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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve boton numrin e parë të revistës për vitin 
2022, për periudhën janar-mars.  

AIDA ka kthyer në traditë botimin e revistës periodike tremujore. Çdo vit, publikon 4 
numra të newsletter-it me informacione të vlefshme për audiencën, grupet e interesit, 
bizneset dhe publikun më të gjerë. Në formatin e një buletini elektronik, ndarë në disa 
rubrika, revista pasqyron evente, takime, webinare, sesione informuese/info day, door 
to door, aftercare, trajnime, vizita, forume, panaire, bashkëpunime, botime e publikime, 
përditësime dhe informacione të rëndësishme mbi sipërmarrjen, nisma apo fushata të 
rëndësishme që AIDA ndërmerr.  

Secili nga numrat e revistës elektronike është njëherësh një dokumentim që përmbledh 
aktivitetet përgjatë 3 muajve, një burimi informacioni që shfaq profilin e konsoliduar të 
AIDA-s dhe fushave që ka në fokus. 

AIDA zhvillon veprimtarinë e saj për të fuqizuar zhvillimin ekonomik të vendit, sidomos 
me përkrahjen e prodhuesve dhe produkteve vendase. Në funksion të një diplomacie 
ekonomike, jep kontribut në zgjerimin e bashkëpunimit me vende partnere dhe strate-
gjike nëpërmjet dialogut me institucione që kanë në fokus investimet, rolit aktiv dhe 
pjesëmarrjes së vazhdueshme në evente që kanë si objektiv promovimin e Shqipërisë 
në fusha të ndryshme.

Mbështetja dhe asistimi profesional i investitorëve të huaj është një aspekt me prioritet 
të veçantë. Agjencia, veç tërheqjes së investimeve direkte në vendin tonë, ndërmerr nis-
ma për rritjen e konkurrencës së Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), zhvillimin 
e sektorit privat, përmirësimin e klimës së biznesit, punon për promovimin dhe ofrimin 
e ndihmës për eksportet e mallrave dhe shërbimeve, duke bashkëpunuar me subjektet 
e tregtisë së jashtme dhe organet shtetërore. 
Në ndihmë të bizneseve vendase dhe produkteve ‘Made in Albania’, AIDA vijon fushatën 
promovuese ‘E Dua Shqip’.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve është proaktive dhe ka si përparësi 
mbështetjen e interesave ekonomike të Shqipërisë, tërheqjen e investimeve të huaja, 
promovimin e vendit si destinacion i veçantë dhe i qëndrueshëm turistik, si partner i be-
suar tregtar/i investimeve të huaja në sektorë potencialë si energjia, turizmi, infrastruk-
tura, bujqësia etj., si dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të brendit shqiptar.

Për të rejat më të fundit mbi Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve vizitoni:

       
      info@aida.gov.al            aida.gov.al              +355 (0)42 251 001                @investinalbania

       @aida__albania          AIDA - Albanian Investment Development Agency           

AIDA - Albanian Investment Development Agency           
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Dorëzimi i aplikimeve ose dokumenteve për satatusin e Investitorit Strategjik;
Dokumenteve të çfarëdollojshme, të cilat mund të përcillen nëpërmjet:

• Postës Shqiptare;
• E-mailit: info@aida.gov.al

• Pranë zyrave të AIDA-s

Për çdo informacion, ju lutem vizitoni faqen web www.aida.gov.al dhe rrjetet tona sociale 
të përditësuara.

AIDA TEAM | KONTAKT

email: info@aida.gov.al
tel: +355 042 251 001

web: www.aida.gov.al
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EXPO 2020 DUBAI, NJË MUNDËSI PËR TA PARË 
BOTËN NDRYSHE PAS PANDEMISË

Gjatë tremujorit të parë të vitit 2022, Shqipëria ishte pjesë e panairit botëror Expo 2020 Dubai, nëpërmjet 
pavijonit të dedikuar në zonën e Lëvizshmërisë, e cila kishte në fokus krijimin dhe prezantimin e urave 
lidhëse fizike dhe virtuale, produktive për lëvizjen e njerëzve, mallrave dhe ideve, duke siguruar qasje më 
të lehtë në tregje, njohuri dhe inovacion.  

