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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve boton numrin e tretë të revistës për vitin 
2021, për periudhën korrik-shtator. 

AIDA ka kthyer në traditë botimin e revistës periodike tremujore. Çdo vit, publikon 4 
numra të newsletter-s 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 diplomacia 
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.

Gjithashtu, 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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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve, në kuadër të masave të vazhdueshme të ndërmarra për 
mbrojtjen nga COVID-19, vijon të ofrojë shërbimet si më poshtë: 

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, duke u lidhur më parë me stafin tonë dhe respektuar masat mbrojtëse kundër 
COVID-19. 

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

AIDA TEAM | KONTAKT

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

web: www.aida.gov.al
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SHQIPËRIA, PJESË E EXPO 2020 DUBAI

ÇELET EXPO 2020 DUBAI

U hap zyrtarisht më datë 01 Tetor 2021, panairi 
botëror Expo 2020 Dubai. Për gjashtë muaj rresht, 
Dubai mirëpret 190 vende të ekspozojnë arritjet e 
tyre në fusha të ndryshme dhe miliona vizitorë nga 
e gjithë bota.

Expo 2020 Dubai po zhvillohet nën moton “Connect-
ing Minds, Creating the Future”, me besimin se in-
ovacioni dhe progresi janë rezultate të njerëzve me 
prejardhje dhe fusha të ndryshme, të cilët mund të 
gjenerojnë dhe ndajnë ide unike duke kontribuar në 
zgjidhjen e sfidave globale.

Ekspozita organizohet rreth tre nëntemave: Mundë-
si (Opportunity), Lëvizshmëri (Mobility) dhe Qën-
drueshmëri (Sustainability), duke shërbyer si plat-
forma që nxisin kreativitetin, inovacionin dhe 
bashkëpunimin global.

Pavijoni i Shqipërisë është i vendosur në zonën e 
Lëvizshmërisë (Mobility), e cila ka 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, njo-
huri dhe inovacion. 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve
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AIDA, në rolin e institucionit koordinues, e përfaqë-
suar nga Drejtori Ekzekutiv Z. Sokol Nano, në rolin 
e Komisarit të Përgjithshëm të Shqipërisë, do të 
menaxhojë dhe administrojë pavijonin shqiptar në 
panairin botëror Expo 2020 Dubai, përgjatë kohëzg-
jatjes 6-mujore. 

Pavijoni i Shqipërisë në Expo 2020 Dubai nxjerr në 
pah vlerat tona në traditë, histori, kulturë, mikpritje 
dhe duke përçuar një shembull emancipimi, progre-
si, por edhe një përafrim të mirë ndaj sfidave të reja 
të kohës, teknologjisë dhe inovacionit.

Ceremonia zyrtare e hapjes së Pavijonit të Shqipërisë 
në Expo 2020 Dubai, u zhvillua më datë 2 Tetor. 
Të pranishëm në cermoninë e hapjes së Pavijonit 
të Shqipërisë ishin Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Z. 
Sokol Nano, në rolin e Komisarit të Përgjithshëm të 
Shqipërisë,   Ambasadori i Shqipërisë në Emiratet e 
Bashkuara Arabe, Z. Ermal Dredha, si edhe kuratori 
i pavijonit të Shqipërisë Z. Artan Shabani, i cili shp-
jegoi vendosjen e objekteve dhe tiparet artistike të 
pavijonit.

Ekspozita do të kulmojë me organizimin e Ditës 
Kombëtare të Shqipërisë, e cila do të mbahet më 9 
Mars 2022 dhe i dedikohet aktiviteteve kulturore për 
të festuar identitetin kombëtar të vendit tonë. 

Pjesëmarrja në panair, do të shërbejë si një mundë-
si e rëndësishme për promovimin potencialeve të 
Shqipërisë si një vend të favorshëm dhe të sigurt 
për të investuar. Gjithashtu, dhe për të promovuar 
Shqipërinë si një destinacion të veçantë dhe të qën-
drueshëm turistik, duke shpalosur bukuritë e vendit 
tonë, kulturën dhe traditën e pasur shqiptare.

Albania a Timeless Trip!

