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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
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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
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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
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MARKA TË DEPOZITUARA
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(210) AL/T/ 2021/689
(220) 24/09/2021
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) CREDIT
(591) Gri; e kuqe
(732) EASY ASSET MANAGEMENT
SHPK
Rr. Reshit Collaku, Ndertesa "Classic
Construction'', Hyrja nr.2, Kati 2, Nr.12,
Tirane,
Shqiperi,
AL
(740) Eni Kalo
Rruga e Kavajës, Ndertesa 27/1, Kati 5-te
P.O.Box 235, Tirane, Shqiperi
(511) 35 Administrimi i programeve të
shpeshta të fluturimeve;administrimi i
programeve
të
besnikërisë
së
konsumatorit;përpunimi administrativ i
porosive të blerjes;ndihmë administrative
për t'iu përgjigjur thirrjeve për oferta
/ndihmë administrative për t'iu përgjigjur
kërkesave
për
propozime
[RFPs];reklamim / publicitet;shërbime të
agjencisë së reklamimit / shërbime të
agjencisë së publicitetit;marrje me qira e
hapësirës publicitare;reklamimi përmes
porosive me postë;marrja me qira e
hapësirës publicitare në median e
komunikimit;prodhimi
i
filmave
reklamues;shërbime për caktimin e
takimeve [funksione zyre];shërbime
kujtese për takime [funksione zyre];(vijon
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ne
faqen
shtese);ankand;postim
i
faturave;marrja me qira e tabelave
[tabelat e reklamimit];mbajtja e librave /
kontabiliteti;ndihmë për administrimin e
biznesit;kërkesa
biznesi;auditimi
i
biznesit;menaxhimin e biznesit dhe
konsulencën e organizatës;konsulencë për
menaxhimin e biznesit;shërbime të
ekspertëve
për
efiçencën
e
biznesit;vlerësime biznesi;hetime në
lidhje me biznesin;konsulencë në lidhje
me organizimin e biznesit;hulumtimi në
lidhje me biznesin;shërbime këshilluese
për menaxhimin e biznesit;konsulencë
profesionale
në
biznes;informacioni
biznesi;menaxhim
i
biznesit
të
hoteleve;menaxhim i biznesit të artistëve
interpretues;menaxhim i biznesit të
sportistëve;menaxhim i biznesit për
ofruesit e pavarur të shërbimeve;shërbime
të menaxhimit të projektit të biznesit për
projektet
e
ndërtimit;ofrimi
i
informacionit të biznesit përmes një
faqeje internet;menaxhim i biznesit të
programeve të rimbursimit për të
tjerët;shërbime të ndërmjetësimit të
biznesit në lidhje me përputhjen e
investitorëve privatë të mundshëm me
sipërmarrësit që kanë nevojë për
fonde;shërbime
të
agjencisë
së
informacionit tregtar;asistencë tregtare
ose
industriale
për
menaxhim;informacione tregtare dhe
këshilla për konsumatorët në zgjedhjen e
produkteve dhe shërbimeve;administrim
tregtar i licencimit të mallrave dhe
shërbimeve të të tjerëve;sigurimi i
informacionit për kontaktet tregtare dhe te
biznesit;shërbime
të
ndërmjetësimit
tregtar;shërbime
të
lobimit
tregtar;shërbime
të
inteligjencës
konkurruese;përpilim i informacionit në
bazat e të dhënave kompjuterike;përpilim
i statistikave;përpilim i indekseve të
informacionit për qëllime tregtare ose
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reklamimimi;menaxhimi i skedarëve të
kompjuterizuar;konsulencë në lidhje me
strategjitë e komunikimit në marrëdhëniet
me publikun;konsulencë në lidhje me
strategjitë
e
komunikimit
reklamues;shërbime të komunikimit të
korporatave;analiza
e
çmimit
të
kostos;kërkimi i të dhënave në skedarët e
kompjuterave për të tjerët;demonstrimi i
mallrave;hartimin
e
materialeve
reklamuese;reklamimi i drejtpërdrejtë me
postë;shpërndarja e materialeve të
reklamimit;shpërndarja
e
mostrave;riprodhim
dokumentesh;përpilimin e pasqyrave
financiare;parashikimi
ekonomik;shërbime të agjencisë së
punësimit;auditim financiar;shërbime të
regjistrit të dhuratave;shërbime agjencie
import-eksport;menaxhim i përkohshëm i
biznesit;faturim;shërbime të paraqitjes për
qëllime reklamimi;studim tregu;shërbime
të inteligjencës së tregut;hulumtim
marketing;marketing;marketing
në
kuadrin
e
publikimit
të
softuerëve;shërbime të marrëdhënieve me
median;modelimi për reklamim ose
promovim të shitjeve;negocim dhe
përfundim i transaksioneve tregtare për
palët e treta;negocim i kontratave të
biznesit për të tjerët;shërbime të filtrimit
të lajmeve;rregullimi i abonimeve në
gazeta për të tjerët;qiradhënia/marrja e
makinerive
dhe
pajisjeve
të
zyrës;qiradhënia/marrja e pajisjeve të
zyrës
në
ambientet
e
bashkëpunimit;reklama në internet në një
rrjet kompjuterik;ofrimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve;shërbime të
shitjes me pakicë në internet për muzikë
dixhitale që mund të shkarkohet;shërbime
të shitjes me pakicë në internet për zilet e
shkarkueshme;shërbime të shitjes me
pakicë në internet për muzikë dhe filma të
para-regjistruar dhe që mund të
shkarkohen;sondazh opinion;organizim i
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ekspozitave për qëllime tregtare ose
reklamimi;organizim i panaireve tregtare
për
qëllime
