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Kodet e shteteve 
Afghanistan / Afganistani         AF 

Albania / Shqipëria          AL 

Algeria / Algjeria          DZ 

Angola / Anguila          AI 

Antigua and Barbuda / Antigua dhe Barbud       AG 

Argentina / Argjentina         AR 

Aruba / Aruba           AW 

Australia / Australia          AU 

Austria / Austria          AT 

Bahamas / Bahamas          BS 

Bahrain / Bahrein          BH 

Bangladesh / Bangladeshi         BD 

Barbados / Barbados          BB  

Belarus / Bjellorusia          BY  

Belgium / Belgjika          BE 

Belize / Belice           BZ 

Benin / Benin           BJ 

Bermuda / Bermuda          BM 

Bhutan / Bhutan          BT 

Bolivia / Bolivia          BO 

Bosnia Herzegovina /Bosnja Hercegovina       BA 

Botswana / Botsvana          BW 

Bouvet Islands / Ishujt Buver         BV 

Brazil / Brazili          BR 

Brunei Darussalam/Brunei Darusalem       BN 

Bulgaria / Bullgaria          BG 

Burkina Faso / Burkina Faso         BF 

Burma / Burma          MM 

Burundi / Burundi          BI 

Cambodia / Kamboxhia         KH 

Cameroon / Kameruni         CM 

Canada / Kanada          CA 

Cape Verde / Kepi i Gjelbër         CV 

Cayman Islands / Ishujt Kaiman        KY 

Central African Republic / Republika e Afrikës Qendrore     CF 

Chad/ Cadi           TD 

Chile / Kili           CL 

China / Kina           CN   

Colombia / Kolumbia          CO 

Comoros / Komoros          KM 

Congo / Kongo          CG 

Cook Islands / Ishujt Kuk   

Costa Rica / Kosta Rika         CR 

Cote d’Invore / Bregu I Fildishte        CI 

Croatia / Kroacia          HR 

Cuba / Kuba           CU 

Cyprus / Qipro          CY 

Czech Republic / Republika Çeke        CZ 

Denmark / Danimarka         DK 
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Djibouti / Xhibuti          DJ 

Dominika / Domenika         DM 

Dominican Republic / Republika Domenikane      DO 

Ecuador / Ekuadori          EC 

Egypt / Egjipti           EG 

El Salvador / El Salvadori         SV 

Equatorial Guinea / Guinea Ekuatoriale       GQ 

Erintrea / Erintrea          ER 

Estonia / Estonia          EE 

Ethiopia / Etiopia          ET 

Falkland Islans / Ishujt Malvine        FK 

Fiji / Fixhi           FJ 

Findland / Findland          FI 

France / Franca          FR 

Gabon / Gaboni          GA 

Gambia / Gambia          GM 

Georgia / Gjeorgjia          GE 

Germany / Gjermania          DE 

Ghana / Gana           GH 

Giblartar / Gjibraltari          GI 

Greece / Greqia          GR 

Grenada / Granada          GD 

Guatemala / Guatemala         GT 

Guinea / Guinea          GN 

Guinea Bissau / Guinea Bisao        GW 

Guyana / Guajana          GY 

Haiti / Haiti           HT 

Honduras / Hondurasi          HN 

Hong Kong / Hong Kongu         HK 

Hungary / Hungaria          HU 

Iceland / Islanda          IS 

India / India           IN 

Indonezia / Indonezia          ID 

Iran / Irani           IR 

Iraq / Iraku           IQ 

Ireland / Irlanda          IE 

Israel / Israeli           IL 

Italy / Italia           IT 

Jamaica / Xhamaika          JM 

Japan / Japonia          JP 

Jordan / Jordania          JO 

Kazakhstan / Kazakistani         KZ 

Kenya / Kenia           KE 

Kiribati / Kiribati          KI 

Korea / Korea           KR 

Kyrguzstan / Kirgistan         KG 

Kwait / Kuvaiti          KW 

Laos / Laosi           LA 

Latvia / Letonia          LV 

Lebanon / Libani          LB 
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Lesotho / Lesoto          LS 

Liberia / Liberia          LR 

Macau / Makau          MO 

Madagascar / Madagaskari         MG 

Malawi / Malavi          MW 

Malaysia / Malaizia          MY 

Maldives / Maldives          MV 

Mali / Mali           ML 

Malta / Malta           MT 

Marshall Islands / Ishujt Marshall        MH 

Mauritania / Mauritania         MR 

Mauritius / Mauritius          MU 

Mexico / Meksika          MX 

Monaco / Monako          MC 

Mongalia / Mongolia          MN 

Montserrat / Montserrati         MS 

Morocco / Maroku          MA 

Mozambique / Mozambiku         MZ 

Myanmar / Myanmar          MM 

 Namibia / Namibia          NA 

Nauru / Nauru           NR 

Nepal / Nepal           NP 

Netherlands / Hollanda         NL 

Netherlands Andilles /Antilet Hollandeze       AN 

New Zealand / Zelanda e Re         NZ 

Nicaragua / Nikaragua         NI 

Niger / Nigeri           NE 

Nigeria / Nigeria          NG 

Norway / Norvegjia          NO 

Oman / Omani          OM 

Pakistan / Pakistani          PK 

Palau / Palau           PW 

Panama / Panamaja          PA 

Papua New Guinea / Papua Guinea e Re       PG 

Paraguay / Paraguai          PY 

Peru / Peruja           PE 

Philippines / Filipine          PH 

Poland / Polonia          PL 

Portugal / Portugalia          PT 

Qatar / Katari           QA 

Republik Of Moldova / Republika e Moldavise      MD 

Romania / Rumania          RO 

Russian Federation/Federata Ruse        RU 

Rwanda / Ruanda          RW 

Saint Helena / Shen Helena         SH 

Saint Kitts and Nevis / Shen Kits dhe Nevis       KN 

Saint Lucia / Shen Lucia         LC 

Saint Vincent and the Grenadines / Shen Vinsenti dhe Grenadinet    VC 

Samoa / Samoa          WS 

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

Saudi Arabia / Arabia Saudite        SA 

Senagal / Senegali          SN 

Seychelles / Sejshellet         SC 

Sierra Leone / Sierra Leone         SL 

Singapore / Singapori          SG 

Slovakia / Sllovakia          SK 

Slovenia / Sllovenia          SI 

Solomon Islans / Ishujt Solomone        SB 

Somalia / Somalia          SO 

South Africa / Afrika e Jugut         ZA 

Spain / Spanja           ES 

Sri Lanka / Sri Lanka          LK 

Sudan / Sudani          SD 

Suriname / Surinami          SR 

Swaziland / Shvacilandi         SZ 

Sweden / Suedia          SE 

Switzerland / Zvicra          CH 

Syria / Siria           SY 

Taiwan / Taivani          TW 

Thailand / Tailanda          TH 

Togo / Togo           TG 

Tonga / Tonga           TO 

Trinidad and Tobago / Trinidad dhe Tobako       TT 

Tinisia / Tunizia          TN 

Turkey / Turqia          TR 

Turkmenistan / Turkmenistani        TM 

Turks and Caicis Islands / Ishujt Turk dhe Kaiko      TC 

Tuvalu / Tuvalu          TV 

Uganda / Uganda          UG 

Ukraine / Ukraina          UA 

United Arab Emirates /Emiratet e Bashkuara Arabe      AE 

United Kingdom/ Mbreteria e Bashkuar       GB 

United Republic of Tanzania / Republika e Bashkuar e Tanzanise    TZ 

United States of America / Shtetet e Bashkuara te Amerikes    US 

Uruguay / Uruguai          UY 

Uzbekistan / Uzbekistani         UZ 

Vanuatu / Vanuatu          VU 

Vatican / Vatikani          VA 

Venezuela / Venezuela         VE 

Vietnam / Vietnami          VN 

Virgin Islands / Ishujt Virxhin        VG 

Yemen / Jemeni          YE 

Yugoslavia / Jugosllavia         YU 

Zaire / Zaireja           ZR 

Zambia / Zambia          ZM 

Zimbabwe / Zimbabve         ZW 
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(210)  AL/T/ 2021/1121 

