
shtëpiake
21 Enë dhe kontejnerë shtëpiake ose
kuzhine; enë gatimi dhe tavoline, përveç
pirunëve, thikave dhe lugëve; krehër dhe
sfungjer;
furça,
përveç
penelave;
materiale për prodhimin e furçave; artikuj
për qëllime pastrimi; xhami i papunuar
ose gjysëm i përpunuar, përveç xhamit të
ndërtimit; enë qelqi, porcelani dhe balte.
Enë pjekjeje; tabaka; tepsi për ëmbëlsira;
stenda për ëmbëlsira; kanistra; shtrydhëse
agrumesh; lugë për servirje, përkatësisht
prerëse për biskota; tave e hollë
biskotash; enë gatimi, përkatësisht,
tigane, tigane, tenxhere, avullore dhe
tigan ne forme hinke; set pjatash; pjata;
tasa; ene mbajtese për sapun të lëngshëm;
gota; gota për pije; filxhan për pije;
kriklla dhe disqe; mbajtëse veze; presa
hudhre; rende për qëllime shtëpiake; enë
shtëpiake, përkatësisht darë kuzhine, sitë,
rrathës, pirunë gatimi, pirunë për servirje,
lugë gatimi, lugë servirje, set thikash,
rrahese vezesh, rende, blender jo
elektrikë, lugë, sita, kullesë, lugë, dërrasa
prerëse dhe petës për brumera; tabaka për
ushqim; mbajtës për peshqirë letre për
përdorim shtëpiak; shtamba; mullinj për
kripë dhe piper; mbajtës kripe dhe piper;
pjata për servirje; pjata servirjeje; tabaka
për servirje; Mbajtëse sapuni; enë sapuni;
rafte erëzash; çajnik; tabaka për qëllime
shtëpiake, jo prej metali; vazo; shandanët;
dorashka furre; aksesorë për banjë,
përkatësisht mbajtëse filxhani; hapëse
shishe; shishet e parfumit që shiten bosh;
kuti pilule për përdorim personal; unaza
pecetash; shishe uji bosh; furça
dhëmbësh; furça flokësh; krehër; Punime
arti prej qelqi, porcelani, terra cotta, ose
qeramika; mbulesë plastike për poshtë
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pjatës; kashtë për pije; Këllëfë të
përshtatur për pajisje kozmetike si furçat
e grimit dhe shkopinjve për aplikimin e
grimit; aparate elektrike për heqjen e
makijazhit; aparate jo elektrike për heqjen
e makijazhit; aplikues për kozmetikë;
aplikues për grim; çanta kozmetike të
montuara; kuti tualeti, kuti per puder, kuti
bosh; sfungjerë për make-up; sfungjerë
kozmetikë; furça kozmetike; furça për
eksfolim; shpërndarës vaji aromatikë,
elektrike
dhe
jo
elektrikë.
25
Tekstile dhe zëvendësues të
tekstileve; tekstile për shtëpi prej lini;
perde prej tekstili ose plastike
funde si veshje; bluza; këpucë; kapuc për
në koke koke; çorape; veshje gjumi; shall
pë në qafë; rripat e belit; rroba banje; të
brendshme; veshje themeli; maska të
modës për fytyrën; maska të thurura për
fytyrën; maskë pëlhure për fytyrën duke
mbuluar edhe koken; xhaketa; xhupa;
pulovra; jelekë; palltot; xhaketë sportive;
kostume; pantallona; xhinse; pantallona të
shkurtra; këmisha; fustane; funde; shalle;
çorape; geta; tiranta; dorashka; rroba
banjo; maska për gjumë; byzylyke dore
prej tekstili; shirita teksitli koke per
djersitjeje; mbështjellës koke; foulard;
bandana; kapele; kapele vetem strehe.
35 Reklamim; menaxhimin, organizimin
dhe administrimin e biznesit; funksionet e
zyrës.
shërbime të dyqaneve me pakicë te
produktve kozmetikë, mjete kozmetike,
preparate kozmetike, parfum, kolonjë,
aroma për përdorim personal, sapunë,
pastrime, kremra për kujdesin e lëkurës,
vajra esencialë, aromat e dhomave,
aromat e mjediseve, preparate për
aromatizues ajri, produkte bukurie, qirinj,
çanta , aksesorë të modës, veshje, këpucë,
veshje për kokë dhe pajisje shtëpiake;
shërbime të dyqaneve me pakicë në
internet që përmbajnë kozmetikë, vegla
kozmetike, preparate kozmetike, parfum,
kolonjë, aroma për përdorim personal,
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sapunë, pastrim, kremra për kujdesin e
lëkurës, vajra esencialë, aromat e
dhomave, temjan, potpuri, preparate për
aromatizues ajri, produkte bukurie, qirinj,
çanta, aksesorë të modës, veshje, këpucë,
veshje për kokë dhe pajisje shtëpiake;

(210) AL/T/ 2022/231
(220) 15/03/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) E bardhe; Blu e erret; Jeshile
(732) MTSC SHPK
Rruga Niko Pushkin, prapa stadiumit
Qemal Stafa, prane liqenit artificial, kati
perdhe,
Tirane,
AL
(740) PARASHQEVI BITI
Rr.Todi Shkurti, prane kompleksit Grand,
godine private, Tirane
(511) 35 si import-eksporti; Agjensi
publiciteti;Agjensi reklamash;Menaxhimi
i biznesit të artistëve performues;Dhënie
me qira e hapësirës së reklamimit;Dhënie
me qira e kohës së reklamimit në median
transmetuese; Dhënie me qira e
materialeve publicitare; Informacion
reklamues;
Kërkime
sponsorizuese;
Modelim për reklamim ose promocion të
Organizim i panaireve tregtare për
qëllime tregtare ose reklamimi; Përgatitje
e kolonave publicitare; Prezantime të
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mallrave në median komunikuese, për
qëllime
shitjeje;Produkt
reklamimi;
Publicitet; Reklama tregtare në radio;
Reklama
tregtare
në
televizion;
Reklamim i drejtëpërdrejtë me postë;
Reklamim në ambiente të jashtme;
Reklamim në internet nëpërmjet një rrjeti
kompjuterash; Reklamim në radio;
Reklamim në televizion; Reklamime;
Studime marketingu; Shërbime për
qëllime reklamash; Shpërndarja e
materialeve
publicitare,
konkretisht
shërbimi i tabelës elektronike të
njoftimeve; shërbimin e blerjes me anë të
televizorit.
38 Agjensi lajmesh; Dhënia e kanaleve
telekomunikuese për shërbimet e blerjes
më anë të televizorit; Informacion rreth
telekomunikacionit;
Shërbime
të
bashkimit
të
telekomunikacioneve;Transmetim;
Transmetim kabllor televiziv;Transmetim
me
satelit;Transmetim
në
radio;Transmetim televiziv; Dërgimi i
mesazheve dhe imazheve me ndihmën e
kompjuterit.
41
Aktivitete argëtuese;Aktivitete
sportive; Argëtim nëpërmjet radios;
Argëtim televiziv; Botimi i librave;
Botimi i librave dhe gazetave elektonike
on-line në internet; Botimi i librave
elektronike dhe gazetave online; Drejtimi
i koncerteve; Botimi i teksteve të
ndryshme nga tekstet publicitare; Dublim;
Dhënia me qira e aparateve të ndricimit
për sallat e teatrove ose studiot televizive;
Dhënia me qira e filmave;Dhënia me qira
e filmave kinematografike;Dhënia me
qira e pajisjeve audio;Shërbimi i dhënies
me qira i skenave të shfaqjeve;Dhënia me
qira e regjistrimeve të zërit; Dhënia me
qira
e
regjistruesve
të
videokasetave;Dhënia me qira e seteve të
radios dhe televizionit;Dhënia me qira e
videokamerave regjistruese;Dhënia me
qira e video-kasetave;Dhënia me qira e
aparateve audio;Dhënia me qira e
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studiove të filmave dhe projektorëve të
filmave;Prezantimi
i
filma
kinematografikë;Fotografi;Informacion
argëtimi;Informacion
edukimi;Informacion në lidhje me
shërbimet e argëtimit;Interpretimi i
gjuhës së shenjave;Organizim e zhvillim
konferencash;Organizim
e
zhvillim
Kongresesh;Organizim
e
zhvillim
konkursesh;
Publikim
librash;Mikrofilmim;Modelim
për
artistët;Montim;Montim
videokasetash;Organizimi dhe drejtimi i
koncerteve;Organizimi dhe drejtimi i
konferencave;Organizimi dhe drejtimi i
kongreseve;Organizimi dhe drejtimi i
seminareve;Organizimi
i
ballove;Organizimi i ekspozitave për
qëllime
kulturore
ose
edukative;Organizimi i konkurseve të
bukurisë; Organizimi i shfaqjeve;
Organizimi
dhe
drejtimi
i
simpoziumeve;Ofrimi i pajisjeve për
argëtim;Prezantimi i performancave
live;Përkthim;Planifikim
festash;Prezantime
kinemaje;Prodhim
filmash;Prodhim i video-kasetave të
filmave; Prodhime teatrale;Prodhim i
programeve
në
radio
dhe
televizion;Prodhim i shfaqjeve;Regjistrim
në video-kaseta;Shërbim i studiove të
regjistrimit; Rezervimi i vendeve për
shfaqje;Shërbime
sallash
për
koncerte;Organizimi dhe zhvillimi i
simpoziumeve; Studio për xhirim
filmash;Shërbime edukative; Shërbime
imazhi
dixhital;Shërbime
librarish;Shërbime
organizimi
argëtimesh;Shërbime orkestre;Shërbime
shkrimi
skenarësh;Shërbime
të
kompozimit të muzikës; Shërbime të
korrespondentëve;Shërbime
të
korrespondentëve të lajmeve; Shërbime të
studiove regjistruese;Shërbime të faqosjes
të ndryshme nga ato me qëllime
reklamuese;Shfaqje;Shkrimi i teksteve, të
ndryshme
nga
tekstet
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publicitare;Shkruajtja dhe publikimi i
teksteve pervec atyre me natyrë
publicitare;Trajnim;Vendosja
e
subtitrave;Workshop-e; Zbavitje.