tregtare
ose
reklamimi;organizim i shfaqjeve të modës
për qëllime promocionale;reklama në
ambiente të jashtme;menaxhim i jashtëm
për shoqëritë;shërbime të jashtme
[asistencë biznesi];reklamim me pagesë
për
klikim;përgatitje
e
listpagesave;konsulencë për menaxhimin
e personelit;rekrutim personeli;shërbime
fotokopimi;qiradhënia/marrja e makinave
fotokopjuese;prezantimi i mallrave në
median e komunikimit, për qëllime të
shitjes
me
pakicë;shërbime
për
krahasimin e çmimeve;shërbime të
prokurimit për të tjerët [blerja e mallrave
dhe shërbimeve për bizneset e
tjera];promovimi
i
mallrave
dhe
shërbimeve përmes sponsorizimit të
ngjarjeve sportive;testime psikologjike
për zgjedhjen e personelit;marrëdhënie
me
publikun;botim
i
teksteve
publicitare;qiradh qiradhënia/marrja e
materialit
publicitar;reklama
në
radio;regjistrimi i komunikimeve dhe të
dhënave
me
shkrim;shërbime
zhvendosjeje për bizneset;shërbime të
shitjes me pakicë për përgatitjet
farmaceutike, veterinare dhe sanitare dhe
furnizimet mjekësore;shërbime të shitjes
me pakicë për vepra arti të ofruara nga
galeritë e artit;promovimi i shitjeve për të
tjerët;qiradhenia/marrja e stendave të
shitjes;shkrimi i skenarëve për qëllime
reklamimi;optimizimi i motorëve të
kërkimit
për
promovimin
e
shitjeve;shërbime sekretarie;rregullimi i
vitrinave të dyqaneve;stenografi;kërkim
sponsorizimi;rregullimi i abonimeve në
shërbimet e telekomunikacionit për të
tjerët;sistemim i informacionit në bazat e
të dhënave kompjuterike;marketing i
synuar;përgatitja e taksave;shërbime për
paraqitjen
e
taksave;shërbime
telemarketingu;përgjigje telefonike për
pajtimtarët e padisponueshëm;prodhimi i
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programeve
teleshoping;reklama
televizive;transkriptim i komunikimeve
[funksione zyre];shtypje;përditësim i
materialit
reklamues;përdtësim
dhe
mirëmbajtje e të dhënave në bazat e të
dhënave kompjuterike;përditësim dhe
mirëmbajtje
e
informacionit
në
regjistra;qiramarrja /dhënia e makinave
shitëse;optimizim i trafikut të faqeve në
internet;indeksim në internet për qëllime
tregtare ose reklamimi;shërbime të shitjes
me shumicë për përgatitjet farmaceutike,
veterinare dhe sanitare dhe furnizimet
mjekësore;përpunim
teksti;shkrim
i
teksteve publicitare;shkrimi i jetëshkrimit
për të tjerët/ shkrimi i përmbledhjes për të
tjerët.
36
Nënshkrimi i sigurimit për
aksidentet;shërbimet
e
zyrës
së
akomodimit
[apartamente];shërbime
aktuariale;vlerësimi
antikuaresh;menaxhim
apartamentesh;qiradhënia/marrja
e
apartamenteve;vlerësimi i artit;pagesë për
lirim
me
kusht;veprime
bankare;brokerim;brokerim i krediteve të
karbonit;shërbime financiare të likuidimit
të biznesit;investime kapitali;rritje e
fondeve
të
bamirësisë;verifikim
çeku;shlyerje financiare / vende ku
zhvillohet kleringu financiare;shërbime të
zyrës së kreditit;lëshimi i kartave të
kreditit;shërbimet e agjencisë për
mbledhjen
e
borxheve;shërbime
këshillimore për borxhet;depozitat e
sendeve me vlerë;transferimi elektronik i
fondeve;shkëmbimi
i
parave;faktoringu;qiradhenia/marrja
e
fermave;rregullimi i financave për
projektet
e
ndërtimit;shërbime
ndërmjetësimi
financiar
doganor;vlerësimi
financiar
[sigurimet,veprime bankare, pasuri të
paluajtshme];menaxhimi financiar;analiza
financiare;konsulencë
financiare;informacion
financiar;sponsorizim financiar;vlerësim
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financiar
i
pasurisë
së
paluajtshme;vlerësimi
financiar
i
leshit;ofrimi i informacionit financiar
nëpërmjet një faqeje interneti;menaxhimi
financiar i pagesave të rimbursimit për të
tjerët;vlerësime financiare në përgjigje të
tenderave/vlerësim financiar në përgjigje
të
kërkesave
për
propozim
[RFP];hulumtim
financiar;vlerësim
financiar i kostove të zhvillimit në lidhje
me industrinë e naftës, gazit dhe
minierave;shërbime financimi;nënshkrimi
për
sigurimin
e
mbrojtjes
nga
zjarri;vlerësim
fiskal;nënshkrimi
i
sigurimit
shëndetësor;financimi
me
leasing;kredi me këste;brokerimi i
sigurimeve;nënshkrimi
për
sigurime;konsulencë
sigurimesh;informacion
mbi
sigurimet;investim i fondeve;vlerësim i
bizhuterive;huadhënie
me
anë
të
garancisë;nënshkrimi për sigurimin e
jetës;hua
[financim];nënshkrim
për
sigurimin detar;hipotekë bankare;fonde
investimesh;vlerësimi
numizmatik;qiradhënie/marrje e zyrave
[pasuri e paluajtshme];qiradhënie/marrje
e zyrave për bashkëpunim;shërbime
bankare online;organizimi i mbledhjeve
monetare;huadhënie;përpunim i pagesave
të kartave të kreditit;përpunimi i pagesave
të kartave të debitit;shërbimet e fondit të
kursimeve;qiradhënia/marrja me qira e
pasurive
të
paluajtshme;shërbime
agjencie
të
pasurive
të
paluajtshme;brokerimi i pasurive të
paluajtshme;vlerësimi i pasurive të
paluajtshme;menaxhimi i pasurive të
paluajtshme;ofrim
i
zbritjeve
në
institucionet pjesëmarrëse të të tjerëve
përmes përdorimit të një karte
anëtarësimi;mbledhja e qirasë;vlerësimi i
kostove
të
riparimit
[vlerësimi
financiar];shërbimet
e
pagimit
të
pensionit;shërbime
depozitash
të
sigurta;shërbime
bankare
të
kursimeve;brokerimi i letrave me