(220)  17/10/2021 

(540)   

Më e mira është këtu 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale  

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  GO TECH 

Rruga Dytesore Tirane - Durres, km.1, 

Godina ''Pajtoni Business Center'' 

TIRANE , AL 

(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4 

(511) 3  Parfumeri; Parfume; Shampo; 

Kozmetikë; Lapsa kozmetikë; Paketa 

kozmetike; Ngjyra kozmetike; Krem 

kozmetik; Sapun; Maska bukurie; 

Aromatikë [vajra esence]; Preparate 

kundra djersës; Baza për parfume prej 

lulesh; Pasta dhëmbësh; Eau de Cologne; 

Qerpikë fallco; Thonj fallco; Ngjyra 

flokësh; Balsam për flokët; Buzëkuqë; 

Grimi; Pluhur për tualet;  

4  Karburant; Karburant motori; Vaj 

diesel; Benzinë; Benzol; Karburant/lëndë 

djegëse biomasë; Qirinj; Qymyre 

[karburant]; Vaj i djegshëm; Etanol 

[karburant]; Vaj industrial;   

7  Inkubatorë për vezë;Rrahëse vezësh, 

elektrike, për qëllime shtëpiake;Lavatriçe 

për rroba;Makineri hekurosje;Makineri 

kuzhine, elektrike;Larës 

pjatash;Shtrydhëse elektrike për përdorim 

në kuzhinë;Kuti për matrica 

[shtypshkrim];Makineri fryrëse për thithje 

të pluhurit;Gjeneratorë;Aparatet për 

ajrosjen e pijeve;Aparate për ajrosjen e 

ujit;Aparate për derdhjen e birrës nën 

presion;Atomizues [makineri];Pëzierës, 

elektrikë, për qëllime shtëpiake;Printera 

3D;Pajisje ajërfryrëse;Pajisje ajerfryrëse 

ose ventilatorë për komprimimin, thithjen 

dhe transportin e grurit;Makineri 

bujqësore;Makineri për mbyllje 

shishesh;Makineri për mbushje 

shishesh;Makineri për vulosje 

shishesh;Makineri për taposje 

shishesh;Makineri për prerje 

buke;Makineri për bërje birre;Furça për 

fshesa me korent;Makineri gjalpi;Hapës 

(Kanaçe —), elektrike;Makineri 

krehëse;Mulli kafeje, përveç atyre të 

vënies në veprim me dorë;Pajisje për 

tërheqjen e perdeve, elektrike;Trapane 

dore elektrike;Aparate saldimi 

elektrikë;Aparate elektrike për vulosjen 

me plastikë [paketim];Elektroda për 

makina saldimi;Ashensorë 

[ngritës];Makineri stampimi;Gjeneratorë 

rryme eletrike për emergjenca;Përpunues 

ushqimorë, elektrikë;Makineri 

ngrirjeje;Presa frutash, elektrike, për 

qëllime shtëpiake;Makineri grirëse për 

zarzavate;Vegla dore, përveç vënies në 

veprim me dorë;Aparate boje për 

makineri printimi;Makineri 

amballazhimi;Makineri 

paketimi;Makineri 

letrash;Printera;Makineri qepëse;Aparate 

saldimi, që vihen në veprim me 

gaz;Makineri larjeje [lavanderi];Makineri 

shtrydhëse për lavanderi  

9  Program kompjuterik për funksionimin 

e një dyqani në internet; Software për 

lojëra kompjuterike; Programe 

kompjuterike, të regjistruar; Programe 

(Kompjuter —) [programe të 

shkarkueshme]; Aplikacione të 

shkarkueshme për kompjuter; Software 

(Kompjuteri —), të regjistruara; 

Kompjutera; Televizorë; Kompjutera 

tabletë; Botime (Elektronike —) [të 

shkarkueshme]; Kohëmatës për zierjen e 

vezëve [orë me rërë]; Kasë për 

smartphones; Telefona celularë; Syze 

[optike]; Skelete syzesh; Syze 3D; Kuti 

syzesh; Kufje; Filma me kartona; Syze 

kundër verbimit nga dielli; Bateri, 

elektrike; Akumulatorë, elektrikë, për 
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automjete; Aparate frymëmarrjeje për 

notim nënujor; Makina llogaritëse; 

Karikues për cigare elektronike; Agjenda 

elektronike; Holograme; Karta identiteti, 

magnetike; Karta me qark të integruar 

[karta smart]; Brava, elektrike; Materiale 

për rrjetën e energjisë elektrike [tela, 

kabllo]; Aparate matëse; Mikrofonë; 

Telefona celularë; Monitorë [hardware 

kompjuteri]; Monitorë [programe 

kompjuteri]; Fibra optike [filamente 

përçuese të dritës]; Printera për përdorim 

me kompjutera; Radiomarrës; Aparate 

radiologjike për qëllime industriale; 

Ekrane radiologjike për qëllime 

industriale; Helmeta për biçikleta; Ora 

inteligjente; Bateri diellore; Priza, spina 

dhe kontakte të tjera [lidhësa elektrikë]; 

Panele diellore për prodhimin e energjisë 

elektrike; Alarme akustike [tingull];    

11  Tenxhere elektrike për vezë;Instalime 

automatike të ujitjes për 

shpendët;Frigoriferë ngrirës;Aparate për 

ajër të kondicionuar;Instalime për ajrin e 

kondicionuar;Aparate për freskimin e 

ajrit;Instalime për filtrimin e ajrit;Furra 

pjekjeje;Zgara pjekjeje;Pajisje (Vaskash 

—);Instalime hidraulike të 

vaskave;Tubacione vaskash;Aparate për 

ftohjen e pijeve;Bide;Gypa bolieri [tuba] 

për instalime të ngrohjes;Bolierë, të 

ndryshëm nga pjesët e makinave;Makina 

për bërjen e bukës;Thekëse;Radiatorë 

ngrohjeje qendore;Llambadarë;Aspiratorë 

oxhaqesh;Tubacione të jashtme (Oxhaqe 

—);Aparate kromatografike për qëllime 

industriale;Makina kafeje, 

elektrike;Filtruese kafeje, 

elektrike;Pjekëse kafeje;Furnela;Enë 

guzhine, elektrike;Pajisje dhe instalime 

ftohjeje, freskim;Instalime dhe makineri 

ftohjeje;Tiganë të thellë, 

elektrikë;Aparate distilimi;Aparate 

tharës;Ventilatorë elektrikë për përdorim 

personal;Llamba elektrike;Drita elektrike 

për pemët e Krishtlindjes;Aparate 

avullimi;Tubacione të shtrirë për 

instalimet e 

ngrohjes qendrore;Aspiratorë për 

kuzhina;Ventilatorë [kondicionim i 

ajrit];Ventilatorë [pjesë të 

instalimeve për kondicionimin e 

ajrit];Duqe [rubineta, tapa] [çezma] për 

tubacione;Filtra për 

kondicionimin e ajrit;Filtra për ujin e 

pijshëm;Vatra zjarri, shtëpiake;Aparate 

shkarkimi;Pllaka të 

strukturuara për soba;Pajisje tharëse për 

flokë;Aparate për tharjen e duarve për 

banjot;Furra;Aparate ngrohjeje, 

elektrike;Soba me ajër të nxehtë;Ibrikë, 

elektrikë;Abazhurë;Poça llambash;Pajisje 

ndriçuese në bazë diodash [LED];Soba 

me mikrovalë [aparate gatimi];Dollape 

ftohjeje;Dollapë 

frigoriferikë;Frigoriferë;Furra 

pjekëse;Hell pjekjeje;Aparate dhe 

instalime 

sanitare;Dushe;Lavamanë;Banja;Vaska 

(Llixha —) [tubacione];Mbledhës termikë 

diellorë [ngrohës];Kaldaja;Kaldaja 

[aparate ngrohjeje];Pllaka të strukturuara 

për soba;Valvula (Termostatike —) [pjesë 

të 

instalimeve për ngrohje];Thekëse;Tualete, 

të transportueshëm;Tiganë 

ngrohjeje;Lavamanë për 

larjen e duarve [pjesë të instalimeve 

sanitare];Instalime për tubat e ujit;Tuba 

uji për instalime 

sanitare;Instalime për purifikimin e 

ujit;Aparate dhe makineri për purifikimin 

e ujit;Sterilizuesë 

uji;Instalime vaditjeje, automatike;Furrat, 

përveç atyre për përdorim në laborator  

12  Automjete elektrike; Automjete me 

frigorifer; Makina; Furgonë; Kamionë; 