(210) AL/T/ 2022/302
(220) 04/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Bio
(591) jeshile; blu; e bardhe; e gjelber
(732) GBE- HERBS SHPK
Berxull, Fshati Domje, Lagjja Kastrati,
Rruga Kryesore, Godine1 kateshe Nr.3,
Tirane
–
Shqiperi,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 5 çaj medicinal; çaj astmatik; çaj
banjo për qëllime terapeutike; çajra
bimorë për qëllime mjekësore; ekstrakte
bimore për qëllime mjekësore; ekstrakte
bimore për qëllime farmaceutike.
30 çaj;pije me bazë çaji;çajra bimor;lule
ose gjethe për përdorim si zëvendësues
çaji;çaj i ftohte;çaj leshterik;pije çaji me
qumësht;zëvendësuesit e çajit;bimët e
kopshtit, të ruajtura [ereza].
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(210) AL/T/ 2022/306
(220) 04/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) TAXI
(591) bardhë; blu
(732) DO TAXI
Rr. Frosina Plaku, ZK 8220, Nr.pasurie
3/197-n1,
AL
(740) Enkelejda Gashi
Rruga Qemal Stafa, pallati 31, hyrja 1, ap.
26, Tiranë
(511) 39 Sherbime transporti taxi

(210) AL/T/ 2022/375
(220) 19/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) REAL ESTATE; ®; EUROPA
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(591) e bardhë; e kuqe
(732) EUROPA CAFFE SHPK
Rruga e Elbasanit, Pallati Park Gate, kati
0, Tirane, AL
(740) ARTID HYKA
Rruga Budi, pallati klasik konstruksion,
shkalla 2, apartamenti 51, Tirane
(511) 36 Shërbime ndërmejtësimi të
pasurive të paluajtshme

(210) AL/T/ 2022/403
(220) 27/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) I gjithe teksti ka nje sfond te
bardhe i cili ne linjat e tij ka nje linje gri
te sfumuar (50% te zi). Jane perdorur
edhe keto ngjyra, CYAN 0%, CMYK %
E KUQJA (MAGENTA) 0 %, E
VERDHA (YELLOW) 0%, E ZEZA
(BLACK) 100 %
(732) Diagonal Projektim Zbatim
Rruga ''Beqir Luga'', pall i ri, Shkalla 1,
Kati
0,
Tirane,
AL
(740) ERIND KOSOVA
RRUGA E DIBRES PALLATI 432,
SHKALLA 2 AP.20, TIRANE
(511) 32 Lëngje frutash, pije freskuese
joalkolike, pije frutash dhe lëngje frutash,
lëng frutash i gazuar dhe i pa gazuar, pije
të ftohta jo alkolike me arom caji;
Birra;ujra minerale të gazuar dhe pije të
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tjera jo-alkolike; shurupe dhe preparate të
tjera për përgatitjen e pijeve.