Buletini i Pronësisë Industriale

vlerë;vlerësimi i vulave;kuotime në
bursë;shërbime
të
brokerimit
të
aksioneve;brokerimi i aksioneve dhe
obligacioneve;shërbime garancie;lëshimi
i xhetonave me vlerë;lëshim i çeqeve të
udhëtarëve;Shërbime besimi/administrim
të
fondeve
të
besuara.
38 Ofrimi i qasjes në bazat e të dhënave;
marrja me qira e kohës së qasjes në rrjetet
kompjuterike globale; transmetimi i
televizionit kabllor; komunikimi me
celular; komunikimet me terminalet
kompjuterike; komunikimet nga rrjetet
me fibra optike / komunikimet me rrjetet
me fibra optike; komunikimet me
telegrame; komunikimi me telefon;
transmetimi i mesazheve dhe imazheve i
ndihmuar nga kompjuteri; shërbimet e
tabelave të njoftimeve elektronike
[shërbimet
e
telekomunikacionit];
transmetim faksimile; marrja me qira e
aparateve të faksimileve; ofrimi i
informacionit
në
fushën
e
telekomunikacionit; ofrimi i dhomave të
bisedave në internet; dërgimi i
mesazheve; marrja me qira e aparateve
për dërgimin e mesazheve; marrja me qira
e modemeve; shërbime të agjencisë së
lajmeve; ofrimi i forumeve online;
shërbimet e njoftimit [radio, telefon ose
mjete të tjera të komunikimit elektronik];
transmetim radio; komunikime radio;
transmetimi satelitor; marrja me qira e
telefonave inteligjentë; transmetimi i të
dhënave;
ofrimi
i
kanaleve
telekomunikuese për shërbimet e
teleshopingut; marrja me qira e pajisjeve
të telekomunikacionit; ofrimi i lidhjeve
telekomunikuese me një rrjet kompjuterik
global; shërbimet e drejtimit dhe
kryqëzimit
të
telekomunikacionit;
shërbimet e telekonferencës; shërbime
telegrafike; shërbimet telefonike; marrja
me qira e telefonave; transmetim
televiziv; shërbime teleksi; transmetimi i
skedarëve dixhitalë; transmetimi i postës
elektronike; transmetimi i kartolinave
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përshëndetëse në internet; transmetimi i
podkasteve; transmetimi i telegrameve;
ofrimi i aksesit të përdoruesit në rrjetet
globale kompjuterike; transmetim video
sipas
kërkesës;
shërbimet
e
videokonferencës; shërbimet e postës
zanore;
transmetim
pa
tel.
42 Analiza për shfrytëzimin e fushës së
naftës;
konsulencë
arkitektonike;
shërbime arkitektonike; vërtetimi i
veprave të artit; kërkime bakteriologjike;
kërkime biologjike; dizajn i kartave të
biznesit; kalibrim [matje]; shërbimet e
hartografisë; analiza kimike; kërkime
kimike; shërbimet e kimisë; prova
klinike; cloud computing; cloud seeding;
programim kompjuterik; marrja me qira e
kompjuterit; konsulencë për sigurinë
kompjuterike; konsulencë për programe
kompjuterike; dizajn i programeve
kompjuterike;
analiza
e
sistemit
kompjuterik;
dizajni
i
sistemit
kompjuterik; konsulencë për teknologjinë
kompjuterike; shërbimet e mbrojtjes së
viruseve kompjuterike; marrja me qira e
programeve kompjuterike; hartimi i
ndërtimit; konsulencë në projektimin dhe
zhvillimin e pajisjeve kompjuterike;
konsulencë në fushën e kursimit të
energjisë; konvertimi i programeve dhe të
dhënave
kompjuterike,
përveç
konvertimit fizik; shndërrimi i të dhënave
ose dokumenteve nga media fizike në
elektronike; kërkime në fushën e
produkteve kozmetike; krijimin dhe
hartimin e 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; shërbimet
e enkriptimit të të dhënave; konsulencë
për sigurinë e të dhënave; dizajni i
dekorimit të brendshëm; dizajn i
brendshem; zhvillimi i platformave
kompjuterike;
dixhitalizimi
i
dokumenteve [skanimi]; dizenjimi i
veshjeve; dyfishimi i programeve
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kompjuterike; ruajtje elektronike e të
dhënave;
monitorim
elektronik
i
aktivitetit të kartave të kreditit për të
zbuluar mashtrimet përmes internetit;
monitorimi elektronik i informacionit
identifikues personal për të zbuluar
vjedhjen e identitetit përmes internetit;
auditimi i energjisë; inxhinieri; shërbimet
e eksplorimit në fushën e industrive të
naftës, gazit dhe minierave; prospektim
gjeologjik; kërkime gjeologjike; sondazhe
gjeologjike; dizenjim i arteve grafike;
dizajn grafik i materialeve promovuese;
analiza e shkrimit të dorës [grafologji];
hostimi i faqeve kompjuterike [faqet e
internetit]; dizenjm industrial; konsulencë
për teknologjinë e informacionit [IT];
shërbimet e teknologjisë së informacionit
të ofruara si palë e tretë; sigurimi i
informacionit në lidhje me teknologjinë
kompjuterike dhe programimin përmes
një faqe në internet; instalimi i
programeve kompjuterike; konsulencë për
sigurinë në internet; rilevimi i truallit;
mirëmbajtja e programeve kompjuterike;
kërkime mekanike; kërkime në fushën e
mjeksisë; informacion meteorologjik;
marrja me qira e sahatëve për regjistrimin
e konsumit të energjisë; 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
të zbuluar defektet; ruajtja e të dhënave
jashtë vendodhjes; prospektimi i naftës;
sondazhe të fushave të naftës; testimi i
puseve të naftës; dizenjim paketimi;
platformë si shërbim [PaaS]; kontrolli i
cilësisë; vlerësimi i cilësisë së lëndës
drusore (drurëve); vlerësimi i cilësisë së
leshit; rikuperimi i të dhënave
kompjuterike; kërkimi dhe zhvillimi i
produkteve të reja për të tjerët; kërkime
në fushën e ndërtimit të ndërtesave;
kërkime në fushën e mbrojtjes së
mjedisit; kërkime në fushën e fizikës;
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kërkime në fushën e teknologjisë së
telekomunikacionit; kërkime në fushën e
saldimit; ofrimi i informacionit shkencor,
këshillave dhe konsulencës në lidhje me
kompensimin e karbonit; kërkime
shkencore dhe teknologjike në fushën e
fatkeqësive natyrore; kërkime shkencore
dhe teknologjike në lidhje me hartëzimin
e patentave; shërbimet laboratorike
shkencore; kërkime shkencore; ofrimi i
motorëve të kërkimit për internetin;
hostim i serverit; softuer si shërbim
[SaaS]; zhvillimi i softuerit në kuadër të
botimit të softuerit; stilim [dizenjo
industriale]; anketim; kryerja e studimeve
teknike të projektit; shkrim teknik;
konsulencë
teknologjike;
kërkime
teknologjike; konsulencë për teknologjinë
e
telekomunikacionit;
testimi
i
materialeve;
testimi
i
tekstileve;
eksplorimi
nënujor;
zhbllokimi
i
telefonave celularë përditësimin e
softuerit kompjuterik; planifikim urban;
shërbimet e vërtetimit të përdoruesit duke
përdorur teknologjinë e regjistrimit të
vetëm për aplikacionet e softuerit në
internet; shërbimet e vërtetimit të
përdoruesit duke përdorur teknologji për
transaksionet e-commerce; testimi i
përshtatshmërisë së automjeteve; analiza
e ujit; parashikimi i motit; marrja me qira
e serverëve në internet; konsulencë për
krijimin e faqeve në internet.