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në rolin e institucionit koordinues, e përfaqësuar nga 
Drejtori Ekzekutiv Z. Sokol Nano, në rolin e Komisarit të Përgjithshëm të Shqipërisë, ka menaxhuar dhe 
administruar Pavijonin Shqiptar në panairin ndërkombëtar Expo 2020 Dubai, e cila ka tërhequr vëmendjen 
e vizitorëve të shumtë për mrekullitë natyrore dhe mundësitë e shumta që ofron vendi ynë. 

Pjesëmarrja e Shqipërisë në EXPO 2020 Dubai me një kohëzgjatje 6-mujore, filloi më 1 tetor 2021, deri më 
31 mars 2022, duke bërë bashkë 192 shtete. 

Pjesëmarrja në Expo 2020 Dubai, kulmoi me Ditën Kombëtare, më datë 9 mars 2022. 
Për të vizituar virtualisht pavijonin e Shqipërisë klikoni linkun:

https://www.facebook.com/watch/?v=438744874399449 

NJË BOTË E BASHKUAR DHE INOVATORE

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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AIDA ORGANIZOI PJESËMARRJEN E NJË DELEGACIONI BIZNESI NË 
EXPO 2020 DUBAI   

EVENTE NË 
EXPO DUBAI 2020

AIDA, në bashkëpunim me Dhomën e Tregtisë dhe 
Industrisë Tiranë (CCIT), në kuadër të Javës së Ush-
qimit, Bujqësisë dhe Jetesës, në Expo 2020 Dubai, 
organizuan në datë 26 Shkurt, eventin “Taste Alba-
nia” në Dubai.  

Pjesëmarrës në këtë aktivitet ishte një delegacion 
biznesi i përbëre nga 19 kompani shqiptare, si edhe 
kompani të huaja, dhoma tregtie dhe organizata bi-
znesi nga shtete të ndryshme. 

Ky event bëri bashkë kompani prodhuese, esk-
portuese dhe tregtar të industrisë së ushqimit, duke 
dhënë mundësinë e krijimit të kontakteve të reja, me 
synimin e krijimit të kontratave të bashkëpunimit. 

Gjithashtu, bizneset shqiptare të udhëhequr nga 
Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Z. Sokol Nano, në cilësinë 
edhe të Komisarit të Përgjithshëm të Pavijonit të 
Shqipërisë në Expo 2020 Dubai, zhvilluan vizita në 
pavijonet e disa shteteve pjesëmarrëse në Expo 
2020 Dubai.   

NEWSLETTER TETOR-DHJETOR 2021
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CEREMONIA E DITËS KOMBËTARE TË SHQIPËRISË NË EXPO 2020 
DUBAI

DITA KOMBËTARE E 
SHQIPËRISË NË EXPO 2020 
DUBAI

Pjesëmarrja e Shqipërisë në EXPO 2020 Dubai për 
periudhën 6-mujore, bashkë me 192 shtete, kulmoi 
me Ditën Kombëtare më datë 9 mars.

Kjo ditë e rëndësishme bëri bashkë vizitorë të pavi-
jonit të Shqipërisë dhe miq e dashamirës të vendit 
tonë. Shqipëria ishte në qendër të organizimeve, 
ku gjatë gjithë ditës u mbajtën përformanca të 
ndryshme kulturore. 