(210) AL/T/ 2022/404
(220) 27/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) sfondi i kuq; shkrimi i bardhe
(732) KRAFT SHPK
RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051
TIRANE,
AL
(740) ARTAN BEQIRI
KOMPLEKSI TID, PALLATI 56,
HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE
(511) 7
Implementues agrikulturor
(pervecse me dore), filter pjese makinerie
ose motorri, furca me ajer per ngjyrosje
(aerograf), makineri drenazhi, makineri
sheshuese, ndarese avulli/uji, karboncina
per makineri elektrike, makineri me ajer,
aparat per saldim (saldatrice), vinç (aparat
ngrites), makineri perzjerese (kolli),
makineri zdrukthimi, rripa dinamo,
mandrino (pjese makinerie), makineri
stampimi, makineri zmerilimi, makineri
filetimi, kompresor per frigorifera,
makineri mprehese, rregullator (pjese e
makinerise), tavolina per makineri,
karboncina per makineri elektrike (pjese e
makinerise), ndares kokrrash (dritherash),
robote industriale, karburatore, pompa
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lubrifikuese,
makineri
centrifugale,
pistolete ngjitje elektrike, makineri
qumeshti, larese me presion te larte
(lavazh),
rrokull/makara
(pjese
e
makinerise), plug, makineri llustruese
(luciduese), rripa per motorra, makineri
mbushese, makineri sharrimi (sharra),
pompe me ajer te kompresuar, stator
(pjese e makinerise), makineri perzjerese
llaci (Betoniere), makineri dhe aparat
pastrimi elektrik (aspiratori), kultivator
(makineri), punto shpimi (pjese e
makinerise), thika per makineri korrje,
makineri vrima cpuese, makineri prerese,
makineri shkermoqese, mbajtese per
makineri, prese (makineri per qellime
industriale), korrese bari (makineri),
marshe (pervec automjeteve), injektor per
motorra, makineri per punimin e drurit,
pompa (makineri), thika elektrike,
makineri vjelese/shkundese, thika (pjese e
makinerise), filtra per pastrimin e ajrit te
ftohte (per motora), dalta per makineri,
piston (pjese makinerie ose motorri),
makineri fryrese, cezma (pjese e
makinerise ose e motorrit) rubineta (pjese
e makinerise ose e motorrit), makineri
grirese per perime, motore hidraulike,
pompe centrifugale, sharre ndertimi
(pjese e makinerise), karkase per
makineri dhe motorra, aparat lares,
lubrifikues (pjese e makinerise), makineri
ngjyrosje (pistolete boje), matrapik
elektrik, godites matrapik (pjese e
makinerise), freze toke per qellime
agrikulturore, yndyrues per makina,
transmisione per makineri, copetues
mishi, korrese, korrese dhe lidhese, krik
pneumatik me ajer, pistona per cilindra,
kandele per motorra te brendshem,
makineri bluarese, motore (pervec
autoveturave),
copetuese/shkermoqese
makineri per qellime industriale, thitha
mjelese per mjeleset e lopes, vidiator dore
elektrik,
cikrik/ngrites,
makineri
paketimi,
shkelqyes
per
parket
(luciduese), matrapik pneumatik (me
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ajer), pastrues me vakum (aspirator),
reduktor presion (pjese e makinerise),
rregullator presioni (pjese e makinerise),
pistona per motorra, radiator ftohes per
motorra, pistolete boje, gjenerator
inverter, rrota makinerie, makineri
saldimi elektrike, boshte per makineri,
disk preres (pjese e makinerise), rripa per
makineri, makineri dhe aparate per
shkelqim elektrike (poliatrice), makineri
dezinfektimi, aparat elektrik saldimi,
starter per motora, makineri metal
punuese, gjenerator elektriciteti, makineri
vibruese per perdorim industrial, makineri
zmerilimi, pistolete pastrimi me ajer,
kompresor me ajer, gershere elektrike,
kultivator me motor, makineri ngjeshese
(tokmak), torce saldimi me gas, dinamo,
makineri dhe aparat per shkelqim
elektrike, makineri dhe aparat per larjen e
tapeteve elektrike, vegla makine,
kompresore (makineri), teh/thika (pjese e
makinerise), cilindra per makineri,
mandrino trapani (pjese e makinerise),
motorre per varka, makineri filtruese,
makineri ngrirese, makineri shpuese
(trapan), shtrydhese frutash elektrike per
qellime shtepiake, udhezues per makineri,
kartuca per filtrat e makinerive, makineri
per punimin e xhamit, aparat saldimi
elektrike, saldues hekuri elektrike,
mbledhese pluhuri per pastrues me
vakum, tub per pastrues me vakum,
rakorderi ndarese per ujin, makineri
agrikulturore, makineri krasitese, torce
saldimi, saldues me rimbushje, grires
elektrik per qellime shtepiake, elektroda
per makineri saldimi, kacavida elektrike,
makineri ngritese (krik), makineri
shkriftuese, gershere elektrike, pompa
(pjese e makinerise), inkubator per vezet,
makineri perzjerese, motorsharre, valvula
(pjese
e
makinerise).
8 Sqepar (vegel), sfurk agrikulturor
(vegla dore), implementues agrikulturor
manual (vegla dore), pompe dore
manuale (me dore), pompe sperkatese
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dore per te shkaterruar parazitet, turrjele
manuale (dore), doreza (per lima), sopate
per dru, bajonete, morseta bango (me
perdorim manual), instrumenta lama
thike, teh (vegla dore), teh per zdrukth,
gershere per bordura dhe skaje, sharre me
hark, thike tapicerie per prerjen e
paketimeve, punto druri, bulino per
qenderzim (vegla dore), dalta, thika
qeramike, copetues (thike), morsete
marangozi/karpentieri, thika prerese
(vegla dore), prerese, makineri prerese
(vegla dore), pajisje filetuese (meshkuj
dhe krah filetimi) turrjele toke manuale
(vegla dore), mbajtes puntosh (vegla
dore), ngjeshes dheu manual (vegla dore),
disk abraziv, kendore e zinguar, lima
(vegla dore), konstrukt per sharra dore,
vegla kopshtarie manuale (vegla dore),
preres xhami (elmaz), thike per shartim,
gur zmerile per mprehje (vegla dore),
pistolete (vegla dore), cekic (vegla dore),
shpues manual (vegla dore), pompe
manuale dore, doreza per vegla dore,
shate (vegla dore), sopate per prerje,
sharra me lama, thika, doreza thike,
gershere bari manuale (dore),
krik
manual (dore), cekic mekaniku, sharre me
udhezues kendesh, heqes gozhdesh
manual, pistolete silikoni jo elektrike,
nxjerres gozhdesh dore (manual), thike
me shume funksione, thike krasitese,
gershere krasitese, set me leva dore,
shenues per metal (komplet bulino), pince
universale, pince tronkeze, pince shpuese
dore, kreher gjethesh, lima druri, kriket
(doreza), percinuese dore manuale, cekic
per percina, lama sharre (pjese e
makinerise), mbajtese sharre, sharre dore
manuale, gershere, kacavida jo elektrike
(mekanike),gershere ligustrash, lopata
(vegla dore), varre, celesa fiso-stel (vegla
dore), shpatull per patimin (vegla dore),
cekic per murator, pajisje filetimi
(meshkuj filetimi), filetues (vegla dore),
brez mbajtes per vegla, krasitese pemesh,
mistri, mini lopate per kopshtari, prerese
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tubi (vegla dore), instrument per prerje
tubi,
prashites
perimesh,
qeruese
perimesh, moresete, sfurk/minilopate
(vegla dore).

(210) AL/T/ 2022/405
(220) 27/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) sfondi i verdhe; shkrimi i zi
(732) KRAFT SHPK
RR. DHASKAL TODRI, NO: 33, 1051
TIRANE,
AL
(740) ARTAN BEQIRI
KOMPLEKSI TID, PALLATI 56,
HYRJA C, KATI.4, AP.1 TIRANE
(511) 7
Implementues agrikulturor
(pervecse me dore), filter pjese makinerie
ose motorri, furca me ajer per ngjyrosje
(aerograf), makineri drenazhi, makineri
sheshuese, ndarese avulli/uji, karboncina
per makineri elektrike, makineri me ajer,
aparat per saldim (saldatrice), vinç (aparat
ngrites), makineri perzjerese (kolli),
makineri zdrukthimi, rripa dinamo,
mandrino (pjese makinerie), makineri
stampimi, makineri zmerilimi, makineri
filetimi, kompresor per frigorifera,
makineri mprehese, rregullator (pjese e
makinerise), tavolina per makineri,
karboncina per makineri elektrike (pjese e
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makinerise), ndares kokrrash (dritherash),
robote industriale, karburatore, pompa
lubrifikuese,
makineri
centrifugale,
pistolete ngjitje elektrike, makineri
qumeshti, larese me presion te larte
(lavazh),
rrokull/makara
(pjese
e
makinerise), plug, makineri llustruese
(luciduese), rripa per motorra, makineri
mbushese, makineri sharrimi (sharra),
pompe me ajer te kompresuar, stator
(pjese e makinerise), makineri perzjerese
llaci (Betoniere), makineri dhe aparat
pastrimi elektrik (aspiratori), kultivator
(makineri), punto shpimi (pjese e
makinerise), thika per makineri korrje,
makineri vrima cpuese, makineri prerese,
makineri shkermoqese, mbajtese per
makineri, prese (makineri per qellime
industriale), korrese bari (makineri),
marshe (pervec automjeteve), injektor per
motorra, makineri per punimin e drurit,
pompa (makineri), thika elektrike,
makineri vjelese/shkundese, thika (pjese e
makinerise), filtra per pastrimin e ajrit te
ftohte (per motora), dalta per makineri,
piston (pjese makinerie ose motorri),
makineri fryrese, cezma (pjese e
makinerise ose e motorrit) rubineta (pjese
e makinerise ose e motorrit), makineri
grirese per perime, motore hidraulike,
pompe centrifugale, sharre ndertimi
(pjese e makinerise), karkase per
makineri dhe motorra, aparat lares,
lubrifikues (pjese e makinerise), makineri
ngjyrosje (pistolete boje), matrapik
elektrik, godites matrapik (pjese e
makinerise), freze toke per qellime
agrikulturore, yndyrues per makina,
transmisione per makineri, copetues
mishi, korrese, korrese dhe lidhese, krik
pneumatik me ajer, pistona per cilindra,
kandele per motorra te brendshem,
makineri bluarese, motore (pervec
autoveturave),
copetuese/shkermoqese
makineri per qellime industriale, thitha
mjelese per mjeleset e lopes, vidiator dore
elektrik,
cikrik/ngrites,
makineri
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paketimi,
shkelqyes
per
parket
(luciduese), matrapik pneumatik (me
ajer), pastrues me vakum (aspirator),
reduktor presion (pjese e makinerise),
rregullator presioni (pjese e makinerise),
pistona per motorra, radiator ftohes per
motorra, pistolete boje, gjenerator
inverter, rrota makinerie, makineri
saldimi elektrike, boshte per makineri,
disk preres (pjese e makinerise), rripa per
makineri, makineri dhe aparate per
shkelqim elektrike (poliatrice), makineri
dezinfektimi, aparat elektrik saldimi,
starter per motora, makineri metal
punuese, gjenerator elektriciteti, makineri
vibruese per perdorim industrial, makineri
zmerilimi, pistolete pastrimi me ajer,
kompresor me ajer, gershere elektrike,
kultivator me motor, makineri ngjeshese
(tokmak), torce saldimi me gas, dinamo,
makineri dhe aparat per shkelqim
elektrike, makineri dhe aparat per larjen e
tapeteve elektrike, vegla makine,
kompresore (makineri), teh/thika (pjese e
makinerise), cilindra per makineri,
mandrino trapani (pjese e makinerise),
motorre per varka, makineri filtruese,
makineri ngrirese, makineri shpuese
(trapan), shtrydhese frutash elektrike per
qellime shtepiake, udhezues per makineri,
kartuca per filtrat e makinerive, makineri
per punimin e xhamit, aparat saldimi
elektrike, saldues hekuri elektrike,
mbledhese pluhuri per pastrues me
vakum, tub per pastrues me vakum,
rakorderi ndarese per ujin, makineri
agrikulturore, makineri krasitese, torce
saldimi, saldues me rimbushje, grires
elektrik per qellime shtepiake, elektroda
per makineri saldimi, kacavida elektrike,
makineri ngritese (krik), makineri
shkriftuese, gershere elektrike, pompa
(pjese e makinerise), inkubator per vezet,
makineri perzjerese, motorsharre, valvula
(pjese
e
makinerise).
8