Newsletter korrik - shtator 2021
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Fushata #eduashqip në mbështet-
je të bizneseve shqiptare dhe pro-
dukteve ‘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 ofruar për 

tregun vendas dhe atë të huaj cilësi dhe vlerat tona tradicionale.

E Dua Shqip është fushata promovuese e Agjencisë Shqiptare të 

Zhvillimit të Investimeve/AIDA në mbështetje të bizneseve shqip-

tare dhe produkteve ‘Made in Albania’. 

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

duktet shqiptare. T’i japim jetë artizanatit, produkteve autentike 

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 “at-

raksion 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 vazh-
dueshme që gjenerojnë rritje të qëndrueshme 
ekonomike, biznese të zhvilluara, 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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AKSES NË FINANCË 
PLATFORMA UNIKE PËR 
FINANCIMIN E BIZNESEVE

“Akses në Financë” është platforma më e re në vend që i dedikohet 
informimit të biznesit mbi burimet financiare. Dritarja unike, “Akses 
në Financë”, lindi si bashkërendim prioritetesh mes AIDA-s, Minis-
trisë së Financave dhe Ekonomisë si dhe mbështetjes së Bankës Eu-
ropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH).

Platforma, si një instrument i rëndësishëm elektronik, u krijua për të 
qenë pika e parë e referimit dhe e qasjes nga Ndërmarrjet e Vogla 
dhe të Mesme shqiptare, pasi ajo unifikon të gjithë informacionin 
mbi aksesin në financë, mundësitë financiare që tregu ofron, me 
grante, kredi dhe nisma të tjera financuese nga donatorë të sektorit 
privat dhe publik. 

Sipërmarrës dhe individë me nje ide biznesi, përmes këtij instru-
menti të centralizuar, marrin në kohë reale të gjithë njoftimet mbi 
skemat financiare më të fundit, për çdo lloj SME-je dhe çdo sektor 
që ofrohet nga institucionet shtetërore, donatorë vendas dhe ndër-
kombëtarë. 

“Akses në Financë” ofron shërbimin “one-stop-shop” me informaci-
one që lidhen drejtpërdrejt me aksesin në financë, ku skemat finac-
iare që publikohen në platformë janë të aksesueshëm për të gjithë 
NVM-të, kompanitë Start-Up dhe individët me ide biznesi.

Për t’u njohur me platformën “Akses në Financë” vizitoni linkun: 
https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/te-reja-dhe-evente/te-re-
jat/1121-platforma-akses-ne-finance 

Newsletter korrik - shtator 2021
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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. 

WEGATE THEMATIC GROUP – 
POLICIES AND PROGRAMMES FOR 
WOMEN ENTREPRENEURSHIP 

AIDA njoftoi se është hapur thirrja për aplikime për ‘WEgate 
Thematic Group – Policies and Programmes for Women 
Entrepreneurship', i cili synon të përmirësojë sipërmarrjen 
e grave duke lehtësuar krijimin e rrjeteve, ndarjen e prak-
tikave të mira midis aktorëve, përmirësojë mbështetjen e 
dhënë në mënyrë efektive për gratë sipërmarrëse dhe për 
të motivuar më shumë gra për të filluar biznesin e tyre ose 
për të mbështetur zhvillimin e biznesit të tyre në të gjithë 
Europën. Vizitoni platformën Akses në Financë: 

EBRD ADVICE FOR SMALL 
BUSINESSES IN ALBANIA 

AIDA njoftoi të gjithë start-upet e interesuara në Shqipëri 
që kanë potencialin e rritjes dhe zgjerimit në tregun global 
të aplikojnë për programin “EBRD Star Venture” i cili ofron 
konsulta biznesi me konsulentë ndërkombëtarë, men-
torim dhe mundësi për t’u lidhur me investitorë. Vizitoni 
platformën Akses në Financë: https://aida-smefinance.gov.
al/.../erbd-advice-for-small...  