Kamionçina [automjete]; 

Mjete ajrore; Varka; Barka; Jahte; 

Ambulanca; Avionë të telekomanduar 

(drone) civil; Balona me ajër 

të nxehtë; Parashuta; Karroca; Karroca 

fëmijësh; Biçikleta; Kosha të përshtatur 

për motoçikleta;  



Buletini i Pronësisë Industriale 

 

11 

14  Punime artistike prej metali të çmuar; 

Kapëse kollaresh; Orë dore; Bizhuteri; 

Kuti bizhuterish; Medalje; Varëse qafe 

[bizhuteri]; Figurina [statujëza] prej 

metali të çmuar; Simbole prej metali të 

çmuar; Byzylykë [bizhuteri]; Vathë; 

Kapëse për bizhuteri; Orë dhe sahatë, 

elektrikë; Orë më zile;  

16  Kuti kartoni për vezë;Printime 

grafike;Fletët absorbuese, prej letre ose 

plastike, për paketimin e 

produkteve ushqimore;Çanta [zarfa, qese] 

prej letre ose plastike për paketim;Kuti 

prej kartoni ose 

letre;Shirita ngjitës për artikuj shkrimi 

ose për qëllime shtëpiake;Tabela 

reklamimesh prej letre ose 

kartoni;Albume;Karta njoftimesh [letra 

shkrimi];Broshura;Shirita letre shënjuese 

për faqet e 

librave;Libra;Kalendarë;Karton;Kuti për 

stampa [vula];Katalogje;Pulla të 

heqshme;Qese konike prej letrës;Letër 

fotokopjeje [artikuj shkrimi];Zarfe 

[artikuj shkrimi];Peshqirë fytyre prej 

letre;Fletushka;Dosje 

për dokumenta;Qese plehrash prej letre 

ose plastike;Kartolina urimi;Shami 

letre;Letër higjenike;Etiketa, jo prej 

tekstili;Revista [botime 

periodike];Gazeta;Pulla të heqshme;Letër 

ambalazhimi;Lapsa;Stilolapsa [për nevoja 

zyre];Kupona të printuar;Çentro tavoline 

prej letre;Shtroja tavoline 

prej letre;Mbulesë tavoline prej letre  

21  Mbajtëse plastike të vezëve për 

përdorim shtëpiak;Gota vezësh;Figurina 

[statuja] prej porcelani, 

qeramike, argjile ose qelqi;Komplete 

enësh gatimi;Enë gatimi;Autoklava 

[tenxhere me presion] 

joelektrike;Vaska (Bebe —), të 

lëvizshme;Shporta për përdorim 

shtëpiak;Lugë shërbyese [enë 

gatimi];Rrahëse, joelektrike;Gota të 

mëdha birre;Shishe;Lavamanë [tasa];Kuti 

për dispenzimin e 

peshqirëve prej letre;Kuti 

karamelesh;Kuti prej xhami;Shporta 

buke, shtëpiake;Mbajtëse 

buke;Fshesa;Furça;Kova;Buste prej 

porcelani, qeramike, argjile ose 

qelqi;Kapakë të enëve ku mbahet 

gjalpi;Enë për mbajtjen e gjalpit;Tabaka 

restorantesh;Forma 

kekësh;Qirimbajtëse;Kavanoza për 

mbajtjen e qirinjve 

[mbajtëse];Damixhana;Fshirëse 

tapeti;Kazanë;Qeramikë për qëllime 

shtëpiake;Kapakë për enë ku mbahet 

djathi;Shtupa pastrimi;Mbyllëse për 

kapakët e tenxhereve;Kapëse 

rrobash;Filtra kafeje, joelektrikë;Mulli 

kafeje, që vihen në përdorim me 

dorë;Xhezve kafeje, 

joelektrike;Krehëra;Çanta dekorative për 

konfeksionerë [çanta 

ëmbëlsirash];Prerëse embëlsirash 

[biskotash];Vazo ëmbëlsirash;Helle 

gatimi, prej metali;Nxjerrëse tapash, 

elektrike dhe jo-elektrike;Mjete 

kozmetike;Kapakë për pjata;Mbulesa, jo 

prej letre, për vazo lulesh;Enë prej 

argjile;Shtrydhëse jo-elektrike për 

përdorim kuzhine;Kristal [qelqe];Pajisje 

të thella për skuqje (friteza), 

joelektrike;Pjata;Kapakë për pjata;Pjata 

tavoline njëpërdorimshe;Shishe sportive 

për pije;Gota për 

të pirë;Rafte tharëse për lavanderi;Kosha 

mbeturinash;Aparate për fshirjen e 

pluhurave, joelektrikë;Furça elektrike, me 

përjashtim të pjesëve të makinave;Krehra 

elektrikë;Pastrues pluhurash me 

pupla;Kuti tualetesh;Tiganë për 

skuqje;Poça qelqi [enë];Skara [pajisje 

gatimi];Çanta izotermike;Lugë përzierëse 

[pajisje kuzhine];Fole vezësh, 

artificiale;Frigorifer jo-elektrikë 

portativë;Spërkatës 

parfumi;Tasa supe;Kuti çaji;Vazo  

25  Veshje; Kapele; Xhaketa [veshje]; 

Triko; Këmisha; Pantallona; Pelerina; 

Kravata; Jeeves plazhi; Komplete për 
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bebe [veshje]: Dorashka; Shalle gryke; 

Mbathje bebesh; Pantofla banjoje; Bereta; 

Kominoshe [veshje]; Kapuçë [veshje]; 

Shami xhepi; Kësula; Çorape; Fanella për 

sporte; Këpucë për sporte; Kostume;   

29  Vezë; Ebardhë vezësh; Everdhë 

vezësh; Qumësht; Kos; Gjalpë; Djathë; 

Mishi, peshku, shpendët dhe 

gjahu; ekstrakte mishi; Reçelra frutash; 

Vaj misri; Vaj ulliri për ushqim; 

Margarinë; Marmelatë; 

Pure molle; Komposto frutash; Vajra 

ushqimore; Fruta të konservuar në alkool; 

Ajvar [speca të 

konservuara]; Turshi; Arra, të gatshme; 

Patatina; Vezë (Kërmilli —) për konsum; 

Supra; Qumësht 

soje [zëvendësues qumështi];  

30  Vezë çokollate; Çokollatë; Kakao; 

Kafe; Pije kafeje me qumësht; Ëmbëlsira; 

Torta; Sheqer; Karamele; 

Bukë; Miell elbi; Ushqime me bazë 

drithërash; Çëmçakëz; Bikarbonate sode 

për qëllime gatimi 

[sodë buke]; Kek me krem ëmbëlsirash 

[të ftohta]; Uthull; Pije çokollate me 

qumësht; Përzierje 

[erëza]; Salca djegëse [erëza]; Drithëra; 

Miell misri; Miell për ushqim; Biskota të 

thata; Mjaltë; 

Akullore; Çaj i ftohtë; Makarona; Salcë 

makaronash; Pica; Oriz;  

31  Vezë për çelje; Përgatitjet për 

shtrimin e vezëve të pulave; Shpendë, të 

gjalla; Vezë për ngrohje, 

të fertilizuara; Ushqim për zogj; Fara 

drithërash, të papërpunuara; Tërshërë; 

Fara liri për konsum të 

kafshëve; Misër I papërpunuar; Ushqim i 

përtypshëm për kafshët; Alga për konsum 

nga njerëzit ose 

kafshët; Elb; Krunde; Qull krundesh për 

konsum nga kafshët; Drithëra (Produkte 

të mbetura të —) 

për konsum nga kafshët; Fruta agrume, të 

freskëta; Biskota për qentë; Susam 

ushqimor, të 

papërpunuara; Miell për kafshë;  