Ditën Kombëtare e nderoi me pjesëmarrjen e tij 
Kryeministri i vendit, Z. Edi Rama dhe një pjesë e 
kabinetit qeveritar. Z. Rama përshëndeti organizimin 
dhe e vuri rëndësinë e fjalës së tij te marrëdhëniet 
shumë të mira mes Emirateve të Bashkuara Ara-
be dhe Shqipërisë. Gjithashtu, Kryeministri theksoi 
edhe rëndësinë e pjesëmarrjes në evente të tilla si 
expo, në zhvillimin e metejshëm të bashkëpunimeve 
dhe marrëdhënieve mes shteteve.  
 

Drejtori Ekzekutiv i Agjencisë Shqiptare të Zhvil-
limit të Investimeve, Z. Sokol Nano, në rolin edhe të 
Komisarit të Përgjithshëm të Shqipërisë në Expo 
2020 Dubai, e vlerësoi pjesëmarrjen në ketë event 
mbarëbotëror me rëndësi të veçantë në marrëdhëni-
et ekonomike dhe investimet që priten të jetësohen 
në vendin tonë. 

Deri më 31 Mars 2022, pavijonin e Shqipërisë e vizitu-
an mbi 430 mijë vizitorë nga e gjithwe bota.   

Gjatë kësaj periudhe, pavijoni i Shqipërisë u vizitua 
nga Ministrja për Zhvillimin e Komunitetit të Emirat-
eve të Bashkuara Arabe, Shkëlqesia e saj Hessa Bint 
Essa Buhumaid dhe nga Zv.Ministrja e Punëve të 
Jashtme e Republikës së Maqedonisë së Veriut, Znj. 
Fatmire Isaki. Përfaqësuesit shprehën vlerësimet 
për pavijonin dhe Shqipërinë, si një vend me pozi-
cion strategjik të favorshëm, potencial zhvillimi në 
disa sektorë, si edhe me natyrë, kulturë dhe traditë 
të pasur.  

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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NGA INTERVISTA E DREJTORIT EKZEKUTIV TË AIDA-S, Z. SOKOL 
NANO, DHËNË PËR RADIO TELEVIZION SHQIPTAR, ME RASTIN E 
DITËS KOMBËTARE

Për të ndjekur intervistën e plotë, klikoni linkun:

https://www.facebook.com/investinalbania/videos/1569160166816621  

NEWSLETTER TETOR-DHJETOR 2021
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Fushata #eduashqip në 
mbështetje të bizneseve shqip-
tare dhe produkteve ‘made in 
albania’

AIDA, si një pikë qendrore për sipërmarrjen është gjithmonë në 

mbështetje të prodhuesve shqiptarë, që gjithnjë e më shumë 

po shtojnë produkte nën markën “Made in Albania”, duke of-

ruar për tregun vendas dhe atë të huaj cilësi dhe vlerat tona 

tradicionale. E Dua Shqip është fushata promovuese e Agjen-

cisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve/AIDA në mbështetje 

të bizneseve shqiptare dhe produkteve ‘Made in Albania’. 

Qëllimi ynë është të njohim, zgjedhim dhe duam çdo ditë pro-

duktet shqiptare. T’i japim jetë artizanatit, produkteve auten-

tike dhe unike duke bërë bashkë çdo copëz që formon historinë 

e Shqipërisë me vlera. Kjo nismë synon të krijojë një katalog 

sa më të plotë dhe gjithëpërfshirës. Nëse jeni një biznes apo 

artizan, prodhoni të mira nga duart tuaja, doni t’i prezantoni 

dhe t’i ktheni në një “atraksion turistik” për vendin e origjinës, 

na dërgoni përshkrimin dhe foto të produktit. Rrënjët janë të 

rëndësishme. 

Nëse dëshironi të bëheni pjesë e kësaj fushate, na kontaktoni 

në info@aida.gov.al ose në numrin e telefonit 04 225 1001. 

AIDA 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit  
të Investimeve

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, 
(AIDA), është pjesë e aparatit organizativ të Minis-
trisë së Financave dhe Ekonomisë. 