EU4BUSINESS: CONNECTING 
COMPANIES 

AIDA njoftoi se hapet thirrja “EU4BUSINESS: CONNECTING 
COMPANIES”, objektivi i të cilës është të identifikojë, për 
secilin sektor ekonomik që kanë interes të përbashkët në 
përpunimin, menaxhimin dhe zbatimin e veprimeve nën 
mbikëqyrjen e Konsorciumit Sektorial përkatës. Vizitoni 
platformën Akses në Financë: https://aida-smefinance.gov.
al/.../eu4business-connecting.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve
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ONTOCHAIN OPEN CALL 2 

AIDA njoftoi se hapet thirrja: ONTOCHAIN 2, e cila ka si qël-
lim promovimin dhe mundësinë e rrjetëzimit që ofrohen si 
pjesë e këtij projekti. ONTOCHAIN fuqizon novatorët e in-
ternetit për të gjetur zgjidhje të besueshme të menaxhimit 
të njohurive të bazuara në blockchain, të cilat do të jenë 
pjesë e një ekosistemi të ri softueri. Vizitoni platformën Ak-
ses në Financë: https://aida-smefinance.gov.al/fina.../onto-
chain-open-call-2 

INTERCONNECTED INNOVATION 
ECOSYSTEMS (2021) (HORIZON-EIE-
2021-CONNECT-01) 

AIDA njoftoi se hapet thirrja: Interconnected Innovation 
Ecosystems (2021) (HORIZON-EIE-2021-CONNECT-01), foku-
si i të cilës është në ndërtimin e ekosistemeve të ndërlid-
hura, inovative gjithëpërfshirëse në të gjithë Evropën duke 
u mbështetur në pikat e forta ekzistuese të ekosistemeve 
kombëtare, rajonale dhe lokale. Vizitoni platformën Akses 
në Financë: https://aida-smefinance.gov.al/.../interconnect-
ed... 

INNOVATION LAB (CREA-CROSS-2021-
INNOVLAB) 

AIDA njoftoi se është hapur thirrja: INNOVATION LAB 
(CREA-CROSS-2021-INNOVLAB). Objektivi i dy temave që 
do të mbulohen në mënyrë të veçantë është gjelbërimi 
në të gjithë sektorët krijues dhe kulturorë, si dhe mjetet 
inovative të edukimit duke përdorur kreativitetin dhe sek-
torët kreativë për të trajtuar temat përkatëse shoqërore siç 
është keqinformimi. Vizitoni platformën Akses në Financë: 
https://aida-smefinance.gov.al/.../innovation-lab-crea

IDEA 2021 

AIDA njoftoi se Qendra "Balance" si organizata zbatuese e 
projektit në konsorcium me RDA Tirana, kanë hapur thir-
rjen për aplikime në skemën IDEA për vitin 2021. Skema 
IDEA ofron grante për sipërmarrësit aspirantë si dhe sipër-
marrësit ekzistues në Shqipëri. Vizitoni faqen: https://idea.
cefe.net/.  
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AIDA NË TAKIME 
DYPALËSHE

AIDA FORCON BASHKËPUNIMIN ME DHOMËN E TREGTISË SË BAGDADIT DHE 
DHOMËN E TREGTISË DHE INDUSTRISË ARABI - SHQIPËRI 

Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Z. Sokol Nano, priti në 
takim Z. Alaa A. Zaier AlNoori, Anëtar i Dhomës së 
Tregtisë së Bagdadit njëkohësisht edhe Drejtor i 
Qendrës së Investimeve në Irak dhe Z. Yahia Farëa-
ti, përfaqësues i Dhomës së Tregtisë dhe Indus-
trisë Arabi - Shqipëri. Takimi u zhvillua në kuadër të 
forcimit të bashkëpunimit ekonomik Irak - Shqipëri. 

GROWPRENEUR ACCELERATION 
PROGRAM 

AIDA njoftoi se është hapur thirrja “GROWpreneur Acceleration 
Program”, nga YSB Balkans. ”GROWpreneur” është një program i 
larmishëm dhe energjik, i dizenjuar sipas metodave më bashkëko-
hore të ndërtimit të stratup-eve, inspiruar nga eksperienca Euro-
piane dhe ajo e “Silicon Valley”.  Ky është një program mbështetës 
dhe fleksibël për startupet që kanë tashmë një produkt në treg apo 
që janë në fazë rritje. 
“GROWpreneur Accelerator Program” ofron trajnime nga ekspertë 
dhe mentorë internacionalë dhe lokal, si edhe mbështetje pas pro-
gramit në një periudhë kohore prej 3 muaj.