32  Ujë mineral; Ujë i gazuar; Aperitivë, 

joalkoolikë; Birrë; Esenca për bërjen e 

pijeve; Lëngje frutash; 

Pije jo-alkoolike të aromatizuara me çaj; 

Pije joalkoolike me lëngje frutash; Pije 

sportive të 

pasuruara me proteina; Ujë soda; Lëngje 

perimesh [pije];  

33  Pije (Alkoolike —), përveç birrës; 

Pijet alkoolike që përmbajnë fruta; Rum; 

Vodkë; Konjak; Xhin; 

Uiski; Verë; Esenca alkoolike; Uzo 

[liker]; Liker djegës [rum aromatik]; 

Ekstrakte frutash, alkoolike; 

Likere; Raki dardhe; Piketë [pije e bërë 

nga futja e bërsisë së rrushit në ujë]; Pije 

alkoolike të para 

përziera, përveç atyre me bazë birre;  

34  Cigare elektronike; Aromatizuesit, 

përveç vajra esenciale, për përdorim në 

cigare elektronike; Puro; 

Kuti purosh; Kuti me lagështi të 

pandryshueshme për ruajtjen e purove ose 

cigareve; Prerës purosh; 

Mbajtëse purosh; Cigare; Tavlla për 

përdoruesit e duhanit; Blloqe për letra 

cigaresh; Përbërës i 

lëngshëm nikotine për përdorim në cigare 

elektronike; Mbajtëse shkrepësesh; Kuti 

shkrepse; 

Shkrepëse; Kuletëza duhani;  

35  Shërbime me shumicë dhe pakicë në 

lidhje me pajisjet shtëpiake elektronike; 

Menaxhimi i biznesit 

për dyqane; Administrimi i punëve të 

biznesit të dyqaneve me pakicë; Shërbime 

dyqanesh me 

pakicë në internet në lidhje me veshjet, 

ushqimet dhe elektroshtëpiaket; Shërbime 

dyqanesh me 

pakicë në internet në lidhje me produktet 

kozmetike dhe të bukurisë; Funksionimi 

afarist i qendrave 

tregtare për të tjerët; Informacion dhe 

këshilla tregtare për konsumatorët 

[dyqani i këshillës së 
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konsumatorit]; Publicitet; Marketing; 

Reklama tregtare në television; Reklama 

tregtare në radio; 

Reklamim në Internet nëpërmjet një rrjeti 

kompjuterash; Sigurimi i një treg online 

për blerësit dhe 

shitësit të mallrave dhe shërbimeve; 

Shërbime për qëllime reklamash; 

Reklamime me anë të postës; 

Demonstrimi i mallrave; Përpilim 

informacioni në sisteme të dhënash 

kompjuterike; Organizimi i 

panaireve tregtare për qëllime tregtare ose 

reklamimi; Prodhimi i filmave të 

reklamës; Dhënie me 

qira e hapësirës së reklamimit;  

38  Sigurimi i lidhjeve të 

telekomunikacionit në një rrjet global 

kompjuterik;Dhënia e kanaleve 

telekomunikuese për shërbimet e blerjes 

me anë të televizorit;Shërbime bordesh 

buletini elektronik 

[shërbime telekomunikacioni];Hyrje në 

database;Sigurimi forume 

online;Komunikime nëpërmjet 

terminaleve kompjuterike;Transmetim 

kabllor televiziv;Komunikimet me 

telefonat celulare;Dërgim 

mesazhesh;Shërmimet e agjensisë së 

lajmeve;Shërbime njoftimi [radio, telefon 

ose mjete të tjera të 

komunikimit elektronik];Transmetim në 

radio;Transmetim televiziv;Transmetim 

me satelit;Kanalizimi i të 

dhënave;Shërbime 

telegrafike;Transmetimi i skedarëve 

dixhitale;Transmetimi i 

kartolinave të urimi në 

internet;Transmetim i videove me kërkesë  

39  Ngarkim-

shkarkim;Magazinim;Paketimi i 

mallrave;Dërgesa e pakove;Dërgesa 

mallrash;Dërgesa mallrash me anë të 

porosive me postë;Mbështjellje 

dhuratash;Shërbimet e mbushjes 

së shisheve;Transport me autobuz;Parkim 

makinash;Organizimin i udhëtimeve 

turistike;Rezervimi i vendeve për 

udhëtim;Transport ajror;Frigoriferë me 

qira;Dhënia me qira e kontenierëve 

të ruajtjes;Dhënia me qira e mbajtëseve të 

mallrave që vendosen mbi makina;Dhënia 

me qira e 

magazinave;Shpërndarje e 

ujit;Mbështjellje e mallrave  

41  Ofrimi i videove në internet, të 

pashkarkueshme;Ofrimi i botimeve 

elektronike on-line, jo të 

shkarkueshme;Botimi i librave dhe 

gazetave elektronike on-line në 

internet;Ofrimi i muzikës në 

internet, të pashkarkueshme;Ekspozita 

(Organizimi i —) për qëllime kulturore 

ose edukative;Prodhimi i programeve në 

radio dhe television;Kopshte 

fëmijësh;Shërbime të vendosje të 

ndryshme nga ato me qëllime 

reklamuese;Informacion edukimi;Botimi i 

sfondeve elektronike të 

ekraneve;Informacion argëtimi;Prodhim 

të filmave, përveç filmave 

reklamë;Shërbime të lojërave 

elektronike;Organizimi dhe drejtimi i 

ëorkshop-eve [trajnim];Rezervimi i 

vendeve për shfaqje;Shërbime klubesh 

[zbavitëse ose edukative];Shërbime 

diskoteke;Lojra elektronike;Shërbime 

lojrash të nxjerra në 

internet nga një rrjet 

kompjuterik;Shërbimet e qëndrave 

shëndetësore[trajnim për shëndetin dhe 

palestrën];Shërbime kampingu (Pushime 

—) [zbavitje];Ofrimi i shërbimeve 

karaoke;Modelim për 

artistët;Prezantime kinemaje;Klube 

nate;Organizimi i ballove;Ofrimi i 

objekteve rekreative;Botimi 

i teksteve, të ndryshme nga tekstet 

publicitare;Argëtim në radio;Argëtim 

televiziv;Shërbime të 

agjensisë së biletave [argëtim]  

43  Dhënia me qira e tendave; Vende 

akomodimi [hotele, pensione]; 

Restorante; Shërbime baresh; 
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Kafene; Lokale; Kantina; Kopshte 

fëmijësh dite [çerdhe fëmijësh]; Katering 

i ushqimit dhe pijeve; 

Shërbime kampingjesh (Pushimi —) 

[akomodim i përkohshëm]; Hotele; 

Motele; Dhënia me qira e 

karrigeve, tavolinave, mbulesave të 

tavolinave, qelqeve; Shpërndarësit e ujit 

të pishëm me qira; 

Aparatet e gatimit me qira; Aparatet e 

ndriçimit me qira; Dhënia me qira e 

dhomave të takimeve;  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1169 

(220)  26/10/2021 

(540)   

T'ka mami yll 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  ALBI NAKO DANCE 