(210) AL/T/ 2022/24
(220) 14/01/2022
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Duo ; elementet figurativ të
medikamenteve
(591) blu; e verdhë; rozë; magenta; e
bardhë; e zezë
(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; preparate
dietike të përshtatura për qëllime
mjekësore; suplemente ushqimore dietike;
preparate për vitamina; suplemente
ushqimore; suplemente me minerale dhe
vitamina; multivitamina; preparate për
vitamina dhe minerale; suplemente
ushqimorë për vitamina dhe minerale;
vitamina për paralindje (prenatale).
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) kafe Colombo turke, caffe, pesha
100 g, 100%, QUALITY
(591) vishnje, gold
(732) Klajdi Gjoci person fizik
DURRES Rruga, Vangjel Gjoni/Lagjia
16/Zona Kadastrale 8513/Ndertesa 21
2006,
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 30 Kafe

(210) AL/T/ 2022/415
(220) 28/04/2022
(540)

(210) AL/T/ 2022/284
(220) 29/03/2022
(540)
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; bojëqielli; e verdhë
(732) Top Channel
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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-ondemand; 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;edukimi muzikor;prezantim i
programeve
televizive;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;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, Fotografim;Filmim;marrja me
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qira e pajisjeve audio;ofrimi i muzikës në
internet , jo i shkarkueshëm.

(210) AL/T/ 2022/419
(220) 28/04/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) NEWS
(591) e zeze; blu; bojeqielli
(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; shërbimi i
shtypit dhe informacionit; Agjensi
lajmesh; transmetim i mesazheve dhe
imazheve; 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-ondemand; 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 shërbimet e reporterëve të lajmeve;
Prodhim radio e televizioni; prezantim;
raportimi me fotografi; prodhim filmik,
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përveç filmave reklamues; ofrimi i
publikimeve elektronike online, të
pashkarkueshme; ofrimi i videove në
internet, jo të shkarkueshme; prodhimi i
programeve televizive; shërbimet e
studios së regjistrimit; shkrimi i skenarit;
shkrimi i skenarit, përveç për qëllime
reklamimi;
ofrimi
i
programeve
televizive, jo të shkarkueshme, nëpërmjet
shërbimeve video-on-demand/ofrimi i
programeve
televizive,
jo
i
shkarkueshëm, nëpërmjet shërbimeve
video-on-demand; shërbimet e redaktimit
të videove për ngjarje; shkrimi i teksteve,
Fotografi; Filmim.

(210) AL/T/ 2022/436
(220) 10/05/2022
(540)
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ushqimeve te shpejta që konsumohen
midis
vakteve
(snack-bar);shërbime
kafeterie;shërbime
bari;shërbime
të
sigurimit të ushqimit dhe të pijeve

(210) AL/T/ 2022/457
(220) 17/05/2022
(540)

MOUNJARO
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Eli Lilly and Company
Lilly Corporate Center, Indianapolis,
46285 Indiana, United States, US
(740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
(511) 5 Preparate farmaceutike

(210) AL/T/ 2022/463
(220) 18/05/2022
(540)

Një këngë Për Ty
(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) pizza
(591) e kuqe; jeshile; e bardhë; e verdhë;
e zezë
(732) Rei Rushiti
Lagjja Pavaresia, Bulevardi Ismail
Qemali, pallat i ri Rushiti, kati, AL
(740) Lorina Salaj
Mihal Grameno Nr.179; Njësia
Administrative Nr. 2; Njesia bashkiake
nr. 2
(511) 43 Shërbime restoranti;shërbime të
ushqimit të shpejtë (piceri);restorant me
vetëshërbim;shërbime të ofrimit të

(551) Marke fjale
(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
Herman Gmeiner; Nd. 209; Njësia
Administrative Nr. 2; Njesia bashkiake
nr. 2;
(511) 38
transmetim radiofonik
;komunikime radio ;transmetimi i të
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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/ 2022/464
(220) 18/05/2022
(540)

PASO
(551) Marke fjale
(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
Herman Gmeiner; Nd. 209; Njësia
Administrative Nr. 2; Njesia bashkiake
nr. 2;
(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/ 2022/465
(220) 18/05/2022
(540)

NDRYSHE
(551) Marke fjale
(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
Herman Gmeiner; Nd. 209; Njësia
Administrative Nr. 2; Njesia bashkiake
nr. 2;
(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/ 2022/496
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(220) 02/06/2022
(540)

(551) Marke figure
(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.
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 bazëhirre 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/ 2022/507
(220) 03/06/2022
(540)

TIAXIM
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b. 26300 Vršac Serbi,
RS
(740) Gentjan Hasa
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Rruga ''Besim Alla'' pallati ''Dilo'' shkalla
5 apt.25 Yzberisht Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2022/508
(220) 03/06/2022
(540)

TORPIKOL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Serbi
,
RS
(740) Gentjan Hasa
Rruga ''Besim Alla'' pallati ''Dilo'' shkalla
5 apt.25 Yzberisht Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2022/509
(220) 03/06/2022
(540)

TORPIDIL
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) Hemofarm A.D. farmaceutskohemijska industrija Vršac
Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Serbi
,
RS
(740) Gentjan Hasa
Rruga ''Besim Alla'' pallati ''Dilo'' shkalla
5 apt.25 Yzberisht Tiranë
(511) 5 Produkte farmaceutike.