FIT 4 START 

AIDA, njoftoi se është hapur edicioni i 12-të i programit “Fit 4 Start”, 
i cili do të zgjasë nga muaji janar deri në qershor të vitit 2022. Fit 4 
Start është programi kryesor për lançimin dhe zhvillimin e sipër-
marrjeve start-up në Luksemburg dhe ju ofron sipërmarrësve tra-
jnim intensiv, financim paraprak dhe përhapje të gjerë në rrjetet 
kryesore.
Ky program zhvillohet çdo vit që prej vitit 2015 nga Ministria e Ekon-
omisë së Luksemburgut, menaxhohet nga Luxinnovation dhe 
mbështetetet nga Technoport dhe Inkubatori i Luksemburgut.

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve
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AIDA, PJESË E AKTIVITETIT ONLINE NË KUADËR TË DIASPORËS SHQIPTARE 
NË ITALI DHE INVESTIMEVE RECIPROKE ITALI – SHQIPËRI 

AIDA mori pjesë në aktivitetin online me temë “Doing Business in Albania”, organizuar nga Konsullata Përgjithshme e 
Republikës së Shqipërisë në Milano. Fokusi kryesor i prezantimeve gjatë aktivitetit ishin arsyet pse duhet të investohet 
në Shqipëri.

Përfaqësues të AIDA-s prezantuan mundësitë e investimit në vendin tonë, incentivat specifike mbi sektorët priori-
tarë, gjithashtu një pasqyrim të shkëmbimeve tregtare Itali-Shqipëri dhe prezencës së kompanive italiane në tregun 
shqiptar. 

Gjatë takimit u prezantuan gjithashtu edhe shërbimet që AIDA ofron, kryesisht procedurat e investimeve strategjike 
dhe asistencës së dhënë deri tani, ndaj bizneseve vendase dhe të huaja përmes sektorit After-Care.

AKTIVITETE ONLINE

Gjatë takimit u diskutua rreth fokusit të AIDA-s në 
ndihmë të investitorëve dhe mundësive për të re-
alizuar takime të mëtejshme, duke shërbyer si një 
urë lidhëse mes sipërmarrjeve shqiptare dhe iraki-
ane. Palët do të jenë në komunikim të mëtejshëm 
për vijimësinë e bashkëpunimit dhe konkretizimin 
e projekteve.  

Newsletter korrik - shtator 2021
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INVESTIMET E HUAJA

KOMPANI TË HUAJA SYNOJNË PARTNERË BIZNESI NË SHQIPËRI

ALD-IMPORT LTD

Kompania bullgare "ALD-Import Ltd" ka shprehur interes për të 
vendosur kontakte dhe bashkëpunojë me kompani shqiptare në 
sektorin e produkteve mjekësore. Kompania është themeluar në 
vitin 2009 dhe merret me importimin dhe shitjen e produkteve 
si: doreza mjekësore dhe pajisjeve mbrojtëse.  

AIDA ftoi kompanitë shqiptare dhe grupet e biznesit që opero-
jnë në këtë fushë, dhe që e shohin me interes vendosjen e një 
partneriteti me “ALD-Import Ltd”. të paraqesin kërkesat e tyre. 
Për më shumë informacion mbi kompaninë dhe produktet e saj, 
vizitoni faqen: www.aldimport.com 

BASHKËPUNIM ME KOMPANINË 
IZRAELITE “ROOTS COMPANY” 

Kompania izraelite “Roots Company” ka shprehur interes për të 
vendosur kontakte dhe bashkëpunojë me kompani shqiptare 
nga sektori i agrobujqësisë.

“Roots Company” e krijuar në vitin 2012, kombinon teknologjinë 
e qëndrueshme bujqësore me teknologjinë novator dhe revolu-
cionare për të adresuar disa nga çështjet më kritike me të cilat 
përballet bujqësia sot, si: adaptimin me ndryshimet e klimës dhe 
menaxhimin e burimeve ujore.