ACADEMY 

Rruga  Aleksander Mojsiu, Godina nr. 76, 

ambient brënda godinës  AA Film 

Company,Tirane, AL 

(740) Daniel Kordhoni 

Njesia 2, Rruga Kadri Hazis Hoxha, 

Ndertesa 20, Hyrja 2, Ap4, Tirane 

(511) 25  Veshje; këpucë dhe sandale; 

kapele; këmisha; tekstile të thurura 

(veshje); pulovra; pulovra pakrah; bluza; 

jelekë; kanatjere; kanatjere e hapur, 

fustane; funde; të brendshme; rroba banje; 

robdishan; pantallona të shkurtra; 

pantallona; triko; kapele grash; kapele me 

streh; kapele e rrubullakët; fashë për t’u 

veshur; shalla; shalla shpine; berret; 

kostume sportive; triko pambuku; 

xhibokse, xhibokse sportive, pelerina 

(fetare); xhaketë sportive; veshje kundër 

shiut; pallto; uniforma; kollare; bandane; 

rripa dore; shalla koke; dorashka; 

përparse; grykashka, jo prej letre; 

pizhame; rroba për të luajtur për foshnje 

dhe fëmijë; geta dhe çorape; çorape të 

mbërthyeshme; rripa pantallonash; 

rripllastiku dhe mbërthyese pantallonash; 

sandale, sandale me një gisht; atlete 

sportive, kryesisht këpucë për të dalë, 

këpucë për ekskursion, këpucë 

basketbolli, atlete vrapimi, atlete çiklizmi, 

atlete sportive për brenda, atlete për në 

pistë dhe vrapim, shapka me një gisht, 

këpucë futbolli (për jashtë dhe brenda), 

këpucë futbolli me qafë, atlete lecke me 

qafë, atlete tenisi, këpucë me qafë për 

xhiro, gjusmëkëpucë, këpucë aerobike; 

veshje sportive kryesisht pulovra me qafë 

dhe zinxhirë, kostume vrapimi, veshje 

sportive të thurura, pantallona sportive 

casual, bluza me jakë, pulovra pambuku, 

tuta pambuku, bluza stil futbolli, bluza 

me mëngë të gjata, çorape, rroba plazhi, 

streçe dhe ngrohëse kërcinjsh, kostum 

tutash, komplete të brendshme, kanatjere 

e hapur, sytjena, trupore, komplet dëbore, 

xhypa dëbore, pantallona dëbore.  

38  Shërbime të 

telekomunikacionit;komunikim me 

telefona celularë;komunikim 

teleks;komunikimi përmes terminaleve 

elektronike kompjuterike të lidhura me 

rrjetet telekomunikuese, bazave të të 

dhënave dhe internetit ose nëpërmjet 

pajisjeve të komunikimit elektronik pa tel 

[wireless];komunikim 

telegrafik;komunikim 

telefonik;komunikim me transmetim 

faksi;shërbimet e thirrjeve 

radio;shërbimet telefonike ose video 

konferencat;transmetimi i programeve 

televizive;transmetim kabllor i 

programeve televizive;transmetim i 

programeve radio;hërbimet e transmetimit 

audio dhe video të siguruara nëpërmjet 

internetit;transmetimi i programeve radio 

dhe televizive;Radiopërhapja e 

programeve radio dhe televizive 
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nëpërmjet rrjeteve kabllore ose wireless 

(pa tel);Shërbimet e radiopërhapjes 

satelitore në lidhje me ngjarjet 

sportive;shërbimet e agjencisë së lajmeve 

dhe informacionit;sherbime të 

transmetimit të mesazheve;dhënia me qira 

e telefonave, pajisje faksi dhe aparate 

telekomunikacioni;transmetimi online i 

faqeve të internetit tregtare ose përmes 

pajisjeve të komunikimit elektronik pa tel 

[wireless];transmetimi elektronik i 

mesazheve;transmetimi njëkohësisht i 

regjistrimeve të filmit dhe regjistrimeve 

video dhe të zërit;sigurimi i hyrjes në 

serverat telematik dhe forumet e bisedave 

në kohë reale;transmetimi i imazheve dhe 

mesazheve me ndihmën e 

kompjuterit;telekomunikacioni përmes 

rrjeteve me fibra optike;sigurimi i aksesit 

në një rrjet kompjuterik global ose të 

teknologjive të komunikimit ndërveprues 

për qasje në shërbimet e porosive dhe 

blerjeve personale dhe 

tregtare;telekomunikimi i informacionit 

(përfshirë faqet e internetit), kompjuterat 

dhe të dhëna të tjera;transmetimi i 

informacionit (përfshirë faqet telematike) 

me anë të telekomunikacion, prej 

programeve kompjuterike dhe të dhëna të 

tjera;shërbimet e postës 

elektronike;sigurimi i aksesit në internet 

ose në çdo rrjet komunikimi elektronik 

[wireless] pa tel (shërbimet e 

telekomunikacionit);sigurimi i lidhjeve 

për telekomunikim me një rrjet 

kompjuterik global (Internet) ose me 

databazat;sigurimi i aksesit në uebfaqet 

që ofrojnë muzikë dixhitale në internet 

përmes një rrjeti kompjuterik global ose 

nëpërmjet pajisjeve të komunikimit 

elektronik pa tel [wireless];dhënia me qira 

e kohës së aksesit në uebfaqet MP3 në 

internet përmes një rrjeti kompjuterik 

global ose nëpërmjet pajisjeve të 

komunikimit elektronik pa tel;dhënia me 

qira e kohës së aksesit në një qendër 

serveri të databazës (shërbimet e 

telekomunikacionit);dhënia me qira e 

kohës së hyrjes në një databazë 

kompjuterike (shërbimet e 

telekomunikacionit);transmetimi i 

muzikës dixhitale me anë të 

telekomunikacion;transmetimi online i 

publikimeve elektronike;transmetimi i 

muzikës dixhitale në internet ose 

nëpërmjet ndonjë rrjeti komunikimi 

elektronik pa tel [wireless];transmetimi i 

muzikës dixhitale përmes faqeve të 

Internetit MP3;shpërndarja dhe/ose 

transmetimi njëkohësisht i regjistrimeve 

të filmit dhe regjistrimeve video dhe të 

zërit;sigurimi i kohës së qasjes në dërrasat 

e zeza (tabelat e informacionit dhe 

njoftimeve), forume diskutimi (dhoma 

bisedash) dhe blogjet në kohë reale 

përmes një rrjeti kompjuterik global 

(shërbimet e komunikimit);shërbimet e 

telekomunikacionit kushtuar shitjes me 

pakicë nëpërmjet komunikimeve 

ndërvepruese me 

klientët;telekomunikacioni 

multimedial;shërbimet e transmetimit 

teletekst dhe videotekst;transmetimi i 

informacionit përmes komunikimit 

satelititor, mikro-valë ose me mjete 

elektronike analoge ose 

dixhitale;transmetimi i informacionit 

dixhital me kabllo, fije ose 

fibra;transmetimi i informacionit përmes 

telefonave celularë, telefonave, 

transmetimit faks dhe teleteks;shërbimet e 

telekomunikacionit për marrjen dhe 

shkëmbimin e informacionit, mesazheve, 

imazheve dhe të dhënave;sigurimi i 

aksesit në grupet e diskutimit në 

internet;sigurimi i hyrjes në platformat e 

internetit (gjithashtu interneti në celular) 

në faqet e internetit të personalizuara 

sipas natyrës të informacion që përmbajnë 

të përcaktuar nga përdoruesi ose të 

specifikua, profilet personale;sigurimi i 

hyrjes në motorët e kërkimit për të marrë 

të dhëna dhe informacione në rrjetet 

globale.  
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41  Arsimi;trajnim;Organizimi i ngjarjeve 

argëtuese; drejtimi i llotarive dhe 

garave;shërbimet e mikpritjes (sport, 

argëtim);shërbimet e mikpritjes, 

përkatësisht shërbimet e pritjes së 

klientëve (shërbimet argëtuese), përfshirë 

sigurimin e biletave të pranimit për 

ngjarje sportive ose argëtuese;Sigurimi i 

shërbimeve të biletave, për argëtim, 

aktivitete sportive dhe kulturore;aktivitete 

sportive dhe kulturore;organizimi i 

ngjarjeve dhe aktiviteteve sportive dhe 

kulturore;organizimi i garave 

televizive;shërbimet e klubit të shëndetit 

dhe fitnesit;dhenia me qira e sistemeve 

video dhe audiovizuale;zhvillimi i 

formateve për programet 

televizive;shpërndarja e njëkohshme e 

regjistrimeve të filmit dhe regjistrimeve të 

zërit dhe video;shërbimet e rezervimit të 

biletave dhe informacion për argëtim, 

ngjarje sportive dhe kulturore;organizimi 

i konkurseve të bukurisë;argëtim 

interaktiv;informacion në fushën e 

argëtimit (përfshirë në fushën e sportit), të 

ofruara në internet nga një bazë 

kompjuterike ose përmes internetit ose 

përmes ndonjë rrjeti komunikimi 

elektronik pa tel;shërbimet e lojërave 

elektronike të transmetuara nëpërmjet 

internetit ose telefonave celularë;botimi i 

librave;botimi online i librave dhe 

gazetave elektronike;shërbimet e 

regjistrimit audio dhe video;prodhimi i 

filmave vizatimorë të animuar për filma, 

prodhimi i filmave vizatimorë të animuar 

për televizionin;dhenie me qira e 

regjistrimeve të zërit dhe imazhit për 

argëtim;informacion në fushën e arsimit 

të ofruar në internet nga një bazë të 

dhënash kompjuterike ose nëpërmjet 

internetit ose përmes ndonjë rrjeti 

komunikimi elektronik pa tel;shërbimet e 

përkthimit;shërbimet e 

fotografisë;programimi dhe/ose dhenia 

me qira e regjistrimeve të filmit dhe 

regjistrimeve të zërit dhe video  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2021/1401 