Sqepar (vegel), sfurk agrikulturor
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(vegla dore), implementues agrikulturor
manual (vegla dore), pompe dore
manuale (me dore), pompe sperkatese
dore per te shkaterruar parazitet, turrjele
manuale (dore), doreza (per lima), sopate
per dru, bajonete, morseta bango (me
perdorim manual), instrumenta lama
thike, teh (vegla dore), teh per zdrukth,
gershere per bordura dhe skaje, sharre me
hark, thike tapicerie per prerjen e
paketimeve, punto druri, bulino per
qenderzim (vegla dore), dalta, thika
qeramike, copetues (thike), morsete
marangozi/karpentieri, thika prerese
(vegla dore), prerese, makineri prerese
(vegla dore), pajisje filetuese (meshkuj
dhe krah filetimi) turrjele toke manuale
(vegla dore), mbajtes puntosh (vegla
dore), ngjeshes dheu manual (vegla dore),
disk abraziv, kendore e zinguar, lima
(vegla dore), konstrukt per sharra dore,
vegla kopshtarie manuale (vegla dore),
preres xhami (elmaz), thike per shartim,
gur zmerile per mprehje (vegla dore),
pistolete (vegla dore), cekic (vegla dore),
shpues manual (vegla dore), pompe
manuale dore, doreza per vegla dore,
shate (vegla dore), sopate per prerje,
sharra me lama, thika, doreza thike,
gershere bari manuale (dore),
krik
manual (dore), cekic mekaniku, sharre me
udhezues kendesh, heqes gozhdesh
manual, pistolete silikoni jo elektrike,
nxjerres gozhdesh dore (manual), thike
me shume funksione, thike krasitese,
gershere krasitese, set me leva dore,
shenues per metal (komplet bulino), pince
universale, pince tronkeze, pince shpuese
dore, kreher gjethesh, lima druri, kriket
(doreza), percinuese dore manuale, cekic
per percina, lama sharre (pjese e
makinerise), mbajtese sharre, sharre dore
manuale, gershere, kacavida jo elektrike
(mekanike),gershere ligustrash, lopata
(vegla dore), varre, celesa fiso-stel (vegla
dore), shpatull per patimin (vegla dore),
cekic per murator, pajisje filetimi
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(meshkuj filetimi), filetues (vegla dore),
brez mbajtes per vegla, krasitese pemesh,
mistri, mini lopate per kopshtari, prerese
tubi (vegla dore), instrument per prerje
tubi,
prashites
perimesh,
qeruese
perimesh, moresete, sfurk/minilopate
(vegla dore).

(210) AL/T/ 2022/428
(220) 29/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) MINUTA
(591) e kuqe; e zeze; e bardhe
(732)
Albanian Center for Quality
Journalism/Qendra Shqiptare për Gazetari
Cilesore
Rruga Pjetër Budi 69, Tiranë, AL
(740) RODEN HOXHA
Rruga Pjetër Budi 69, Tiranë
(511) 38 Shërbime telekomunikacioni.
41 Edukim; argëtim

(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Vjollca Hoxha
Blv.Bajram Curri; Nd. Etc; H. Shk.B; Ap.
14/7; Njësia Administrative Nr. 2; Njesia
2,
Tirane,
AL
(740) Lulzim Alushaj
Rruga "Shyqyri Berxholli", Pallati
Intercosar (afër Gjykatës së Lartë),
Shkalla A, Kati 3, Suite 9B, Kodi postar
1001, Njësia Bashkiake nr. 10,Tiranë,
Shqipëri
(511) 38
transmetim radiofonik
;komunikime radio ;transmetimi i
të dhënave ;ofrimin e informacionit në
fushën
e
telekomunikacionit
;shërbimet e postës zanore ;shërbime
kërkimi
(paging)
[radio, telefon ose mjete të tjera të
komunikimit elektronik] ;sigurimi i
forumeve në internet ;transmetimi i
kartolinave
41 Prodhim i radios dhe programeve
televizive
;prodhim
i
muzikës
;ofrimi i muzikës në internet, të
pashkarkueshme
;ofrimi
i
videove në internet, jo të shkarkueshme
;shërbime
argëtimi
;marrja me qira e pajisjeve audio ;ofrimi i
informacionit
në fushën e argëtimit ;zhvillimin e
eventeve argëtuese

(210) AL/T/ 2022/488
(220) 02/06/2022
(540)
(210) AL/T/ 2022/468
(220) 18/05/2022
(540)

LANCIO
(551) Marke fjale

IFFCO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
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(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah UAE, AE
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra ushqimorë, yndyrna,
gjalpë me yndyrë të përqëndruar (ghee),
margarinë, gjalpë, produkte për supë,
qumësht
dhe
produkte
qumështi,
qumësht me shije, qumësht i rrahur (milk
shakes), mish, peshk, shpendë dhe
mish gjahu, ekstrake mishi, fruta dhe
perime të konservuara, të thata dhe të
gatuara,
mbushje të të gjitha llojeve dhe varietete
që
përfshijnë
mbushje
jo-prej
nënprodukteve të qumështit, kremi i
rrahur, xhelatinë, reçel, komposto, vezë,
artikuj mes-vaktesh ushqimorë (snack)
me bazë patateje ose jo me bazë
patateje,
patate të pjekura krokante (crisps) dhe
patatina (chips), të gjithë llojet e
konservuara dhe të thata të thjerëzave,
fasuleve, bizeleve dhe bishtajave (jo
për qëllime agrikulturore), kërpudha,
kikirikë
të
konservuar.
30
Çokollata, ëmbëlsira, bonbone,
biskota (të gjithë llojet), kekë, pasta,
makarona të thata në formë tubash të
vegjël (makaroni), makarona petë
(noodles), makarona petë (noodles) që
bëhen në çast, makarona spageti
(spaghetti), makarona në formë kërminjsh
(vermicelli),maja, pluhur për pjekje dhe
përbërës të tjerë për pjekje, salca për
sallatë,
majonezë, uthull, ketchup dhe salca
(kondimentë),
produkte
brumi
të
gatshme, brumë i ngrirë, pjesë të holla
dhe të sheshta buke pa maja
(parathas) të ngrira, akullore, ëmbëlsira
(desserts) të ngrira pa qumësht ose
produkte bulmeti, ëmbëlsira (desserts) me
fruta të ngrira, ëmbëlsira (desserts) akulli,
kafe,
çaj,

kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme,
kafe
artificiale,
bukë,
brumë
ëmbëlsirash, melasë, kripë, mustardë,
miell i bërë nga drithërat, erëza, pije
ushqimore (me bazë drithërash dhe
bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë,
kokoshka.
32 Pije jo-alkoolike, që përfshijnë pijet
freskuese, pijet energjike, pije me
bazë-hirre dhe izotonike (hipertonike dhe
hipotonike) për kërkesat sportive;
ujë mineral dhe i gazuar; pije me bazë
frutash dhe lëngje frutash,pije me fruta,
nektarë, shurupe dhe preparate të tjera për
përgatitjen
e
pijeve, pluhur për lëngje dhe tableta që
shkrihen (effervescent) për bërjen e
pijeve jo-alkoolike dhe koktejleve.