Teknologjia që kjo kompani aplikon siguron kosto të ulët të in-
stalimit dhe zvogëlon konsumin e energjisë në mënyrë që fer-
merët të përfitojnë sa më shumë. 

Për më shumë informacion mbi kompaninë vizitoni faqen: 
https://rootssat.com/ .  
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FORUME

FORUMI EKONOMIK PËR BASHKËPUNIMIN RAJONAL 

AIDA dhe Bashkimi i Dhomave të Tregtisë dhe Industrisë të Shqipërisë (UCCIAL), në cilësinë e bashkorganizatorit, ishin 
pjesë e Forumit Ekonomik për Bashkëpunimin Rajonal që u zhvillua në Shkup, Maqedoninë e Veriut.

Në forum ishin pjesë Kryeministri i Shqipërisë Z. Edi Rama, Kryeministri i Maqedonisë së Veriut, Z. Zoran Zaev dhe Pres-
identi i Republikës së Serbisë, Z. Aleksandar Vuçiç. 

Takimi u mbajt në kuadër të iniciativës së Bashkëpunimit Rajonal që njihet si "mini shengen" i Ballkanit dhe u finalizua 
me nënshkrimin e marrëveshjeve me qëllim lehtësimin e lëvizjes së njerëzve, thjeshtimin e formaliteteve të import-ek-
sportit dhe lëvizjen e lirë të mallrave dhe forcimin e urave të bashkëpunimit mes 3 shteteve. 

Forumin e ndoqi dhe Drejtori Ekzekutiv i AIDA-s, Z. Sokol Nano.
Forumi ekonomik bëri bashkë kompani nga Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Serbia të cilat zhvilluan takime B2B me qël-
lim krijimin e bashkëpunimeve dhe partneriteteve.

FORUMI I SEKTORIT PRIVAT - BANKA ISLAMIKE PËR ZHVILLIM 

AIDA njoftoi se zhvillohet forumi i subjekteve të Sektorit Privat të Grupit të Bankës Islamike për Zhvillim (Grupi IsDB), 
datë 2 Shtator, Republika e Uzbekistanit. 

Objektivi kryesor i forumit është të nxjerrë në pah nismat, aktivitetet, shërbimet e Grupit të Bankës Islamike për Zhvillim 
(IsDB), si edhe zgjidhjet e përbashkëta të grupit IsDB në vendet anëtare.

Forumi shërbeu si një platformë për krijimin e marrëdhënieve të biznesit dhe partneriteteve me përfaqësues dhe ho-
mologë nga komuniteti i biznesit, në mënyrë që të ndajnë përvojën e tyre, historitë e suksesit dhe praktikat më të mira, 
si edhe të eksplorojnë së bashku mundësitë e investimit dhe tregtisë të ofruara nga Uzbekistani dhe vendet e CIS.
Gjithashtu gjatë forumit u organizuan edhe takime B2B dhe B2G mes bizneseve të vendeve pjesëmarrëse.
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SAMITI BOTËROR HALLALL DHE HALAL EXPO  

AIDA informoi se në Qendrën e Kongresit të Stambollit (ICC), 
u mbajt edicioni i 8-të i panairit ‘Halal Expo” dhe ‘Samiti i 7-të 
Botëror Hallall’. 

Temat kryesore ishin mbi ushqimin dhe industrinë hallall, tur-
izmin, kozmetikën, kujdesin personal dhe kërkimet shkencore 
në këtë sektor.

Pjesëmarrës ishin investitorë, kompani importi dhe eksporti, in-
stitucione publike, përfaqësues të misionit diplomatik, grupet e 
interesit, akademikë etj.

PANAIRE

AIDA FILLON PËRGATITJET PËR BIOFACH 2022 

AIDA edhe këtë vit ftoi kompanitë të bëhen pjesë e panairit më të madh në botë në sektorin e produkteve organike dhe 
bimëve medicinale "BIOFACH 2022", i cili zhvillohet në datat 15-18 Shkurt 2022 në Nuremberg, Gjermani.

AIDA, me mbështetjen e partnerit SIPPO (Swiss Import Promotion Programme), filloi përgatitjet për organizimin stendës 
shqiptare, për të dytën herë në panairin e sektorit organik BIOFACH 2022.