(210) AL/T/ 2022/514
(220) 04/06/2022

(540)

KUTELI
(551) Marke fjale
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591)
(732) KUTELI SHPK
Rruga Gjergj Araniti, Perball Hotel,
Martinit, Ndertesa 9-kateshe, Kati i pare,
Nr.1,
Vlore
–
Shqiperi.,
AL
(740) Vilson Duka
RegTMark: Rruga Mahmut Allushi nr 45,
Hyrja nr 23, kati i 2-te, Ap nr 4, Tirane,
Shqiperi.
(511) 2
llaqe; pigmente; bojra; bojra
alumini; bojra azbesti; pluhur bronzi për
pikturë; bojra qeramike; llak; ngjyra;
preparate
mbrojtëse
për
metalet;
trashësues për bojra; hollues për ngjyra;
fletë metalike për përdorim në pikturë,
dekorim, shtypje dhe art; veshje druri
[ngjyra]; mbrojtës të drurit; llak prej
bitumi; bojë për veshjen e lëkurës;
mastikë [rrëshirë natyrore]; vajra për
ruajtjen e drurit; pluhur alumini për
lyerje; bojëra kundër ndotjes; veshje antigrafiti [bojra]; vajra kundër ndryshkut;
preparate kundër ndryshkut; preparate
kundër njollosjes për metale; llak bitumi;
pluhur bronzi për lyerje; llaqe bronzimi;
karboni i zi [pigment]; karbonil
[konservues druri];
bojëra qeramike;
veshje [bojra]; bojëra përçuese; llak
kopal; ngjyrues druri; smalt [llaqe]; smalt
për lyerje / bojra smalt; bojëra të
papërshkueshme nga zjarri; fiksues
[llaqe]; hollues për llaqe; hollues për
bojëra.
17
rrëshira akrilike, gjysmë të
përpunuara;xham akrilik gjysëm i
përpunuar;azbesti;pëlhurë
asbesti;mbulesa
asbesti;pëlhura
asbesti;fibrat e asbestit;dërrasat e
asbestit;dërrasat e asbestit;ambalazh
azbesti;letër azbesti;fletët e asbestit;thasë
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[zarfe,
thasë]
prej
gome,
për
paketim;materiale
stukimi;dielektrikë
[izolatorë];shirita ngjitës;mbushës për
fuga zgjerimi;pëlhura tekstil me fije qelqi
për izolim;tekstil me fije qelqi për izolim
/ tekstil me fije qelqi për izolim / fije
qelqi për izolim;materialet filtruese të
shkumave gjysmë të përpunuara të
plastikës;fletë
metalike
për
izolim;guarnicione;lesh
xhami
për
izolim;shirita
izolues;pëlhura
izoluese;doreza
izoluese;materiale
izoluese;vaj
izolues
për
transformatorë;vajra
izolues;bojëra
izoluese;letër
izoluese;suva
izoluese;materiale
zjarrduruese
izoluese;llak
izolues;substanca
për
izolimin
e
ndërtesave
nga
lagështia;izolatorë;izolatorë
për
kabllo;izolatorë
për
rrjetet
elektrike;izolatorë
për
binarët
hekurudhor;lesh
mineral
[izolues];materiale jopërçuese për ruajtjen
e nxehtësisë;qelq organik, gjysëm i
përpunuar;zorrë për ujitje;leshi i skorjes
[izolues];materiale
izoluese
të
zërit;materiale përforcuese, jo prej metali,
për tubacione;lëndë plastike, gjysmë të
përpunuara.
19
llaç për ndërtim / fino; suva;
mozaikë për ndërtim; dyer fizarmonike,
jo prej metali; panele akustike, jo prej
metali; kolona reklamash, jo prej metali;
zhavorr akuariumi; rërë akuariumi; dyer
të blinduara, jo prej metali; gur artificial;
asbest çimento; llaç azbesti; asfalt;
bitumi; letër bitumi për ndërtim; veshje
bituminoze për çati; produkte bituminoze
për ndërtim; tulla; xhami ndërtimi;
materiale ndërtimi, jo prej metali; panele
ndërtimi, jo prej metali; letër ndërtimi;
gur ndërtimi; lëndë drusore ndërtimi /
lëndë druri; merlë gëlqerore; çimento për
furra; shtyllat e çimentos; pllaka
çimentoje;
çimento;
shkumës
i
papërpunuar; veshje, jo prej metali, për
ndërtim; argjila; çakëll klinker; Qymyr
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katran; materiale për ndërtimin dhe
veshjen e rrugëve; veshje [materiale
ndërtimi]; beton; elemente ndërtimi prej
betoni; xham i emaluar, për ndërtim;
figurina prej guri, betoni ose mermeri /
statuja prej guri, betoni ose mermeri; tulla
zjarri / tulla zjarrduruese; pllaka
dyshemeje jo prej metali; dysheme, jo
prej metali; lesh druri; porta, jo prej
metali; granit; zhavorr; tuba ulluqesh, jo
prej metali; gips [material ndërtimi];
xham izolues për ndërtim; gëlqere; gur
gëlqeror; veshje, jo prej metali, për
ndërtim; kapak pusetash, jo prej metali;
lëndë druri të prodhuar; mermer; dërrasat
e dyshemesë me parket; dysheme me
parket; blloqe shtruese me shkëlqim;
blloqe shtrimi, jo prej metali; pllaka
shtrimi, jo prej metali; shtylla, jo prej
metali, për ndërtim; katran; dërrasa druri
për ndërtim; kallamishte për ndërtim;
materiale ndërtimi zjarrduruese, jo prej
metali; materiale përforcuese, jo prej
metali, për ndërtim; tuba të ngurtë, jo prej
metali, për ndërtim; materialet e veshjes
së rrugëve; sinjalistika rrugore, jo
ndriçuese dhe jo mekanike, jo prej metali;
ulluqe çatie jo prej metali; rërë, përveç
rërës shkritore; gur ranor për ndërtim;
tuba ranor; pllaka, jo prej metali, për
ndërtim; skorje [material ndërtimi]; rërë
argjendi; pllaka, jo prej metali, për
ndërtim; skorje [material ndërtimi];
statuja prej guri, betoni ose mermeri; gur;
ulluqe rruge, jo prej metali; katran; shirita
të katranit për ndërtim; dru rimeso; veshje
muri, jo prej metali, për ndërtim; vepra
arti prej guri, betoni ose mermeri.
35 Shitje me shumice dhe me pakice ne
dyqan dhe nepermjet internetit apo
programeve televizive te produkteve:
produkte dhe materiale ndertimi, makineri
dhe pjese kembimi per industrine e renda,
makineri dhe pjese kembimi per
industrine e energjise, makineri dhe pjese
kembimi per industrine e ujit te pishem
dhe ujrave te zeza, makineri dhe pjese
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kembimi per industrine e minierave,
makineri dhe pjese kembimi per
industrine e ndertesave dhe fabrikave;
marketing; demonstrim i mallrave;
asistencë për menaxhim komercial apo
industrial; reklamimi / publiciteti;
marrëdhëniet me publikun; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të
tjerët; organizimi i panaireve tregtare për
qëllime komerciale ose reklamimi;
reklamimi në internet në një rrjet
kompjuterik; shërbime prokurimi për të
tjerët [blerja e mallrave dhe shërbimeve
për biznese të tjera]; prezantimi i
mallrave në media komunikimi, për
qëllime të shitjes me pakicë; informacion
tregtar dhe këshilla për konsumatorët në
zgjedhjen e produkteve dhe shërbimeve;
shërbimet e paraqitjes për qëllime
reklamimi; marrja me qira e stendave të
shitjes; optimizimi i motorëve të kërkimit
për promovimin e shitjeve; shërbime të
ndërmjetësimit komercial; negocimi dhe
përfundimi i transaksioneve tregtare për
palët e treta; sigurimi i një tregu në
internet për blerësit dhe shitësit e
mallrave dhe shërbimeve; hartimi i
materialeve
reklamuese.
37 Shërbime që kanë të bëjnë me
ndërtimin e ndërtesave, rrugëve, urave,
digave ose linjave të transmetimit dhe
shërbimeve
të
ndërmarrjeve
të
specializuara në fushën e konstruksioneve
siç janë ato të bojaxhinjve, hidrauliket,
instaluesit
e
ngrohjes
ose
çative;Informacione per ndertim;Prishjen
e
ndërtesave;Konsulence
per
ndertim;Ndertim
fabrikash;Instalimi,
mirëmbajtja dhe riparimi i makinave dhe
pajisjeve te zyrave;Rindërtimin e
motorëve që janë konsumuar ose
pjesërisht të shkatërruara;Rindërtimin e
makinerive që janë konsumuar ose
pjesërisht të shkatërruara;Riparim i
linjave elektrike;Ndertime dhe riparime te
depove;Mbikëqyrja e ndërtimit të
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ndërtesave;Ndërtimi i stallave të bukura
dhe dyqaneve;Lyerje, të brendshme dhe
të jashtme;Izolime ndertimi;Dhenie me
qira e buldozerëve;Dhenie me qira e
vinçave [pajisje ndërtimi]; Dhenie me
qira e pajisjeve të ndërtimit;Riparime;
pastrim rruge;Instalimin dhe riparimin e
pajisjeve
për
ngrohje;Instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e pajisjeve
kompjuterike;Instalimi dhe riparimi i
pajisjeve
të
ujitjes;Instalimin,
mirëmbajtjen dhe riparimin e makinerive;
suvatim.