(210) AL/T/ 2022/489
(220) 02/06/2022
(540)

TRISTAR
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah UAE, AE
(740) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra ushqimorë, yndyrna,
gjalpë me yndyrë të përqëndruar (ghee),
margarinë, gjalpë, produkte për supë,
qumësht
dhe
produkte
qumështi,
qumësht me shije, qumësht i rrahur (milk
shakes), mish, peshk, shpendë dhe
mish gjahu, ekstrake mishi, fruta dhe
perime të konservuara, të thata dhe të
gatuara,mbushje të të gjitha llojeve dhe
varietete që përfshijnë mbushje jo-prej
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nënprodukteve të qumështit, kremi i
rrahur, xhelatinë, reçel, komposto, vezë,
artikuj mes-vaktesh ushqimorë (snack)
me bazë patateje ose jo me bazë
patateje,patate të pjekura krokante
(crisps) dhe patatina (chips), të gjithë
llojet
e
konservuara dhe të thata të thjerëzave,
fasuleve, bizeleve dhe bishtajave (jo
për qëllime agrikulturore), kërpudha,
kikirikë të konservuar.

(210) AL/T/ 2022/490
(220) 02/06/2022
(540)

HAYAT
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah UAE, AE
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra ushqimorë, yndyrna,
gjalpë me yndyrë të përqëndruar (ghee),
margarinë, gjalpë, produkte për supë,
qumësht
dhe
produkte
qumështi,
qumësht me shije, qumësht i rrahur (milk
shakes), mish, peshk, shpendë dhe
mish gjahu, ekstrake mishi, fruta dhe
perime të konservuara, të thata dhe të
gatuara,
mbushje të të gjitha llojeve dhe varietete
që
përfshijnë
mbushje
jo-prej
nënprodukteve të qumështit, kremi i
rrahur, xhelatinë, reçel, komposto, vezë,
artikuj mes-vaktesh ushqimorë (snack)
me bazë patateje ose jo me bazë
patateje,
patate të pjekura krokante (crisps) dhe
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patatina (chips), të gjithë llojet e
konservuara dhe të thata të thjerëzave,
fasuleve, bizeleve dhe bishtajave (jo
për qëllime agrikulturore), kërpudha,
kikirikë
të
konservuar.
30
Çokollata, ëmbëlsira, bonbone,
biskota (të gjithë llojet), kekë, pasta,
makarona të thata në formë tubash të
vegjël (makaroni), makarona petë
(noodles), makarona petë (noodles) që
bëhen në çast, makarona spageti
(spaghetti), makarona në formë kërminjsh
(vermicelli),
maja, pluhur për pjekje dhe përbërës të
tjerë për pjekje, salca për sallatë,
majonezë, uthull, ketchup dhe salca
(kondimentë),
produkte
brumi
të
gatshme, brumë i ngrirë, pjesë të holla
dhe të sheshta buke pa maja
(parathas) të ngrira, akullore, ëmbëlsira
(desserts) të ngrira pa qumësht ose
produkte
bulmeti,
ëmbëlsira (desserts) me fruta të ngrira,
ëmbëlsira (desserts) akulli, kafe, çaj,
kakao, sheqer, oriz, tapiokë, miell palme,
kafe
artificiale,
bukë,
brumë
ëmbëlsirash, melasë, kripë, mustardë,
miell i bërë nga drithërat, erëza, pije
ushqimore (me bazë drithërash dhe
bimore), lëng mishi, çaj bimor, mjaltë,
kokoshka.
32 Pije jo-alkoolike, që përfshijnë pijet
freskuese, pijet energjike, pije me
bazë-hirre dhe izotonike (hipertonike dhe
hipotonike) për kërkesat sportive;
ujë mineral dhe i gazuar; pije me bazë
frutash
dhe
lëngje
frutash,
pije me fruta, nektarë, shurupe dhe
preparate të tjera për përgatitjen e
pijeve, pluhur për lëngje dhe tableta që
shkrihen (effervescent) për bërjen e
pijeve jo-alkoolike dhe koktejleve.
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(210) AL/T/ 2022/493
(220) 02/06/2022
(540)

RAHMA
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah UAE, AE
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 29 Vajra ushqimorë, yndyrna,
gjalpë me yndyrë të përqëndruar (ghee),
margarinë, gjalpë, produkte për supë,
qumësht dhe produkte qumështi, qumësht
me shije, qumësht i rrahur (milk shakes),
mish, peshk, shpendë dhe mish gjahu,
ekstrake mishi, fruta dhe perime të
konservuara, të thata dhe të gatuara,
mbushje të të gjitha llojeve dhe varietete
që
përfshijnë
mbushje
jo-prej
nënprodukteve të qumështit, kremi i
rrahur, xhelatinë, reçel, komposto, vezë,
artikuj mes-vaktesh ushqimorë (snack)
me bazë patateje ose jo me bazë patateje,
patate të pjekura krokante (crisps) dhe
patatina (chips), të gjithë llojet e
konservuara dhe të thata të thjerëzave,
fasuleve, bizeleve dhe bishtajave (jo për
qëllime agrikulturore), kërpudha, kikirikë
të konservuar.

(210) AL/T/ 2022/495
(220) 02/06/2022
(540)

SAVANNAH
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
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(526 )
(591)
(732) International Foodstuffs Co LLC
P.O Box No. 4115, Sharjah UAE, AE
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 3
Sapunë tualeti, detergjentë,
sapunë detergjentë, shampo, kozmetikë,
vajra
për lëkurë dhe flokë, locione për lëkurë
dhe flokë dhe produkte të tjera për
kujdesin ndaj lëkurës dhe flokëve në këtë
klasë,
sapunë të lëngshëm, solucione higjenike
dhe
preparate
për
pastrimin,
lustrimin, fërkimin dhe gërryerjen,
preparate zbardhuese dhe substanca të
tjera për përdorim në lavanderi,
parfumeri.

(210) AL/T/ 2022/510
(220) 03/06/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) "PIRRO"
Rruga "Gjin Bue Shpata",5/1 Tirane, AL
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo" ,
shkalla 5, apt.25, Yzberisht Tirane
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(511) 14 Metalet e çmuara dhe lidhjet e
tyre; stoli; gurë të çmuar dhe gjysmë të
çmuar; instrumente horologjike dhe
kronometrike; stoli të bëra nga metale të
çmuara, gurë të çmuar, perla, gurë të
çmuar ose gjysmë të çmuar natyralë ose
artificialë dhe imitime të tyre; bizhuteri te
tilla si unaza grash, unaza burrash, vathe,
varese grash dhe burrash, byzylyke grash,
byzyluk meshkujsh; byzhuteri femijesh;
medaljone; stema per skuadra dhe lojtare
(bizhuteri), dekorata qe vendosen ne
veshje; medalje qe vendosen ne veshje;
trofe; trofe, statuja dhe skulptura te gjitha
prej metali te cmuar; manshete; karfica
zbukuruese; orë dorë; rripat e orës;
zinxhirë orësh; kuti për stoli dhe orë;
dekorues për unazat e celsave; unaza
çelësash;
zinxhirë
çelësash;
kuti
bizhuterish; kunja per kravatë; kapëse
kravatash; varëse bizhuteri; xhingla
[bizhuteri]; stoli [bizhuteri]; stoli
këpucësh; stoli për kafshët shtëpiake;
zinxhirë çelësash si bizhuteri [xhingla apo
stoli]; stolitë e veshjeve dhe çantave në
formen e bizhuterive; artikuj dekorativë
[xhingla ose bizhuteri] për përdorim
personal.
35 Shitje me pakicë, operacione të shitjes
me pakicë, promocion dhe shitje me
pakicë në internet në lidhje me
bizhuteritë, orët, kutitë e bizhuterive dhe
aksesorët e tjerë të modës; shërbime të
dyqaneve me pakicë në lidhje me
bizhuteri dhe aksesorë të tjerë të modës;
shërbime te dyqaneve online te shitjes
me pakicë në lidhje me bizhuteritë dhe
aksesorët e tjerë të modes.
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2021/91
(540) VEZA E NJË JETE
(732) A.I.B.A. KOMPANI
L.14
RR.
TIRANA
SHKOZET,Durres,DURRES,Durres, AL
(151) 09/06/2022
(180) 29/01/2031
(111) 22968
(300)
(510) 14, 16, 25, 29, 30, 31, 35 38,
(526) VEZA
(591) (740) Daniel Kordhoni
Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha,
Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4

(210) AL/T/ 2021/835
(540) STERN
(732) Enrik ZHOLI PF
Tiranë,
Yzberisht,
Nr.
pasurie
NP0299/199-N2,ZK3866, AL
(151) 09/06/2022
(180) 23/07/2031
(111) 22966
(300)
(510) 3,
(526)
(591) (740) Sonila ELEZI
Bulevardi "At Gjergj Fishta", Kulla V,
Kati VI, Ap. 29, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/960
(540)
B 1976 BEMSK Trahana
KLENTIS
(732) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore., AL
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(151) 08/06/2022
(180) 31/08/2031
(111) 22963
(300)
(510) 30,
(526) Trahana;1976
(591) -E verdhe; Ngjyre kafe; E bardhe.
(740) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore.