Kompanitë pjesëmarrëse, do të kenë një hapësirë të veçantë në stendën shqiptare për të ekspozuar produktet e tyre, si 
edhe do të kenë mundësi të promovojnë markën në katalogun e panairit.
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AIDA informoi se ekipi i BERZH për “Këshilla për Bizne-
set e Vogla” në partneritet me Shoqatën Shqiptare të TIK 
(AITA) dhe Bashkimin e Prodhuesve Shqiptarë zhvilluan 
workshopin e tretë online “Tregtia Elektronike”, më 14 kor-
rik 2021.

Çështjet që u diskutuan ishin: Tregtia elektronike; Ele-
mentet e tregtisë dhe roli i bankës; COVID-19, Impakti tek 
tregtia elektronike si dhe e nesërmja; Këshilla dhe reko-
mandime për NVM-të.

PËRDITËSIME DHE INFORMACIONE

AIDA informoi se u zhvillua online “International Kingdom 
Expo 2021”, në datat 28 korrik - 2 gusht 2021.
IKE 2021 ishte ekspozita dhe konferenca e parë ndërkom-
bëtare me fokus promovimin e produkteve dhe shërbi-
meve jordaneze.

Një platformë që synonte rrjetëzimin midis kompanive, 
organizatave, ofruesve të shërbimeve dhe tregut global, 
duke u mbështetur në dritare virtuale që e shndërrojnë 
botën në një ‘fshat të vogël’ për të shkëmbyer përvoja. 

Konferenca ishte një mundësi për të diskutuar zhvillimet 
më të spikatura ekonomike dhe nivelin e gatishmërisë 
së sektorëve industrialë dhe tregtarë pas pandemisë 

TRANSFORMIMI DIXHITAL I 
NVM-VE – SEMINARI 3 "TREGTIA 
ELEKTRONIKE" 

INTERNATIONAL KINGDOM EXPO 
2021 EKSPOZITA DHE KONFERENCA E 
PARË NDËRKOMBËTARE JORDANEZE 

Newsletter korrik - shtator 2021



20

BRIDGE2EU  

‘Bridge2EU’ është një program, i cili ndihmon kompanitë shqip-
tare, startup-et dhe ‘scale-up’ në fushën e teknologjisë, të ek-
splorojnë një ekosistem të ri.  

Pjesëmarrësit patën mundësi të vizitonin ekosistemin e 
Bratislavës, investitorë, startup-e, si dhe të marrin njohuri për 5 
ditë intensive me aktivitete informuese dhe rrjetëzuese.

Nëpërmjet programit ‘Bridge2EU’ kompanitë e përzgjedhura do 
të marrin ndihmë nga partnerë dhe do të asistohen në kuptimin 
e dinamikës së tregut dhe të lidhen me ekosistemin e rrjetit. 

AIDA DHE EEN-ALBANIA SI 
BASHKËORGANIZATORË

INDUSTRY 4.0 INTERNATIONAL DAYS 2021 

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bizneset të bëhen pjesë e takimeve B2B që u zhvilluan on-
line dhe fizikisht në eventin “Industry 4.0 International Days 
2021”, datë 7- 8 Shtator, Lyon, Francë.

Eventi ishte një mundësi për të takuar partnerë biznesi për 
projekte kërkimore teknologjike dhe industriale.

Target grupi i eventit përfshinte ekosistemin industrial duke 
filluar nga prodhuesit e pajisjeve teknologjike, nënkontrak-
timin industrial dhe deri tek qendrat kërkimore dhe inkuba-
torët.

DIGITAL RAIL CONVENTION 2021 

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bizneset të bëhen pjesë e takimeve B2B që u zhvilluan on-
line dhe fizikisht në eventin “Digital Rail Convention 2021”.
Takimet B2B që u zhvilluan në eventin Digital Rail Convention 
2021, bënë bashkë kompani nga vende të ndryshme evropi-
ane dhe ofruan mundësi për të krijuar kontakte dhe kontrata 
të reja biznesi. 
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DIGITAL ICT WEEK 

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bizneset të bëhen pjesë e takimeve që u zhvilluan online 
dhe fizikisht në eventin “Digital ICT Week”.