(210) AL/T/ 2022/515
(220) 04/06/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) blu; jeshile; bojeqielli; e bardhe; e
zeze; e verdhe; ngjyre kali; bezhe
(732) S.T.A.R-10 SHPK
Njesia Bashkiake nr.6, Rruga "Hamdi
Pepa", godina nr.8, 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) 3
detergjentë, përveçse për
përdorim në operacionet e prodhimit dhe
për qëllime mjekësore;amoniak [alkali i
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paqëndrueshëm]
[detergjent];preparate
zbardhues [decolorants] për qëllime
shtëpiake;preparate pastrimi kimik për
qëllime
shtëpiake;pastrim
shkumës;preparate pastrimi;preparate per
pastrimin e protezave;pastrues për
qëllime intime higjienike personale, jo
mjekësore;qumësht pastrimi për qëllime
tualeti;preparate të kolagjenit për qëllime
kozmetike;preparate
zbardhuese
[dekolorante]
per
qellime
kozmetike;ngjyrues
për
qëllime
tualeti;kimikate të ndriçimit të ngjyrave
për
qëllime
shtëpiake
[lavanderi];preparate për heqjen e
ngjyrave;preparate
kozmetike
për
banjot;kozmetikë;preparate kozmetike për
qerpikët;lapsa
kozmetike;kremra
kozmetike;preparate
kozmetike
për
kujdesin e lëkurës;krem për lëkurë / dyll
për lëkurë;xhel zbardhues dentar;sapun
deodorant;deodorant për qeniet njerëzore
ose për kafshët;shampo të thata;preparate
për pastrim të thatë;heqës të dyllit për
dysheme [preparate për pastrim];ekstrakte
bimore për qëllime kozmetike;peroksid
hidrogjeni për qëllime kozmetike;kremra
pas rroje;preparate aloe vera për qëllime
kozmetike;Lëndë gërryese;preparatet e
aromave
të
ajrit;Sapun
antiperspirant;preparate antistatike për
qëllime
shtëpiake;aromatikë
[vajra
esenciale];bazat për parfumet e luleve.
35 Shitje me shumice dhe me pakice, ne
dyqan dhe nepermjet internetit te
produkteve: Detergjent te ndryshem
pastrimi per perdorim profesonial dhe
shtepiak, aparate te ndryshem pastrimi,
artikuj te ndryshem mbrojtes per
ambjentet e punes, vegla pune te
ndryshme per bare, restorante, hoteleri,
kimikate te ndryshme per perdorim
profesinal, mekanizma te ndryshme
pastrimi profesional, produkte kozmetike;
demonstrim i mallrave; organizimi i
ekspozitave për qëllime komerciale ose
reklamuese; promovimi i shitjeve për të
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tjerët; prezantimi i mallrave në media
komunikimi, për qëllime të shitjes me
pakicë; sigurimi i një tregu në internet për
blerësit dhe shitësit e mallrave dhe
shërbimeve.