(210) AL/T/ 2021/961
(540) GOLDEN HAND
(732) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore., AL
(151) 08/06/2022
(180) 31/08/2031
(111) 22961
(300)
(510) 29 30,
(526)
(591) -e artë; e zezë
(740) Klentjon Hoxha
Durres, Kruje, KRUJE, lagjia nr.4, Rruga
Ermire, ndertese private 1 kateshe, ish
magazinat ushqimore.

(210) AL/T/ 2021/962
(540) EDILCENTRO
(732) TEGOLA EDILCENTRO
RR.ILIRIA, ND 18/1, LAPRAKE,
TIRANE, ALBANIA, AL
(151) 09/06/2022
(180) 07/09/2031
(111) 22969
(300)
(510) 19 40,
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(526) CENTRO
(591) -gri; jeshil; e kuqe; e bardhë
(740) FLORIAN SHEHU
RR.ILIRIA, ND 18/1, LAPRAKE,
TIRANE, ALBANIA

(210) AL/T/ 2021/1062
(540) FAIRY MAX POWER
(732) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati,
Ohio 45202, United States of America ,
US
(151) 09/06/2022
(180) 29/09/2031
(111) 22967
(300)
(510) 3, 5 21,
(526) MAX POWER
(591) -e bardhë; e kuqe; jeshile e hapur;
jeshile e errët
(740) Melina Nika
Rruga Fadil Rada, Pallati Gener 2, Shk.
C,
Nr.21/1,
Tirane

(210) AL/T/ 2021/1065
(540) ALM
(732) Arben Majko
Rr. Arberia Kashar, Tirane, AL
(151) 09/06/2022
(180) 30/09/2031
(111) 22965
(300)
(510) 35, 37 39,
(526)
(591) (740) Arben Majko
Rr. ''Arberia'', Kashar, ngjitur me D.H.L
Tirane

(210) AL/T/ 2021/1088
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(540) mulino
(732) SOKOL MERJA
Vlore, Ksamil, Ksamil, Lagjia ''Nr.1",
Zona Baxho, Godina nr.6, Kati i parë.,
AL
(151) 13/06/2022
(180) 06/10/2031
(111) 22977
(300)
(510) 43,
(526) beach and resto lounge
(591) -E bardhë; kafe e hapur; bezhë
(740) Elvis Tosuni
Rr.Blv.''Bajram Curri'', ND.134.H.18,
Ap.1, Njësia administrative nr.5, 1019,
Tiranë.

(210) AL/T/ 2021/1095
(540) FAAS architects studio
(732) FAAS architects
TIRANE, Njesia Bashkiake nr.7, rruga
Frosina Plaku, nd.''Eridanues'', nr.116,
AL
(151) 09/06/2022
(180) 08/10/2031
(111) 22975
(300)
(510) 42,
(526) architects studio
(591) -Gri
(740) Anxhela Pashollari
Rruga Mine Peza, Tirane, perballe
Ambasadës Polake, shkalla nr.4

(210) AL/T/ 2021/1147
(540) POK
(732) RPAY SH.P.K
Rruga
''Frank
Bardhi'',
Njesia
Administrative nr.5, Godina Kristal
Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë,
Shqipëri, AL
(151) 08/06/2022
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(180) 22/10/2031
(111) 22964
(300)
(510) 36,
(526)
(591) (740) Akil Rajdho
Rruga
''Frank
Bardhi'',
Njesia
Administrative nr.5, Godina Kristal
Center, Kati II, Hyrja 33, Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/1238
(540) OREO REMIX
(732) Intercontinental Great Brands LLC
100 Deforest Avenue, East Hanover New
Jersey 07936, United States , US
(151) 13/06/2022
(180) 15/11/2031
(111) 22976
(300) 018474977 19/05/2021 EM
(510) 30,
(526)
(591) -blu; e bardhe; gri
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri

(210) AL/T/ 2021/1272
(540) Fiit SPRING
(732) KT & G Corporation
71, Beotkkot-gil, Daedeok-gu, Daejeon,
Republic of Korea, KR
(151) 09/06/2022
(180) 24/11/2031
(111) 22970
(300)
(510) 34,
(526)
(591) (740) Evis Jani
Rruga
Dervish
Hima,
Ndertesa
Ambasador 3, Kati 20, Zyra 159, Tirane
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(210) AL/T/ 2021/1278
(540) Michel Caffe
(732) MALO-L
Durres Plazh Hekurudha L.13, AL
(151) 09/06/2022
(180) 26/11/2031
(111) 22973
(300)
(510) 30 35,
(526) caffe; aroma; di; caffe
(591) -e zeze; kafe; e kuqe ; jeshile
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2021/1281
(540) LaSaponaria
(732) LA SAPONARIA S.R.L
Via dei Trasporti 3-5, 6122 PESARO
(PU), Itali, IT
(151) 15/06/2022
(180) 01/12/2031
(111) 22981
(300)
(510) 3 35,
(526) cosmetica consapevole
(591)
-E GJELBERT; KAFE; E
BARDHE
(740) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, 1/16,
Tiranë

(210) AL/T/ 2021/1298
(540) Nikšićko
(732) Industrija piva i sokova "Trebjesa"
d.o.o. Nikšić
Ul. Njegoševa br. 18 Nikšić Montenegro
, AL
(151) 08/06/2022
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(180) 03/12/2031
(111) 22962
(300)
(510) 32 35,
(526)
(591) -e zeze, bardhe
(740) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo",
shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/1379
(540) TSTS GROUP
(732) T.S.T.S GROUP SH.P.K
Lagjia 1, Rruga Taulantia, pallati 15
Katesh, Durrës, Shqipëri, AL
(151) 14/06/2022
(180) 23/12/2031
(111) 22978
(300)
(510) 35, 39, 41 45,
(526) GROUP
(591) -e bardhe; bojeqielli; jeshile e erret;
e kuqe
(740) Hortencia Zalla
Rruga e Kavajes, Kompleksi Delijorgji,
Ndertesa nr.1, Tiranë, Shqiperi

(210) AL/T/ 2021/1380
(540) CREW SHOP
(732) CREW SHOP SH.P.K
Rruga e Kavajes, Kompleksi Delijorgji,
Ndertesa nr.1, Tiranë, Shqiperi, AL
(151) 14/06/2022
(180) 23/12/2031
(111) 22979
(300)
(510) 12, 35 43,
(526) SHOP
(591) -Bardhe; Gri e Hirte; Bojeqielli;
Blu
(740) Hortencia Zalla
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Rruga e Kavajes, Kompleksi Delijorgji,
Ndertesa nr.1, Tiranë, Shqiperi

(210) AL/T/ 2021/1398
(540) LIN LIN
(732) DRI-ED shpk
Durres Kruje, banese private, ngjitur me
Uren e Tapizes, AL
(151) 09/06/2022
(180) 30/12/2031
(111) 22972
(300)
(510) 20,
(526) original and quality screw
(591) -kafe; bezhe
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2021/1399
(540) EDEL COMPANY
(732) EDEL Company
Tirane, Rruga Abdyl Frasheri, Godina 9,
Hyrja 1, Ap.6, AL
(151) 09/06/2022
(180) 30/12/2031
(111) 22971
(300)
(510) 35,
(526) COMPANY
(591) -jeshile; e zeze
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1