Objektivi kryesor i aktivitetit ishte stimulimi i transformimit 
dixhital, ilustrimi i tendencave të fundit të teknologjisë dhe 
paraqitja e mundësive të rritjes për startup-et dhe ndërmarr-
jet e vogla dhe të mesme.

EXPO COOK 2021  

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bisneset të bëhen pjesë e takimeve që u zhvilluan në pa-
nairin virtual “Expo Cook 2021”

Takimet B2B kishin në fokus: Ushqimin dhe pijen, Produktet 
për sektorin HORECA, Pajisjet profesionale për bare, Resto-
rante, Hotele etj.

MEET IN ITALY FOR LIFE SCIENCES  

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bizneset dhe të interesuarit të bëhen pjesë e takimeve on-
line dhe fizike që u zhvilluan në eventin “Meet in Italy for Life 
Sciences”.

Takimet B2B kishin në fokus: Shëndetësinë dhe farmacinë, 
Pajisjet Mjekësore, Bioteknologjinë, IT në sektorin e shëndetit 
etj. 

Këto takime shërbyen si një mundësi për gjetjen e partnerëve 
të biznesit dhe krijimin e kontakteve dhe kontratave të bash-
këpunimit brenda sektorëve të lidhur me energjinë.

WEGATE SUMMIT 2021 

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an gratë sipërmarrëse të bëhen pjesë e aktivitetit online “WE-
gate Summit 2021”.

Samiti WEgate 2021 mbështeste gratë sipërmarrëse, me ide 
transformuese, si dhe synonte të nxjerrte në pah politikat ev-
ropiane dhe strategjitë e financimit për një Evropë më të qën-
drueshme, dixhitale dhe gjithëpërfshirëse.

Gjatë zhvillimit të samitit u shfaqen modelet e biznesit të 
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grave sipërmarrëse të suksesshme, ide dhe përvoja inovatore 
me qëllim rrjetëzimin dhe krijimin e bashkëpunimeve ndër-
kombëtare në Evropë dhe më gjerë.

GREEN DAYS 

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an të interesuarit të bëhen pjesë e aktivitetit “Green Days”.

Ky event u zhvillua online dhe fizikisht në Lyon Francë, dhe 
iu dedikohej sipërmarrjeve të vogla dhe të mesme, qendrave 
kërkimore dhe investitorëve që duan të zhvillohen në tregje 
të reja me fokus mjedisin, energjinë dhe ekonominë rrethore.

LEVANTE PROF

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bizneset të bëhen pjesë e Forumit të Biznesit, të mbajtur 
në Fiera Del Levante, Bari.

Levante Prof është një ndër panairet më të mëdha që zhvillo-
het në Italinë e jugut me fokus sektorin HORECA, si edhe sek-
torët ushqim, bukë, pastiçeri, akullore, birrë, verë, konfeksione, 
makineri, teknologji dhe agrobiznes.

Gjatë panairit u zhvilluan forume biznesi dhe takime B2B me 
kompanitë pjesëmarrëse, për krijimin e kontakteve dhe mar-
rëveshjeve të bashkëpunimit mes kompanive shqiptare dhe 
italiane.

ENERGY BUSINESS MEETINGS 

AIDA dhe EEN-Albania, në cilësinë e bashkëorganizatorit, ftu-
an bizneset të bëhen pjesë e aktivitetit online “Energy Busi-
ness Meetings”.

Ky event përfshinte sektorët si: Energjinë, Energjinë e rin-
ovueshme, Naftën, Gazin dhe fusha të ngjashme. 

Takimet matchmaking dhe B2B, u zhvilluan në kuadër të Kon-
ferencës dhe Ekspozitës OMC 2021 - Med Energy, e njohur në 
mbarë botën si një ngjarje kryesore brenda sektorit të naftës 
dhe gazit, industrisë në det të hapur dhe shërbimeve të lid-
hura.