AIDA shërben si një nyje lidhëse mes investitorëve të 
huaj dhe Qeverisë së Shqipërisë. Qëllimi i saj është 
të ndërmarrë nisma të vazhdueshme që gjenerojnë 
rritje të qëndrueshme ekonomike, biznese të zhvil-
luara, mundësi për tërheqjen e investimeve të huaja 
në përputhje me profilin e burimeve dhe aspiratat e 
Shqipërisë. 

AIDA është promotore e markës “Made in Albania”. 
Në misionin e vet, vijon të mbështesë bizneset ven-
dase duke zhvilluar sidomos sektorët prioritarë. 

Gjatë vitit 2020 AIDA ka dhënë mbështetje konk-
rete ndaj biznesit vendas, ka ndikuar në thjeshtimin 
e procedurave për investitorët e huaj, vendosjen 
e bashkëpunimeve të reja dhe të suksesshme me 
institucionet, në ndihmë të klimës së investimeve; 
përçimin e informacionit të përditësuar për investi-
torët e huaj dhe ata vendas; realizimin e disa “out-
reach campaign” në sektorët potencialë, realizimin 
e disa pyetësorëve për kompanitë që kanë investu-
ar në Shqipëri për t’u njohur me nevojat e tyre për 
përmirësimin e klimës së biznesit. 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve shën-
jon një strategji novatore, një vizion të ri në mënyrën 
e qasjes dhe zhvillimit të potencialit ekonomik të 
Shqipërisë.

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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THIRRJE TË REJA

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve mirëmban dhe përditëson me skema të reja financiare platformën “Ak-
ses në Financë”, duke ofruar informacionin më të fundit mbi mundësit e burimet financiare për NVM-të në Shqipëri. 
AIDA kujdeset që thirrjet e publikuar në platformë https://aida-smefinance.gov.al/ të përmbajnë të dhënat thelbësore 
dhe të jenë shteruese në përcjelljen e informacionit për të orientuar një aplikim të suksesshëm dhe për të përmbushur 
në këtë mënyrë misionin që ka në mbështetje të biznesit vendas. 

SUSTAINABILITY PARTNERSHIPS FOR 
SME ADOPTING MORE SUSTAINABLE 
PRACTICES  

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "Sustainability Part-
nership for SMEs Adopting more Sustainable Practices”. 
Objektivi i përgjithshëm i kësaj thirrje për propozime tra-
jtimi i ekspertizës së OJF-ve, për të mbështetur SME-të në 
shndërrimin e tyre në modele biznesi më të përshtatshme 
nga projekte/veprime që mund të bëjnë dëme në mjedis.   
Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/.../sustainability... 

CAPACITY BUILDING IN THE FIELD OF 
YOUTH

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "Capacity Building in 
the Field of Youth”. Qëllimi i thirrjes është ngritja e kapac-
iteteve të organizatave që punojnë me të rinjtë, promovimi 
i aktivitetit të mësuarit joformal dhe mbështetjen e zhvil-
limit të punës për të rinjtë në vendet e treta që nuk janë të 
lidhura me Programin.  
Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/.../capacity-building-in... 

SUSTAINABLE CAPACITY NETWORKS

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "Sustainable Capacity 
Networks". Objekti i kësaj thirrje fokusohet në kërkesat e 
reja të transportit të adresuara nga përparimet teknolog-
jike në rrjetet optike, duke përfshirë konfigurimin në dis-
tancë në nivelin e pajisjes. 
Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/.../sustainable-capacity...

NEWSLETTER TETOR-DHJETOR 2021
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OPEN CALL FOR TENDER 
PREQUALIFICATION

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "Open Call for Tender 
Prequalification".
Qëllimi i thirrjes ka të bëjë me asistencën teknike/këshilli-
more për institucionet financiare për ofrimin e produkteve 
kreditore për NVM-të, si dhe për bizneset e reja NVM në 
lidhje me aksesin në finance ose produkte financiare. 
Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/.../sustainable-capacity...