(220)  30/12/2021 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) nga shtepia jone ne shtepine tuaj 

(591)  jeshile; bezhe; e kuqe; roze; e 

bardhe; e verdhe 

(732)  KRISTI KONGO 

Tirane Rruga Fran Bardhi, Pallatet Vela, 

prane Qendres Shendetesore 1033, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

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

Ap/5, kati/1 

(511) 29  Mish, peshk;ekstrakte mishi, të 

konservuara, të ngrira,proshutë;fruta dhe 

perime të ruajtura, të ngrira, të thata dhe 

të gatuara; xhelatinë, reçel, pelte, 

komposto;vezë;qumësht dhe produkte të 

qumështit,qumësht bajame për qëllime 

kuzhine;djathë, gjalpë,margarinë, 

kos;vajra dhe yndyrna për ushqim,vaj 

ulliri për ushqim,  

30  Kafe, çaj, kakao dhe zëvendësuesit e 

tyre;oriz, makarona dhe petë;tapiokë dhe 

sago;miell dhe preparate nga 

drithërat;bukë, pasta dhe 

ëmbëlsira;cokollate;akullore, 

sherbet;sheqer, mjaltë, maja, pluhur 

pjekjeje;kripë, erëza, barishte të 

konservuara;uthull, salca.  

32  Birrat;birrë malte, birrë gruri, birra e 
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zezë e hidhur (porter), birra ale, birra e 

zezë e fortë (stout) dhe birra lageri, 

përzierje të birrës së ndryshme dhe të 

errët;birra jo-alkolike;birra me pak kalori 

dhe birra me pak alkol;pije nga ekstraktet 

e hops (humulus lupulus);përzierje e 

birrës me lëngje të frutave;ekstrakte te 

frutave;shandy (përzirje e birrës me 

limonadë);përzirje e birrës me pijeve jo-

alkolike;uji mineral;ujë i pijshëm;ujë i 

tavolinës;ujë i gazuar;ujë i burimit;ujë me 

dioksid karboni;limonada;pije të 

aromatizuara me bazë të ujit mineral dhe 

frutave apo ekstrakteve të frutave;pijet jo- 

alkolike tëlëngjeve të frutave;pijet e 

frutave dhe lëngjet e frutave;nektaret;pijet 

jo-alkolike, me shije të birrës;pijet jo-

alkolike me shije të ananasit;pijet jo 

alkolike me shije të limonit;shurupet dhe 

përgatitjet e tjera për bërjen e pijeve;pijet 

e frutave dhe/ose lengjët e frutave me 

qumësht, produktet e qumështit ose 

ëmbëlsirat prej qumështi;pijet dhe lëngjet 

e pemëve;pijet jo- alkolike të pemëve ose 

pijet me pemë;pijet jo-alkoolike te 

fermentuara  

43  Sherbime bari;Sherbime 

kafeterie;Sherbime kateringu per ushqime 

dhe pije;Sherbime hotelerie;Sherbime 

restoranti;Sherbime restoranti me vete-

sherbim.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/143 

(220)  15/02/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) INFRA SOLAR COMPANY 

(591)  e verdhë; blu; jeshile; e bardhë; gri 

(732)  INFRA SOLAR 

LAGJIA MBROSTAR, FERKO RRUGA 

FIER CELIGRAD, KM 2, GODINE  DY 

KATESHE, ME NR PASURIE 65/19 

FIER, AL 

(740) ERIND KOSOVA 

RRUGA E DIBRES PALLATI 432, 

SHKALLA 2 AP.20, TIRANE 

(511) 9  Panele diellore per prodhimin e 

elektricitetit;panele diellore fleksibel per 

prodhimin e energjise elektrike;qeliza 

fotovoltaike;modulet, perkatesisht, 

modulet fotovoltaike dhe modulet e 

qelizave diellore;panele, perkatesisht 

panele fotovoltaike dhe panele 

diellore;bateri diellore;bateri dhe sisteme 

baterish per ruajtjen dhe shkarkimin e 

energjise elektrike nga panelet 

diellore;sisteme ruajtjeje te energjise 

diellore qe shiten si nje njesi e perbere 

nga panele diellore, bateri, invertore dhe 

kontrollues;bordet e shperndarjes 

elektrike dhe panelet e shperndarjes 

elektrike;qelizat diellore;koncentrues 

diellore;pajisje per shnderrimin e 

rrezatimit diellor ne energji elektrike, 

perkatesisht modulet diellore 

fotovoltaike, element mbulimi dhe 

panelet e veshjes voltaike;mesha 

diellore;inverter;inverter 

fotovoltaik;inverter 

diellor;konvertues;konvertues 

fotovoltaike;konvertues te energjise 

diellore;sistemi i montimit te panelit 

fotovoltaik, i perbere nga panele diellore, 

konektor, si edhe duke perfshire mbajtese 

montuese, dhe nje strukture montimi, qe 

perdoren per te siguruar zvogelimin e 

ngarkeses se ngrohjes dhe ftohjes dhe 

gjenerimin e energjise elektrike te gjitha 

te shitura si nje njesi;programe 

kompjuterike per menaxhimin e 

inventarit;program kompjuterik dhe 
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pajisje kompjuterike te perdorura ne 

lidhje me sistemet e energjise me baze 

diellore per te monitoruar dhe gjurmuar 

konsumin e energjise dhe gjenerimin e 

energjise dhe per te administruar 

perdorimin e energjise dhe koston e 

energjise;program kompjuterik per 

administrimit e inventarit ne lidhje me 

sistemet e energjise me baze 

diellore;pajisje elektronike te energjise, 

perkatesisht kondicioneret e linjes se 

energjise, optimizuesit/transformatoret e 

energjise, perkatesisht pajisjet elektronike 

per maksimizimin e energjise nga 

modulet fotovoltaike;rregullatoret e 

tensionit/voltazhit.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/171 

(220)  24/02/2022 

(540)   

LONGPAI 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  BEIJING NEW BUILDING 

MATERIALS PUBLIC LIMITED 

COMPANY. 