(210) AL/T/ 2022/516
(220) 06/06/2022
(540)

(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 )
(591) e zezë; gold
(732) FLAMUR POLLO
Lagjja nr.3, rruga Deti Jon, godina
nr.5/645-ND,
kati
i
I-re.,
AL
(740) NAZRI HAXHIU
GS1 Albania, Rr.Barrikadave, Pall i Ri
mbi ish kinema "17 Nëntori", Shk.3, Ap.4
(511) 43 Sherbim per pergatitjen e
ushqimit , pijeve per konsumim dhe
sherbim
akomodimi te perkohshem.
(210) AL/T/ 2022/517
(220) 06/06/2022
(540)
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(551) Marke figure
(554) Marke individuale
(300)
(526 ) Albania; Group
(591) e bardhe; e gjelber; jeshile; blu
(732) Albania Padel Group
Dr. Rurale 1, Zona Kadastrale 3517, Nr. i
Pasurise
49/11,,
AL
(740) Alessandro Pallini
Petrele Stermas, Dr.Rurale1, Zona
Kadastrale 3517, Nr. i pasurise 49/11,
1001, Tirane
(511) 35 Sherbime te shitjes me shumice
dhe pakice te fushave te lojes, bluzave,
raketave dhe aksesoreve sportiv ne dyqan
dhe
online
41 Ofrimi i fushave sportive;ofrimi i
trajnimeve dhe formimit profesional ne
fushen e lojerave sportive;Organizimi i
eventeve sportiv dhe kampionateve
sportive
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MARKA TË REGJISTRUARA
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(210) AL/T/ 2021/1109
(540) Interlogica CODING THE FUTURE
(732) INTERLOGICA S.r.l.
Via Miranese, 91/4, I-30174 MESTRE, VENEZIA, ITALIA , IT
(151) 20/06/2022
(180) 15/10/2031
(111) 22987
(300)
(510) 9, 35 42,
(526)
(591) (740) Vladimir Nika
Rruga

Fadil

Rada,

Pall.Gener

2,

Shk.

C,

Nr.21/1,

(210) AL/T/ 2021/1127
(540) Merja
(732) Ylli Merja
Tiranë, rruga ''Ferit Xhajko'', Pallati ''SIMED'', nr.11, Kati 1., AL
(151) 15/06/2022
(180) 19/10/2031
(111) 22984
(300)
(510) 3, 5 44,
(526)
(591) -e bardhë; e zezë; bezhë; e verdhë floriri
(740) Elvis Tosuni
Rr.Blv.''Bajram Curri'', ND.134.H.18, Ap.1, Njësia administrative nr.5, 1019, Tiranë.

(210) AL/T/ 2021/1138
(540) Lines lila
(732) M & S shpk
Vaqarr, Prush zona kadastrale 30645, AL
(151) 15/06/2022
(180) 21/10/2031
(111) 22983
(300) AL/T/2003/000133 03/03/2003 AL
(510) 3,
(526) LADY, SUPER, NEW;Lines;30 pcs
(591) -BOJE QIELLI; BLU; E KALTËR; E BARDHË; VISHNJE

Tiranë

26
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(740) Albana Laknori
Rr.Muhamet

Deliu,

Pallati

Ndregjoni,

Apt.36,

Linze,

Tirane.

(210) AL/T/ 2021/1146
(540) Hunn
(732) Diamond Quest Limited
OMC Chambers, P.O. Box 3152 Road Town, Tortola, VG
(151) 15/06/2022
(180) 22/10/2031
(111) 22985
(300) 018579596 18/10/2021 EM
(510) 9 34,
(526)
(591) (740) Vjollca SHOMO
Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. A.Z.Cajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë

(210) AL/T/ 2021/1175
(540) BIG hiper
(732) Bigalb Group shpk
Vaqarr, Gropaj, Z.Kadastrale 1867, Magazina Tirana Cash & Carry, Tiranë, Shqipëri., AL
(151) 15/06/2022
(180) 29/10/2031
(111) 22982
(300)
(510) 35,
(526) hiper
(591) -e kuqe; blu
(740) Donalda Shoraj
Vaqarr, Gropaj, Godina '' Tirana Cash & Carry'', kati 2, zyra ligjore, Tiranë, Shqipëri.

(210) AL/T/ 2021/1254
(540) ERS jewellery
(732) Emiljano Sakollari
Rruga e Dibres, Ndertesa nr.161, Tirane, AL
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(151) 15/06/2022
(180) 18/11/2031
(111) 22980
(300)
(510) 14 40,
(526) jewellery
(591) -e bardhë; e zezë
(740) Emiljano Sakollari
Rruga e Dibres, Ndertesa nr.161, Tirane

(210) AL/T/ 2021/1390
(540) PreDaddy Duo
(732) ALKALOID AD Skopje
Boulevard Aleksandar Makedonski 12, Skopje 1000, Republic of North Macedonia , MK
(151) 16/06/2022
(180) 28/12/2031
(111) 22986
(300)
(510) 5,
(526)
(591) (740) Krenar Loloçi
Rr. Ibrahim Rugova, P. 1/1, Kati II,
Tiranë, Shqipëri
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NDRYSHIM I EMRIT TE
APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111) 13675
( 210 ) AL/T/ 2010/306
( 732 ) Fratelli Branca Distillerie S.p.A.
VIA BROLETTO 35, 20121 MILANO, IT

( 111) 17304
( 210 ) AL/T/ 2015/931
( 732 ) Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, United States of America, US

( 111) 19073
( 210 ) AL/T/ 2017/1156
( 732 ) Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 United States of America (a Delaware
corporation),US
( 111) 19104
( 210 ) AL/T/ 2018/77
( 732 ) Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road Menlo Park, California 94025 United States of America (a Delaware
corporation),US

( 111) 19640
( 210 ) AL/T/ 2018/1159
( 732 ) Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 United
( 111) 20115
( 210 ) AL/T/ 2018/1222
( 732 ) Meta Platforms, Inc.
1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025 United States, US

States,

US
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NDRYSHIM I ADRESES TE
APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES
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( 111) 4435
( 210 ) AL/T/ 2001/481
( 540 ) SAFILO
( 732 ) SAFILO-Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali S.p.A;
Via Settima Strada, 15-35125 Padova/ITALY, IT