EIC TRANSITION CHALLENGE: 
PROCESS AND SYSTEM INTEGRATION 
OF CLEAN ENERGY TECHNOLOGIES 

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "EIC Transition Chal-
lenge: Process and System Integration of Clean Energy 
Technologies". “EIC Transition Challenge” synon efikasitetin 
e teknologjisë së propozuar të energjisë përmes integrim-
it të saj në një sistem energjetik plotësisht funksional dhe 
shfaqjes së aktorëve të ekosistemit dhe zinxhirit të vlerës 
që nevojiten për përvetësimin e teknologjisë në treg.
Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/.../eic-transition...  

PILOT EUROPEAN INNOVATION 
GENDER AND DIVERSITY INDEX

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "Pilot European Inno-
vation Gender and Diversity Index". Qëllimi i kësaj thirrje 
është të arrihet identifikimi i pabarazive gjinore, diversitetit 
dhe hartimi i masave përkatëse si dhe vlerësimi i progresit 
në të gjithë nivelet e ekosistemit të inovacionit.
Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/.../pilot-european... 

EIC ACCELERATOR OPEN

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: "EIC Accelerator Open". 
“EIC Accelerator Open” mbështet zhvillimin teknologjik 
dhe fokusohet në ndërtimin e risive në zbulimet shkencore 
ose teknologjike. 

Vizitoni platformën Akses në Financë: https://aida-smefi-
nance.gov.al/finan.../eic-accelerator-open  

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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TAKIME

AIDA PRET NË TAKIM PËRFAQËSUESIT E AGJENCIVE HOMOLOGE TË 
KOSOVËS DHE MAQEDONISË SË VERIUT 

Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Z. Sokol Nano, mirëpriti në një takim përfaqësuesin e Agjencisë për Investime dhe 
Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA), Z. Zef Dedaj dhe përfaqësuesin e Invest North Macedonia, Z. 
Bekim Emini. Takimi u zhvillua në kuadër të prezantimit njohës dhe nxitjes së bashkëpunimit mes institucioneve. 
Gjatë takimit përfaqësuesit ndanë përvojën e tyre në lehtësimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja dhe 
mbështetjen e ofruar ndaj kompanive vendase.

Në përfundim të takimit u dakordësua për fillimin e punës mbi nënshkrimin e një marrëveshje bashkëpunimi në 
të ardhme, me synim zhvillimin e aktiviteteve të përbashkëta dhe krijimin e partneriteteve.

NEWSLETTER TETOR-DHJETOR 2021
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AIDA NIS BASHKËPUNIMIN ME DHOMËN E TREGTISË ZVICËR-SHQIPËRI 
(SWISSA) 
Përfaqësues të AIDA-s, pritën në një takim përfaqësuesit e Dhomës së Tregtisë Zvicër-Shqipëri (SWISSA), më datë 02 
shkurt 2022. Gjatë takimit u diskutua për bashkëpunimin e përbashkët në përkrahjen e bizneseve shqiptare dhe atyre 
zvicerane, zhvillimin e sektorëve strategjik, si dhe tërheqjen e investitoreve në Shqipëri.

Gjatë takimit u dakordësua në krijimin e takimeve dypalëshe të bizneseve zvicerane në Shqipëri, si dhe atyre shqiptare në 
Zvicër. Gjithashtu, u diskutua zhvillimi i projekteve duke u fokusuar te kompanitë zvicerane ose në partneritet me Zvicrën.  

AIDA, PJESË E TAKIMIT ME TEMË: "TREGTIA ELEKTRONIKE NË SHQIPËRI"

Përfaqësues nga AIDA, morën pjesë në takimin e organizuar nga Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë 
të Shqipërisë, në bashkëpunim me Forumin e Investimeve të 6 Dhomave të Ballkanit Perendimor (WB6CIF) dhe me 
mbështetjen e Komisionit Evropian. 