(210) AL/T/ 2021/1400
(540) ORANGE FARMACI
(732) ORANGE FARMACI
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Tirane Farke Mjull Bathore, zona
kadastrale 2704, Nr.9, Faqe 99, nr.pasurie
484/7, AL
(151) 09/06/2022
(180) 30/12/2031
(111) 22974
(300)
(510) 1, 3, 5, 10, 35 44,
(526) FARMACI; simboli i farmacise
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(591) -jeshile; portokalli; e bardhe
(740) MAJLINDA MANUSHI
Rruga "Grigor Heba", Pallati 14/1, shk/1,
Ap/5, kati/1
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DISENJO INDUSTRIALE TË
REGJISTRUARA
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( 21 ) AL/I/ 2021/29
( 22 ) 10/11/2021
( 54 ) Shtroje perthithese per te rritur
( 11 ) 319
( 15 ) 15/06/2022
( 30 )
( 73 )
KA TRADING shpk / Vlore NOVOSELE Fshati Novoselë Km.18 i
RrugësNacionale Vlorë - Fier, AL
( 72 )
( 18 ) 10/11/2026
( 51 )
( 55 )
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NDRYSHIM I EMRIT TE
APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111) 7106
( 210 ) AL/T/ 1996/1168
( 732 ) YAHOO INC.
22000 AOL Way, Dulles, VA 20166, US

( 111) 14666
( 210 ) AL/T/ 2012/432
( 732 ) Bunge Zrt.
Vaci ut 43, 1134 Budapest , HU
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NDRYSHIM I ADRESES E
APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111) 4833
( 210 ) AL/T/ 1996/1714
( 540 ) CINZANO
( 732 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL

( 111) 9380
( 210 ) AL/T/ 2002/139
( 540 ) OLD SMUGGLER
( 732 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL

( 111) 5656
( 210 ) AL/T/ 2002/305
( 540 ) MONDEO
( 732 ) FORD WERKE GmbH
Henry Ford Strasse 1, 50735 Cologne, Germany, DE

( 111) 12901
( 210 ) AL/T/ 2009/243
( 540 ) CRODINO
( 732 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL

( 111) 14489
( 210 ) AL/T/ 2012/149
( 540 ) SAUCONY
( 732 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US

( 111) 14458
( 210 ) AL/T/ 2012/150
( 540 )
( 732 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US

( 111) 14501
( 210 ) AL/T/ 2012/151
( 540 )
( 732 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US
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( 111) 14492
( 210 ) AL/T/ 2012/152
( 540 ) New River Design
( 732 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US

( 111) 14469
( 210 ) AL/T/ 2012/153
( 540 )
( 732 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US

( 111) 14666
( 210 ) AL/T/ 2012/432
( 540 ) SHIJA E JETËS
( 732 ) Bunge Zrt.
Vaci ut 43, 1134 Budapest , HU

( 111) 15177
( 210 ) AL/T/ 2013/242
( 540 ) NATURALTECH
( 732 ) DAVINES S.p.A.
Via Don Angelo Calzolari 55/A, 43126 Parma, Italy, IT
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( 111) 4833
( 210 ) AL/T/ 1996/1714
( 540 ) CINZANO
( 732 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL

( 111) 9380
( 210 ) AL/T/ 2002/139
( 540 ) OLD SMUGGLER
( 732 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL

( 111) 10422
( 210 ) AL/T/ 2004/351
( 540 ) THORN
( 732 ) ZUMTOBEL GROUP AG
Hӧchsterstraβe 8, 6850, Dornbirn, Austria, AT

( 111) 12901
( 210 ) AL/T/ 2009/243
( 540 ) CRODINO
( 732 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL

( 111) 20349
( 210 ) AL/T/ 2019/286
( 540 ) SALT
( 732 ) RHG SHPK
Rruga Pjeter Bogdani, Godinë 1 katëshe me zonë kadastrale 8270, nr. pasurie 3/52, Tiranë,
Shqipëri, AL
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( 210 ) AL/T/ 2001/721
( 540 ) APPLE
( 730 ) APPLE INC.
1 Infinite Loop, Cupertino, CA 95014, US
( 180 ) 07/03/2032
( 111 ) 5349
( 510 ) 16

( 210 ) AL/T/ 2002/19
( 540 ) OBSESSION (fjale e stilizuar
( 730 ) CALVIN KLEIN COSMETIC CORPORATION
(DELAWARE CORPORATION) 501 Silverside Road Wilmington , Delaware 19809
United States, US, US, US
( 180 ) 29/01/2032
( 111 ) 5275
( 510 ) 3

( 210 ) AL/T/ 2002/21
( 540 ) ETERNITY
( 730 ) CALVIN KLEIN COSMETIC CORPORATION
(DELAWARE CORPORATION) 501 Silverside Road Wilmington , Delaware 19809
United States, US, US, US
( 180 ) 14/01/2032
( 111 ) 5274
( 510 ) 3

( 210 ) AL/T/ 2002/57
( 540 ) PERONI
( 730 ) Asahi Europe Ltd
1 Forge End, Woking, Surrey GU21 6DB, GB
( 180 ) 29/01/2032
( 111 ) 5319
( 510 ) 32

( 210 ) AL/T/ 2002/88
( 540 ) PFIZER
( 730 ) Pfizer Products Inc. (a corporation of Connecticut)
Eastern Point Road Groton, Connecticut 06340, US
( 180 ) 21/02/2032
( 111 ) 9368
( 510 ) 5
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( 210 ) AL/T/ 2002/108
( 540 ) LEGO
( 730 ) LEGO Juris A/S
DK- 7190 Billund Denmark, DK, DK, DK
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 9204
( 510 ) 28

( 210 ) AL/T/ 2002/109
( 540 ) LEGO
( 730 ) LEGO Juris A/S
Dk-7190 Billund Denmark, DK
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 9203
( 510 ) 28

( 210 ) AL/T/ 2002/119
( 540 ) KMART
( 730 ) Transform SR Brands LLC
3333 Beverly Road, Hoffman Estates, Illinois 60179, USA, US
( 180 ) 11/03/2032
( 111 ) 5367
( 510 ) 35

( 210 ) AL/T/ 2002/139
( 540 ) OLD SMUGGLER
( 730 ) DAVIDE CAMPARI - MILANO N.V.
Herengracht 420 (1017BZ), Amsterdam, The Netherlands, NL
( 180 ) 25/03/2032
( 111 ) 9380
( 510 ) 33

( 210 ) AL/T/ 2002/172
( 540 ) MICROSOFT
( 730 ) Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US, US, US
( 180 ) 05/06/2032
( 111 ) 5464
( 510 ) 9
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( 210 ) AL/T/ 2002/173
( 540 ) MICROSOFT
( 730 ) Microsoft Corporation
One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, US, US, US
( 180 ) 05/06/2032
( 111 ) 5463
( 510 ) 16

( 210 ) AL/T/ 2002/180
( 540 ) DREHER BIRRA ITALIANA
( 730 ) Heineken Italia S.p.A.
Loc.Autoporto 11, 11020 Pollein AOSTA, IT
( 180 ) 05/04/2032
( 111 ) 9444
( 510 ) 32

( 210 ) AL/T/ 2002/202
( 540 ) BLUE LABEL
( 730 ) DIAGEO BRANDS B.V.
Molenwerf 10 -12, 1014 BG Amsterdam, The Netherlands, NL, NL, NL
( 180 ) 18/04/2032
( 111 ) 9544
( 510 ) 33

( 210 ) AL/T/ 2002/220
( 540 ) HYUNDAI MOBIS
( 730 ) HYUNDAI MOBIS Co., Ltd.
203 TEHERAN-RO, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea, KR
( 180 ) 02/05/2032
( 111 ) 9436
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2002/279
( 540 ) CHROMOLAC
( 730 ) CHROMOLAC S.A. VIOMICHANIA CHROMATON-VERNIKION
Thesi Tzima, Koropi Attikis, GR, GR, GR
( 180 ) 06/06/2032
( 111 ) 9205
( 510 ) 1, 2, 16, 17 19
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( 210 ) AL/T/ 2002/280
( 540 ) VERNILAC
( 730 ) VERNILAC S.A. ELLINIKI VIOMICHANIA VERNIKION-CHROMATON
Pl. Metaxourgiou 3, Athens, GR, GR, GR
( 180 ) 06/06/2032
( 111 ) 9206
( 510 ) 1, 2, 16, 17 19

( 210 ) AL/T/ 2002/305
( 540 ) MONDEO
( 730 ) FORD WERKE GmbH
Henry Ford Strasse 1, 50735 Cologne, Germany, DE
( 180 ) 07/05/2032
( 111 ) 5656
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2002/318
( 540 )
( 730 ) The Procter & Gamble Company
One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio, US, US, US
( 180 ) 03/07/2032
( 111 ) 9453
( 510 ) 3, 5, 16 25