( 111) 1657
( 210 ) AL/T/ 2002/515
( 540 ) PADAN
( 732 ) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP

( 111) 14290
( 210 ) AL/T/ 2012/119
( 540 ) GIBGRO
( 732 ) Nufarm
11. rue du Debarcadere 92700 Colombes, France, FR

( 111) 14568
( 210 ) AL/T/ 2012/261
( 540 ) CLAMATO
( 732 ) Mott's LLP
6425 Hall of Fame Lane Frisco TX 75034 United States of America, US
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MARKA TE RIPERTERIRA
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( 210 ) AL/T/ 1997/335
( 540 ) HANKOOK
( 730 ) Hankook Tire Worldwide Co., Ltd.
#647-15 Yoksam-dong, Kangnam-ku, Seoul, Korea, KR
( 180 ) 11/05/2032
( 111 ) 6639
( 510 ) 12

( 210 ) AL/T/ 2001/481
( 540 ) SAFILO
( 730 ) SAFILO-Societa' Azionaria Fabbrica Italiana Lavorazione Occhiali S.p.A;
Via Settima Strada, 15-35125 Padova/ITALY, IT
( 180 ) 26/07/2031
( 111 ) 4435
( 510 ) 9

( 210 ) AL/T/ 2002/110
( 540 ) ARIFON
( 730 ) BIOFARMA
50, rue Carnot 92284 Suresnes Cedex, FR
( 180 ) 17/04/2032
( 111 ) 5026
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2002/197
( 540 ) PROTECTOR
( 730 ) Reckitt Benckiser Finish B.V.
Siriusdreef 14, 2132 WT Hoofddorp, The Netherlands, NL
( 180 ) 15/04/2032
( 111 ) 9517
( 510 ) 1 3

( 210 ) AL/T/ 2002/377
( 540 ) LD
( 730 ) JT International S.A.
8, rue Kazem Radjavi, 1202, Geneva, Switzerland, CH
( 180 ) 22/07/2032
( 111 ) 9320
( 510 ) 34
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( 210 ) AL/T/ 2002/380
( 540 ) LIGGETT-DUCAT
( 730 ) JT International S.A.
8, rue Kazem Radjavi, 1202, Geneva, Switzerland, CH
( 180 ) 22/07/2032
( 111 ) 9448
( 510 ) 34

( 210 ) AL/T/ 2002/388
( 540 ) ORIGIN
( 730 ) KARELIA TOBACCO COMPANY INC.,
Athinon Street, GR-241 00, Kalamata, GREECE, GR
( 180 ) 25/07/2032
( 111 ) 10672
( 510 ) 34

( 210 ) AL/T/ 2002/515
( 540 ) PADAN
( 730 ) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP
( 180 ) 15/05/2032
( 111 ) 1657
( 510 ) 1, 5 10

( 210 ) AL/T/ 2002/520
( 540 )
( 730 ) Japan Tobacco Inc.
1-1 Toranomon 4-chome, Minato-ku, Tokyo, Japan, JP, JP, JP
( 180 ) 14/10/2032
( 111 ) 9686
( 510 ) 34

( 210 ) AL/T/ 2011/530
( 540 ) ITALDENT
( 730 ) SENA TARELLI
“ITALDENT” Klinike dhe Laborator Dentar, Rr. “Ded Gjo Luli”, 3/10/5, AL
( 180 ) 23/09/2031
( 111 ) 14025
( 510 ) 35, 40 44
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( 210 ) AL/T/ 2012/119
( 540 ) GIBGRO
( 730 ) Nufarm
11. rue du Debarcadere 92700 Colombes, France, FR
( 180 ) 23/02/2032
( 111 ) 14290
( 510 ) 1

( 210 ) AL/T/ 2012/159
( 540 ) MENEA
( 730 ) Korça 2000 Sh.p.k.
Zona Industriale, Lagjia 17, Rruga "Riza Mançe" Korçe, AL
( 180 ) 08/03/2032
( 111 ) 14549
( 510 ) 33

( 210 ) AL/T/ 2012/212
( 540 ) SUBOXONE
( 730 ) RB Pharmaceuticals Limited
103-105 Bath Road, Slough SLI 3UH, United Kingdom, UK
( 180 ) 06/04/2032
( 111 ) 14618
( 510 ) 5

( 210 ) AL/T/ 2012/285
( 540 ) MONSTER DETOX
( 730 ) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879, US
( 180 ) 08/05/2032
( 111 ) 14588
( 510 ) 5, 30 32

( 210 ) AL/T/ 2012/291
( 540 ) REHABITUATE
( 730 ) Monster Energy Company
1 Monster Way, Corona, California 92879, US
( 180 ) 11/05/2032
( 111 ) 14589
( 510 ) 5, 30 32
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( 210 ) AL/T/ 2012/565
( 540 ) NIKKI BEACH
( 730 ) Penrod Management International, LLC
One Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139, US
( 180 ) 12/10/2032
( 111 ) 14837
( 510 ) 35 43

( 210 ) AL/T/ 2012/596
( 540 ) ZINNAT
( 730 ) Novartis AG
4002 Basel, Switzerland, CH
( 180 ) 09/11/2032
( 111 ) 14879
( 510 ) 5
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KORRIGJIME
(NDRYSHIM I EMRIT)
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( 111) 1657
( 210 ) AL/T/ 2002/515
( 732 ) SUMITOMO CHEMICAL COMPANY, LIMITED
2-7-1, Nihonbashi, Chuo-ku, Tokyo 103-6020, JP
(740)
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REFUZIME NE BAZA ABSOLUTE
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( 210 ) AL/T/ 2021/1266
(540)
HydraFacial
D
( 732 ) Edge System LLC
2165 E.Spring Street Long Beach, CA 90806 , US
( 591 ) ( 740 ) Irma Cami
Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", shkalla 5 apt. 25 Yzberisht, Tiranë
( 511 )

( 210 ) AL/T/ 2022/6
(540)
Men's Grooming
D
( 732 ) Sagema shpk
Rruga Teodor Keko, Pallati Alpha Bank, Godina Romario, AL
( 591 ) ( 740 ) Eno Dodbiba
Rruga "Naim Frashëri", 60/3, Tiranë
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