Ky takim bëri bashkë aktorët më të rëndësishëm në tregtinë elektronike si: institucione, donatorë dhe sipërmarrës, për të 
ofruar informacionet dhe praktikat më të mira për të zhvilluar më tej sektorin e tregtisë elektronike në vendin tonë, duke 
e parë atë edhe si nje sektor të integruar në Tregtinë e Përbashkët Rajonal (Common Regional Market-CRM), ku Bashkimi 
i Dhomave të Tregtisë është aktor për implementimin së bashku edhe me dhomat e tjera kombëtare të WB6.

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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STUDY TOUR NË PANAIRIN “SICUR MADRID”  

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), në bashkëpunim me SIPPO Albania dhe shoqatën Pro Export Alba-
nia, organizuan një Study Tour në panairin “SICUR Madrid” në datat 22 – 25 shkurt. Qëllimi i organizimit të këtij Study Tour-i 
ishte studimi i tregut spanjoll për Industrinë Tekstile & Lëkurë-Këpucë, në kuadër edhe të përgatitjes për pjesëmarrje me 
stendë në panairin SICUR Madrid 2024, për prezantimin e brandit “Made in Albania” në sektorin e veshjeve të punës.

Gjatë Study Tour-it, u zhvilluan takime me përfaqësues të Dhomës së Tregtisë Madrid, Shoqatës së Prodhuesëve të Sek-
torit të Veshjeve, Madrid, si dhe organizatorët e panaireve ndërkombëtare SICUR dhe Momad. 

EVENTE
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NJOFTIME MBI PANAIRET

DITËT E BUJQËSISË 2022

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njoftoi se në datat 19-21 Maj 2022, Iceberg Exhibitions do të orga-
nizojë “Ditët e Bujqësisë 2022”, Panairin Ndërkombëtar të Bujqësisë, Teknologjive, Ushqimit dhe Përpunimit, në Lushnje. 
Ky event do të organizohet me mbështetjen e Ministrisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural dhe Ministres së Shtetit për 
Mbrojtjen e Sipërmarrjes. Qëllimi kryesor i këtij panairi është krijimi i një platforme komunikimi për bizneset për të nxitur 
partneritete të reja dhe për të forcuar partneritetet ekzistuese.

Në panair do të marrin pjesë kompanitë më të mëdha dhe aktorët më të rëndësishëm të sektorit nga Shqipëria, Ballkani 
dhe Evropa. Gjatë tre ditëve të panairit, do të organizohen aktivitete si: konferenca, workshop-e, etj., me synimin për të 
përcjellë informacione të rëndësishme mbi programet e mbështetjes së qeverisë për bujqësinë, eksportin e produkteve 
bujqësore, standartet e sigurisë ushqimore dhe gjithashtu, për të vënë theksin tek inovacioni teknologjik në bujqësi si një 
ndër avantazhet kryesore të së ardhmes së afërt. 

SUSTAINABLE INDUSTRIAL MANUFACTURING (SIM) EUROPE

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njoftoi se në datat 28 – 29 qershor 2022, do të mbahet Konferenca 
dhe Ekspozita B2B me temë: “Sustainable Industrial Manufacturing (SIM) Europe”, në Qendrën e Ekspozitave të Brukselit.  
SIM Europe ka si qëllim të ndihmojë prodhuesit e mëdhenj të katër sektorëve të rëndësishëm të qelqit, çelikut, kimikateve 
dhe aluminit, që të përshpejtojnë procesin e çuarjes drejt zeros të emëtimit të karbonit. Gjithashtu, t’i lidhin prodhuesit 
me furnitorët dhe ofruesit e shërbimeve, që mund t’i asistojnë në dekarbonizimin e operacioneve/proceseve të punës, për 
një qëndrueshmëri që do të kalojë provat e së ardhmes.

Për pjesëmarrje ose më shumë informacion mbi panairin vizitoni faqen: www.SustainableIndustrialManufacturing.com .