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

Fuxing Road, Haidian District, Pekin, 

Kine, CN 

(740) RENATA LEKA 

Rruga: Ibrahim Rugova , 40/3, Tiranë, 

1019 

(511) 19  Suva, alabaster, gjips [material 

ndertimi], material ndertimi zjarrduruese 

jo prej metali, material ndertimi jo prej 

metali.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/192 

(220)  02/03/2022 

(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) 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, 
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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 

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.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/232 

(220)  15/03/2022 

(540)   

CONSERVE 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  International Foodstuffs Co LLC 

P.O Box No. 4115, Sharjah, United Arab 

Emirates , 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/ 2022/239 

(220)  05/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PRODUKT SHQIPTAR 

PRODHUAR DHE AMBALAZHUAR 
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NE ORIGJINE NGA ; FISHTE, 

LEZHE”, “Kallmet 

(591)  e zeze; vishnje; roze;7627C; 190C 

(732)  Altin Prenga 

Lagjia e Mirditoreve, numer pasurie 115, 

Z.K.1624, Fishte, Lezhe, AL 

(740) Dorian Pali 

Rruga Papa Gjon Pali II, 03070074; Nd.7; 

H.8; Ap.18; Lezhe 4501, Shqiperi 

(511) 33  Verë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/240 

(220)  05/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) PRODUKT SHQIPTAR 

PRODHUAR DHE AMBALAZHUAR 

NE ORIGJINE NGA; FISHTE, LEZHE”, 

“RAKI RRUSHI”, “ alk.45% vol”, “75 

cl" 

(591)  E Zeze;e kuqe; blu; 485C; 7463C 

(732)  Altin Prenga 

Lagjia e Mirditoreve, numer pasurie 115, 

Z.K.1624, Fishte, Lezhe, AL 

(740) Dorian Pali 

Rruga Papa Gjon Pali II, 03070074; Nd.7; 

H.8; Ap.18; Lezhe 4501, Shqiperi 

(511) 33  Raki.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/241 

(220)  05/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  Zeze; Vishnje 

(732)  Altin Prenga 

Lagjia e Mirditoreve, numer pasurie 115, 

Z.K.1624, Fishte, Lezhe, AL 

(740) Dorian Pali 

Rruga Papa Gjon Pali II, 03070074; Nd.7; 

H.8; Ap.18; Lezhe 4501, Shqiperi 

(511) 33  Verë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/242 

(220)  05/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  zeze 
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(732)  Altin Prenga 

Lagjia e Mirditoreve, numer pasurie 115, 

Z.K.1624, Fishte, Lezhe, AL 

(740) Dorian Pali 

Rruga Papa Gjon Pali II, 03070074; Nd.7; 

H.8; Ap.18; Lezhe 4501, Shqiperi 

(511) 33  Verë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/243 

(220)  05/04/2022 

(540)   

 

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

 (300)   

(526 ) PRODUKT SHQIPTAR 

PRODHUAR DHE AMBALAZHUAR 

NE ORIGJINE NGA; FISHTE, LEZHE 

(591)  e zezë; 7627 C; 371 C; 116 C 

(732)  Altin Prenga 

Lagjia e Mirditoreve, numer pasurie 115, 

Z.K.1624, Fishte, Lezhe, AL 

(740) Dorian Pali 

Rruga Papa Gjon Pali II, 03070074; Nd.7; 

H.8; Ap.18; Lezhe 4501, Shqiperi 

(511) 33  Verë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/281 

(220)  28/03/2022 

(540)   

ARTANIDA 

 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  Hemofarm A.D. farmaceutsko-

hemijska industrija Vršac   

Beogradski put b.b., 26300 Vršac, Serbi   

, RS 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë 

(511) 5  Produkte farmaceutike.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/288 

(220)  29/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e zeze; e bardhe 

(732)  Vjollca Hoxha 

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  Sherbime 

Telekomunikacioni;shërbimi i 

transmetimit në televizion;shërbimi i 

shtypit dhe informacionit;Agjensi 

lajmesh;Transmetim i mesazheve dhe 
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imazheve.  

41  Sherbime te reportereve te lajmeve; 

Prodhim radio e televizioni; raportimi me 

fotografi; sigurimi i programeve 

televizive, te pakopjueshme; publikimi në 

internet i librave dhe gazetave 

elektronike; sigurimi i publikimeve në 

internet, te pakopjueshme; sigurimi i 

videove në internet, te pakopjueshme; 

prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; 

botimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare; redaktimi i videokasetave; 

shkrimi i teksteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/289 

(220)  29/03/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  bojeqielli; e bardhe 

(732)  Vjollca Hoxha 

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  Sherbime 

Telekomunikacioni;shërbimi i 

transmetimit në televizion;shërbimi i 

shtypit dhe informacionit;Agjensi 

lajmesh;Transmetim i mesazheve dhe 

imazheve.  

41  Sherbime te reportereve te lajmeve; 

Prodhim radio e televizioni; raportimi me 

fotografi; sigurimi i programeve 

televizive, te pakopjueshme; publikimi në 

internet i librave dhe gazetave 

elektronike; sigurimi i publikimeve në 

internet, te pakopjueshme; sigurimi i 

videove në internet, te pakopjueshme; 

prezantimi i shfaqjeve të ndryshme; 

botimi i teksteve, përveç teksteve 

publicitare; redaktimi i videokasetave; 

shkrimi i teksteve.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/303 

(220)  04/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Green 

(591)  jeshile; gri 

(732)  Green Cycle GmbH 

Stiftsbergstraße 174172 Neckarsulm 

Germany, DE 

(740) Irma Cami 

Rruga "Besim Alla", pallati "Dilo", 

shkalla 5 apt. 25 Yzbeerisht, Tiranë 

(511) 6  Paleta metalike.   

16  Qese mbeturinash prej letre ose 

plastike; fletë plastike për mbështjellje; 

letër, letër kopjimi (leter shkrimi); karton, 

konteniere kartoni, materiale 

ambalazhimi prej kartoni.  

20  Paleta jo metalike.   
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22  Çanta prej tekstile dhe thasë për 

paketim, ruajtje dhe transport; thasë për 

transportin e mbeturinave.  

37  Riparimi i paletave plastike.   

39  Grumbullimi, magazinimi dhe 

transporti i lëndëve të papërpunuara 

dytësore, mbetjeve dhe materialeve të 

transportit, në veçanti paletave plastike; 

sigurimi i informacionit në fushën e 

grumbullimit, magazinimit dhe transportit 

të lëndëve të paperpunua dytësore, 

mbetjeve dhe materialeve të transportit, 

në veçanti paletat plastike.  

40  Ndarje, riciklimi, djegia dhe asgjësimi 

i lëndëve të papërpunuara dytësore dhe 

mbetjeve; sigurimi i informacionit në 

lidhje me klasifikimin, riciklimin, djegien 

dhe shkatërrimin e lëndëve të 

papërpunuara dytësore dhe mbetjeve.   

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/374 

(220)  16/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) DENTAL 

(591)  bojeqielli; blu; e zeze 

(732)  ADNANT ZANAJ 

VLORE,ALB, VLORE, AL 

(740) ADNANT ZANAJ 

VLORE, VLORE, LAGJIA PAVARSIA, 

RRUGA CAMERIA, PALLATI GJINI, 

KATI 2 

(511) 44  Sherbime te stomatologjise, 

Sherbime ortodontike, Kujdes 

Shendetesor, keshilla shendetesore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/409 

(220)  27/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  VIVO MOBILE 

COMMUNICATION CO., LTD. 

No. 1, Vivo Road, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China, CN 

(740) Vjollca KRYEZIU 

Rruga "Idriz Dollaku", P. 5, Shk.2, Ap. 

39, Tiranë, Kutia postare 8198 

(511) 9  Telefona celulare; Telefona 

inteligjentë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/410 

(220)  27/04/2022 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  VIVO MOBILE 

COMMUNICATION CO., LTD. 

No. 1, Vivo Road, Chang'an, Dongguan, 

Guangdong, China, CN 

(740) Vjollca KRYEZIU 

Rruga "Idriz Dollaku", P. 5, Shk.2, Ap. 