( 210 ) AL/T/ 2002/348
( 540 ) AUTAN
( 730 ) SCJ EurAFNE Ltd
Firmley Green, Camberley/Surrey GU16 7AJ England, UK
( 180 ) 23/08/2032
( 111 ) 5706
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2002/433
( 540 ) EVEREADY
( 730 ) ENERGIZER GROUP LIMITED
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, BUCKS, HP13 6DG, GB
( 180 ) 21/08/2032
( 111 ) 9386
( 510 ) 9 11

( 210 ) AL/T/ 2011/712
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( 540 ) HAXHIA&HAJDARI, ATTORNEYS AT LAW
( 730 ) Studio e Avokatisë HAXHIA & HAJDARI
Bl. Dëshmorët e Kombit, Kullat Binjake, Nr. 2, Ap. 9/1 ) 1000, Tiranë, AL
( 180 ) 28/12/2031
( 111 ) 14174
( 510 ) 45

( 210 ) AL/T/ 2012/79
( 540 ) DUBAI
( 730 ) EDLIRA NDOJA
Lagjja 28 Nentori, Bahcallek, tek ambientet e restorant Dubai, Shkoder;, AL
( 180 ) 06/02/2032
( 111 ) 14272
( 510 ) 41 43

( 210 ) AL/T/ 2012/132
( 540 ) TOROBOSH
( 730 ) SHELDIA-GROUP
GURI I ZI RENC Renc, ish Uzina Mekanike Shkoder, AL
( 180 ) 24/02/2032
( 111 ) 14285
( 510 ) 34

( 210 ) AL/T/ 2012/145
( 540 ) ZOETIS
( 730 ) Zoetis Services LLC
10 Sylvan Way, Parsippany, NJ 07054, US
( 180 ) 02/03/2032
( 111 ) 14390
( 510 ) 5, 31 44

( 210 ) AL/T/ 2012/149
( 540 ) SAUCONY
( 730 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 14489
( 510 ) 25

( 210 ) AL/T/ 2012/150
( 540 )
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( 730 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 14458
( 510 ) 25

( 210 ) AL/T/ 2012/151
( 540 )
( 730 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 14501
( 510 ) 25

( 210 ) AL/T/ 2012/152
( 540 ) New River Design
( 730 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 14492
( 510 ) 25 35

( 210 ) AL/T/ 2012/153
( 540 )
( 730 ) Saucony, Inc.
500 Totten Pond Road Waltham, Massachusetts 02451, US
( 180 ) 05/03/2032
( 111 ) 14469
( 510 ) 25

( 210 ) AL/T/ 2012/158
( 540 ) EMAGEL
( 730 ) ROYAL Sh.p.k
Tirane-Kashar Autostrada Tirane-Durres; Km 6, perballe Kontrollit te Mjeteve te
Transportit Tirane, TIRANE, AL
( 180 ) 07/03/2032
( 111 ) 14520
( 510 ) 1, 29, 30, 32, 35, 39, 40 43

( 210 ) AL/T/ 2012/171
( 540 ) SEARA
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( 730 ) SEARA ALIMENTOS LTDA
Avenida Marginal Direita do Tietê, 500, Vila Jaguara, São Paulo, BR
( 180 ) 19/03/2032
( 111 ) 14494
( 510 ) 29

( 210 ) AL/T/ 2012/172
( 540 ) brother
( 730 ) Brother Industries, Ltd.
15-1 Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya-shi, 467-8561 , JP
( 180 ) 20/03/2032
( 111 ) 14495
( 510 ) 2, 7, 9 16

( 210 ) AL/T/ 2012/235
( 540 ) PEDIGREE VITAL PROTECTION
( 730 ) Mars, Incorporated
6885 Elm Street McLean Virginia 22101-3883, US
( 180 ) 13/04/2032
( 111 ) 14378
( 510 ) 31

( 210 ) AL/T/ 2012/252
( 540 ) HANKOOK KINERGY
( 730 ) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15, Yoksam-dong, Kangnam-gu, Seoul, Korea, KR
( 180 ) 20/04/2032
( 111 ) 14511
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2012/265
( 540 ) I butë që në prekjen e parë.
( 730 ) Farmacevtska hemiska kozmetička industrija ALKALOID AD-Skopje
Bul.Aleksandar Makedonski br.12, 1000 Skopje, R.Makedonija, MK
( 180 ) 30/04/2032
( 111 ) 14477
( 510 ) 3, 5 35

( 210 ) AL/T/ 2012/301
( 540 ) ZYGLIP
( 730 ) Pharmaceutical Chemical Cosmetic Industry ALKALOID AD-Skopje
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Bul.Aleksandar Makedonski 12, 1000 Skopje, Republic of Macedonia, MK
( 180 ) 15/05/2032
( 111 ) 14509
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/329
( 540 ) Albanian Domains
( 730 ) Fatos Dega
Rr.Nikolla Tupe, Nr.2, H.4, A.30 1019, Tirane, Shqiperi, AL
( 180 ) 04/06/2032
( 111 ) 14650
( 510 ) 45

( 210 ) AL/T/ 2012/335
( 540 ) Nissan. Innovation that Excites.
( 730 ) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co.,
Ltd.)
No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken Japan, JP
( 180 ) 06/06/2032
( 111 ) 14529
( 510 ) 12, 35 37

( 210 ) AL/T/ 2012/349
( 540 ) JWS
( 730 ) Diageo Brands B.V.
Molenwerf 10-12, 1014bg Amsterdam, NL
( 180 ) 11/06/2032
( 111 ) 14851
( 510 ) 33

( 210 ) AL/T/ 2012/368
( 540 )
( 730 ) The Coca-Cola Company
One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, United States
(një shoqëri e themeluar sipas ligjeve të shtetit të Delaware, SHBA), US
( 180 ) 18/06/2032
( 111 ) 14612
( 510 ) 16, 21, 25, 28, 32 41

( 210 ) AL/T/ 2012/374
( 540 ) DATSUN

of
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( 730 ) NISSAN JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (also trading as NISSAN MOTOR
CO., LTD.)
No.2, Takara-cho, Kanagawa-ku, Yokohama-shi, Kanagawa-ken, , JP
( 180 ) 20/06/2032
( 111 ) 14864
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2012/432
( 540 ) SHIJA E JETËS
( 730 ) Bunge Zrt.
Vaci ut 43, 1134 Budapest , HU
( 180 ) 23/07/2032
( 111 ) 14666
( 510 ) 29 30

( 210 ) AL/T/ 2012/544
( 540 ) GANT
( 730 ) GANT AB
P.O.Box 27021, 102 51 Stockholm, SE
( 180 ) 24/09/2032
( 111 ) 14724
( 510 ) 18, 25 35
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( 210 ) AL/I/ 2007/160
( 540 )
( 730 ) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
( 180 ) 14/08/2027
( 111 ) 162
( 510 ) ,

( 210 ) AL/I/ 2007/161
( 540 )
( 730 ) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, CH
( 180 ) 14/08/2027
( 111 ) 163
( 510 ) ,

( 210 ) AL/I/ 2007/162
( 540 )
( 730 ) SHELL BRANDS INTERNATIONAL AG
Baarermatte, 6340 Baar, Switzerland, CH
( 180 ) 24/09/2022
( 111 ) 164
( 510 ) ,

( 210 ) AL/I/ 2017/5
( 540 )
( 730 ) REVERSE srl
Via F.lli Bronzetti, 35 I-21013 GALLARATE (VARESE), IT, IT
( 180 ) 31/03/2027
( 111 ) 249
( 510 ) ,
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( 210 ) AL/T/ 2021/1116
(540)

( 732 ) Meridian Corporation Sh.p.k.
Bulevardi Bill Clinton, Prishtinë, Kosovë, KS
( 591 ) -E zezë; e bardhë; bezhë
( 740 ) Krenar Loloçi
Rr. "Ibrahim Rugova", Pall. 1/1, Kati 2, Tiranë, Shqipëri
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2021/1136
(540)

( 732 ) M & S Shpk
Vaqarr, Prush zona kadastrale 30645, AL
( 591 ) -blu; bojëqielli; e kaltër; jeshile; e bardhë; vishnje
( 740 ) Albana Laknori
Rr.Muhamet Deliu, Pallati Ndregjoni, Apt.36, Linze, Tirane.
( 511 )
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