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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FOOD AND BEVERAGE FOR TOURISM

AIDA, njoftoi se në datat 27 prill dhe 11 maj 2022, në Bullgari do të mbahet aktiviteti i Blue Summer në kuadër të Panairit 
“Food and Beverage for Tourism”. Panairi konsiston në 3 aktivitete të ndryshme: Blue Summer, Modern City dhe White 
Winter, që do të organizohen në periudha të ndryshme kohore të vitit 2022. Blue Summer ka si fokus, promovimin e pro-
dukteve dhe shërbimeve në fushën e turizmit.

Aktiviteti Blue Summer ofron mundësinë për kontakte të drejtpërdrejta me sipërmarrës të ndryshëm për gjetjen e part-
nerëve strategjikë, prezantimin e produkteve, takime të platformave B2B, identifikimin e partnerëve të mundshëm, 
forcimin e partneriteteve, si dhe një orientim më të detajuar për tregun turistik. 

Për më shumë informacion rreth aktivitetit, pjesëmarrjes dhe regjistrimit, klikoni linkun: www.hnt-bg.com.

FORUMI I INVESTIMEVE NË TURIZËM – TIF 2022, 16 MAJ 2022, STAMBOLL

AIDA, njoftoi se më datë 16 maj 2022, Shoqata Turke e Investi-
torëve të Turizmit (TTYD), do të organizojë “Forumin e Investi-
meve në Turizëm – TIF 2022”, Stamboll. Forumi do të bëjë bash-
kë investitorë evropianë dhe të Lindjes së Mesme, që operojnë 
në sektorin e turizmit dhe më gjerë.

Ky forum do të shërbejë si një platformë e shkëlqyer për takime 
B2B të nivelit të lartë, si edhe një network për të diskutuar pro-
jekt ide dhe mundësi investimi në të ardhmen. 

Për më shumë informacion, vizitoni linkun: https://tif.com.tr/
en_US/ . 
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PANAIRI I BUJQËSISË “AGRITEQ 2022”

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njoftoi së në datat 10 - 14 mars 2022, u zhvillua Panairi i Bujqësisë 
“AgriteQ 2022”, në Doha, Katar. Pjesëmarrësit në panair prezantuan produktet në katër fusha: Bujqësi, Blegtori, Industrinë 
ushqimore dhe Pajisjeve teknologjike për ambientin. 

AgriteQ 2022 ofroj mundësi për shkëmbimin e eksperiencave, krijimin e kontakteve të bashkëpunimit dhe njohjen me 
pajisjet më të fundit teknologjike në ndihmë dhe përmirësim të biznesit të tyre.  

PANAIRI NDËRKOMBËTAR I INDISË PËR QERAMIKËN DHE MATERIALEVE TË 
NDËRTIMIT

AIDA, njoftoi se në datat 8 - 11 Mars 2022, u zhvillua online, Panairi Ndërkombëtar i Indisë për Qeramikën dhe Materialeve 
të Ndërtimit. Qëllimi kryesor i këtij panairi ishte promovimi i tregtisë dypalëshe midis Indisë dhe vendeve evropiane në 
përgjithësi, si dhe me Shqipërinë, Moldavinë dhe Rumaninë në veçanti.  

Gjatë panairit u zhvilluan edhe takime virtuale B2B, me 30 pjesëmarrës eksportues indianë dhe më shumë se 1000 im-
portues ndërkombëtarë, duke ofruar mundësinë e krijimit të urave të bashkëpunimit.  

AGJENCIA SHQIPTARE E ZHVILLIMIT TË INVESTIMEVE
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SFIDA E MADHE DETARE

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve (AIDA), njoftoi se do të zhvillohet konkursi ndërkombëtar me temë: “Sfida 
e madhe detare”, në fushën e teknologjisë së robotëve dhe të sistemeve të tjera autonome, që po adoptohen gjithnjë 
e më shumë në fusha dhe aspekte të tjera të ndryshme të jetës. Konkursi ka si qëllim rritjen e interesit teknologjik te 
kompanitë, institucionet apo individët, që në mjedise dinamike, të pa strukturuara, të punojnë robotë në mënyrë më 
autonome.