39, Tiranë, Kutia postare 8198 

(511) 9  Telefona celularë; Telefona 

inteligjentë  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/427 

(220)  29/04/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) ALBANIAN CENTER FOR 

QUALITY JOURNALISM 

(591)  e kuqe; e zeze 

(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; ofrim trajnimi; argetim; 

aktivitete sportive dhe kulturore.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/438 

(220)  10/05/2022 

(540)   

enough to be 

anywhere 
 

(551) Marke fjale 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)   

(732)  eReja 

Rruga Bardhok Biba, objekti LID, 

Nr.Pasurie7/4122-22, zona kadastrale 

8360,, AL 

(740) Geis Çeku 

Xhavit Shyqyri Demneri; Nd.49; H.2; 

Ap.4, Njesia Administrative 

(511) 36  te gjitha sherbimet e pagesave 

dhe transferimit te parave, kembim 

valutor, 

emetim i parase elektronike  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/466 

(220)  18/05/2022 

(540)   
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(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 ) Herbul Henna, export quality, eu 

compliant; black; No.08; MFD 11/2021; 

Exp 10/2024, tasi me kena 

(591)  e bardhë; e zezë; jeshile e hapur; 

kafe e hapur 

(732)  Cipi-07 shpk 

Tiranë, Rruga e Kavajës, Pranë ish-

fabrikës së bukës, AL 

(740) Sonila ELEZI 

Bul. "Gjergj Fishta ", Kulla 3, Kati i VI, 

Ap.29, Tirane 

(511) 3  Këna (për lyerjen e flokëve)  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/538 

(220)  13/06/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 

(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  

(591)  e bardhe; e zeze; portokalli 

(732)  I SHPEJTI  

Tirane, Njesia Bashkiake Nr.7, Rruga 

Nikolla Lena, Nr.108, AL 

(740) Majlinda MANUSHI 

Rruga ''Reshit Collaku'' P/10/ Shk/1, Ap/2 

Tiranë 

(511) 35  Sherbime shitje me shumice 

dhe pakice ne dyqan, nepermjet faqeve te 

internetit dhe programeve televizive te 

produkteve ne fushen e orendive 

shtepiake;, produkteve per 

veshmbathjeve, lodrave per femije dhe 

per te rritur ( per te gjitha 

moshat);aksesore te ndryshem per 

pordorim personal;organizimi i 

ekspozitave për qëllime komerciale ose 

reklamuese;marketing;demonstrim i 

mallrave;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;shërbime të 

ndërmjetësimit komercial;sigurimi i një 

tregu në internet për blerësit dhe shitësit e 

mallrave dhe shërbimeve;informacion 

tregtar dhe këshilla për konsumatorët në 

zgjedhjen e produkteve dhe 

shërbimeve;shërbimet e paraqitjes për 

qëllime reklamimi; shërbime të shitjes me 

pakicë për përgatitjet farmaceutike, 

veterinare dhe sanitare dhe furnizimet 

mjekësore;asistencë për menaxhim 

komercial apo industrial;shpërndarja e 

mostrave;reklamimi / 

publiciteti;marredheniet me publikun.  

 

 

 

(210)  AL/T/ 2022/540 

(220)  13/06/2022 

(540)   

 

(551) Marke figure 
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(554) Marke individuale 

(300)   

(526 )  Hotel;Apartments 

(591)  Blu; bojeqielli 

(732)  Stefan Kote 

Vlore, Ksamil , Lagjia nr,1, Sheshi 

Miqesia , godina nr.81, zona kadastrale 

nr.9706, AL 

(740) MAJLINDA  MANUSHI 

Rruga "Andon Zako Cajupi'', Nr.4, prane 

Farmaci Daja 

(511) 30  Embëlsira; produkte pastiçerie, 

kafe, caj, kakao, torta dhe ëmbëlsira  

35  Reklamat; manaxhim biznesi; 

administrim biznesi; shërbime zyre.  

43  Shërbime për Sigurimin e ushqimeve 

dhe pijeve; strehim i përkohshëm; Hotele; 

Rezervime Akomodim (të përkohshëm); 

Rezervime Hoteli;katering (ushqime, 

pije),  
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(210)  AL/T/ 2021/826 

(540)  Mia Organic 

(732)  MIA shpk 

Rruga Ismail Qemali, ish-rruga Sami 

Frasheri, Pallati Nr.11, Kati 1, Tirane, AL 

(151)  04/07/2022 

(180)  22/07/2031 

(111)  22993 

(300)   

(510)  29  35, 

(526)  Organic 

(591)  -e gjelbër; e bardhë 

(740) Eris Hysi 

Blv."Deshmoret e Kombit", Kullat 

Binjake, Kulla 2, Kati 9, Ap.1, Tirane. 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1265 

(540)  blends for bonds 

(732)  Philip Morris Products S.A. 

Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, CH 

(151)  04/07/2022 

(180)  22/11/2031 

(111)  22996 

(300)  36677  16/11/2021  AD 

(510)  34, 

(526)   

(591)  - 

(740) Vjollca SHOMO 

Euromarkpat Albania sh.p.k, Rr. 

A.Z.Çajupi, P. 20/4, Ap.15, Tiranë 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1324 

(540)  INTEGRAL 

(732)  INTEGRAL EDUCATIONAL 

PROGRAMS 

Rruga ''Abdyl Frashëri'', pallati 9, shkalla 

1, kati 3, ap.5 Tiranë, Shqiperi, AL 

(151)  04/07/2022 

(180)  13/12/2031 

(111)  22995 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)   

(591)  - 

(740) Bruno ELEZI 

Rruga ''Abdyl Frashëri'', pallati 9, shkalla 

1, kati 3, ap.5 Tiranë, Shqiperi 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1363 

(540)  ENERPEEL 

(732)  EXALYA S.r.l. 

Località Santigaro, 32, 25010 San Felice 

del Benaco (BS), Italy, IT 

(151)  04/07/2022 

(180)  20/12/2031 

(111)  22997 

(300)   

(510)  3, 

(526)   

(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1364 

(540)  TEBISKIN 

(732)  EXALYA S.r.l. 

Località Santigaro, 32, 25010 San Felice 

del Benaco (BS), Italy , IT 

(151)  04/07/2022 

(180)  20/12/2031 

(111)  22998 

(300)   

(510)  3, 

(526)   
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(591)  - 

(740) Krenar Loloçi 

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

Tiranë, Shqipëri 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2021/1374 

(540)  cotesse 

(732)  The Comfort 

Durres RRASHBULL ARAPAJ Rruga 

Plepa-Ndroq, ZK 1031, Nr. Pasurise 

1031-167/44, AL 

(151)  04/07/2022 

(180)  22/12/2031 

(111)  22994 

(300)   

(510)  25, 

(526)   

(591)  - 

(740) Arsen Lazri 

Rruga Plepa-Ndroq, ZK 1031, Nr. 

Pasurise 1031-167/44,RRASHBULL 

ARAPAJ, DURRES 

 

 
 
 
(210)  AL/T/ 2022/33 

(540)  i ILINGUA 

(732)  Imelda Dembacaj 

Rr.''E Kavajes'', kompleksi i pallateve 

''100 Vitrinat'', Kulla B, Kati II, Tiranë, 

AL 

(151)  04/07/2022 

(180)  18/01/2032 

(111)  22999 

(300)   

(510)  35  41, 

(526)   

(591)  -blu; e bardhë 

(740) Imelda Dembacaj 

Rr.''E Kavajes'', kompleksi i pallateve 

''100 Vitrinat'', Kulla B, Kati II, Tiranë 
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( 21 )  AL/I/ 2021/20 

( 22 )  14/07/2021 

( 54 )  1. Bizhuteri 

( 11 )  321 

( 15 )  04/07/2022 

( 30 )   

( 73 )  VIKTOR TAÇI / “Njesia Administrative nr. 5, Rruga "Abdyl Frasheri" , Pallati 3, 

Shkalla 1, Apartamenti 1, Tiranë”, AL 

( 72 )   

( 18 )  14/07/2026 

( 51 ) 

( 55 )   
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NDRYSHIM I EMRIT TE 

APLIKANTIT/PRONARIT TE MARKES 
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( 111)  9965 

( 210 )  AL/T/ 2004/107 

( 732 )  Maxell, Ltd 

1 Koizumi, Oyamazaki, Oyamazaki-Cho, Otokuni-Gun, Kyoto Japoni, JP 
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( 111)  1311 

( 210 )  AL/T/ 1995/242 

( 540 )  THREE DIAMONDS 

( 732 )  Mitsubishi Corporation 

3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP 

 

 

( 111)  1312 

( 210 )  AL/T/ 1995/243 

( 540 )  THREE DIAMONDS 

( 732 )  Mitsubishi Corporation 

3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP 

 

 

( 111)  1314 

( 210 )  AL/T/ 1995/245 

( 540 )  MITSUBISHI 

( 732 )  Mitsubishi Corporation 

3-1, Marunouchi 2-Chome, Chiyoda-ku, Tokyo, 100-8086, JP 

 