Mohamed Bin Zayed International Robotics Challenge” (MBZIRC), do të mbahet në 2023, në Abu Dhabi, Emiratet e Bash-
kuara Arabe dhe drejtohet nga ASPIRE, shtylla e menaxhimit të programit të Këshillit të Kërkimit të Teknologjisë së Avan-
cuar të Abu Dhabit. 

Për më shumë informacion klikoni linkun: https://www.mbzirc.com.

BOTIME

UDHËZUESI “SI TË NISËSH NJË BIZNES 
E-COMMERCE”

Si të nisësh një biznes e-commerce - Ky botim u vjen në ndihmë Ndërmarr-
jeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), Startup-eve dhe palëve të interesuar në 
zhvillimin e tregtisë elektronike. Udhëzuesi përfshin të gjithë hapat e rëndë-
sishëm për planifikimin, dizenjimin dhe zhvillimin e tregtisë elektronike, duke 
e bërë produktin më të njohur në tregun kombëtar dhe atë ndërkombëtar.  
Ju informojmë që ky udhëzues do të jetë subjekt i përditësimeve periodike 
për të pasqyruar drejtimet ose tendencat e reja të tregut. 
Kliko linkun: https://aida.gov.al/e-commerce.pdf 
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KATALOGU “ALBANIA A TIMELESS TRIP” 

Katalogu “Albania a Timeless Trip”- Pasqyron dhe prezanton objektet e 
ekspozuara në Pavijonin e Shqipërisë në Expo 2020 Dubai. Objektet e 
vendosura në pavijon shprehin kulturën, artin, natyrën dhe mundësitë e 
shumta që ofron vendi ynë. 

Shfletoni katalogun “Albania a Timeless Trip” dhe njihuni vizualisht me 
objektet e ekspozuara në Pavijonin tonë, duke klikuar linkun: https://aida.
gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/1214-katalog 

INFORMACIONE

PLATFORMA “DIGITAL TIRANA”

Digital Tirana është një iniciativë e ndërmarrë nga Drejtoria e Inovacionit, pjesë integrale e Drejtorisë së Përgjithshme të 
Teknologjisë së Informacionit, Inovacionit dhe të Dhënave në Bashkinë e Tiranës. 

Kjo platformë sjell së bashku një sërë elementësh të sektorëve privat dhe publikë për të mbështetur startup-et, sipër-
marrësit, aktorë të ekosistemit si dhe për të dhënë një informacion gjithëpërfshirës për nomadët digjitalë. 

Platforma më e re Digital Tirana, përfshin të gjithë aktorët e ekosistemit në një faqe informative të vetme, ku edhe AIDA 
është pjesë e saj.

Për t’u njohur me platformën e re dhe projektet e publikuara, vizitoni linkun: https://digitaltirana.al/rreth-nesh/ 
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STATISTIKA

EKSPORTET E MALLRAVE RRITEN ME 50.5% NË MUAJIN SHKURT 2022

Sipas INSTAT, në muajin shkurt 2022 eksportet e mallrave arritën vlerën 37 miliardë lekë, duke u rritur me 50,5%, në kra-
hasim me të njëjtën periudhë të një viti më parë.

Grupet që kanë ndikuar pozitivisht në rritjen vjetore të eksporteve, janë: “minerale, lëndë djegëse dhe energji elektrike” 
me 22,3 %, “materiale e ndërtimit dhe metale” me 10,6 %, dhe “tekstile dhe këpucë” me 6,3 %. 

Vendet me të cilat Shqipëria ka pasur rritje më të madhe të eksporteve, në krahasim me muajin shkurt 2021 janë: Itali 
(57,5 %), Kosova (57,9 %) dhe Gjermania (3,3 herë). 
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