Takimet B2B shërbyen si një mundësi për gjetjen e partnerëve 
të biznesit dhe krijimin e kontakteve dhe kontratave të bash-
këpunimit brenda sektorëve të lidhur me energjinë.
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SME FEEDBACK

AIDA, në cilësinë e koordinatorit të projektit Enterprise Europe 
Network - Albania, ftoi bizneset të plotësonin pyetësorin ‘SME 
Feedback’. Ky pyetësor i drejtohej sipërmarrjeve të vogla dhe 
të mesme shqiptare (NVM), të cilat janë të përfshira ose syno-
jnë tregjet ndërkombëtare në Europë dhe me gjerë.

Pyetësori do të shërbejë si një matës i njohurive dhe shërbi-
meve që kanë apo synojnë të kenë NVM-të shqiptare mbi bër-
jen e biznesit në Evropë, njohjen e programeve mbështetëse 
evropiane, shërbimet e rrjetit Enterprise Europe Network, si 
edhe do të ndihmojë Komisionin Evropian të orientojë poli-
tikat mbështetëse të biznesit drejt nevojave të rëndësishme 
të tyre.

BOTIME

 
ZGJIDH TË VENDIT

Zgjidh të Vendit është katalogu vjetor i produkteve 
“Made in Albania”. Në këtë katalog janë publikuar 
të gjitha produktet e ndërmarrjeve shqiptare për 
periudhën korrik 2020 - korrik 2021, të promovura 
në faqen web dhe rrjetet sociale të AIDA-s.  Ky kata-
log prezanton 105 produkte, ku kryeson sektori i ag-
ropërpunimit dhe sektori i artizanatit.

EDuaShqip, nisi prej muajit korrik 2020, si një fush-
atë që promovon produktet “Made in Albania”.

Klikoni linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-pub-
likime/publikime/1091-katalogu-vjetor-i-produk-
teve-made-in-albania
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SEKTORI I BIMËVE MJEKËSORE 
DHE AROMATIKE (BMA)  

Sektori i Bimëve Mjekësore dhe Aromatike (BMA) - Në këtë botim do të gje-
ni një përmbledhje të sektorit të Bimëve Mjekësore dhe Aromatike ((BMA) 
në Shqipëri, statistika të viteve të fundit, proceset e punës, produktet dhe 
shërbimet kryesore, avantazhet e sektorit, histori suksesi, si edhe informaci-
one mbi mbështetjen e sektorit nga shteti dhe AIDA. 

Kliko linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/1075-sekto-
ri-i-bimeve-mjekesore-aromatike

EKONOMIA E USHQIMIT- BUJQËSIA 

Ekonomia e Ushqimit- Bujqësia - Në këtë botim do të gjeni një përmbledh-
je të sektorit të bujqësisë në Shqipëri, avantazhet dhe mundësitë që ofron 
vendi ynë. Gjithashtu, në këtë broshurë do të njiheni me: mekanizmin, ino-
vacionin dhe digjitalizimin në sektorin e bujqësisë, blegtorinë, peshkimin, 
agrobiznesin, agropërpunimin, bimët mjekësore dhe aromatike, bletarinë, 
agroturizmin, agropylltarin dhe mjedisin në zonat rurale.  

Kliko linkun: https://aida.gov.al/sq/te-reja-publikime/publikime/1124-ekono-
mia-e-ushqimit-bujqesia

FACTSHEET “SEKTORI I TURIZMIT” 

Factsheet“Sektori i Turizmit”- Në këtë botim do të gjeni një përmbledhje 
dhe prezantim të sektorit të turizmit në Shqipëri, arsyet përse duhet in-
vestuar në turizëm, proproçedurat për investimet strategjike dhe zonat me 
prioritet zhvillimi. 

Kliko linkun: https://aida.gov.al/images/PDF/Publikime/TourisM_FactSheet.
pdf    

FACTSHEET “SEKTORI I AGROKULTURËS, 
AGROTURIZMIT DHE AKUAKULTURËS ”  

Factsheet “Sektori i Agrokulturës, Agroturizmit dhe Akuakulturës” – Në këtë 
botim do të gjeni një përmbledhje të tre sektorëve,  arsyet përse duhet të in-
vestoni në këta sektorë dhe proçedurat e investimeve strategjike. 

Kliko linkun: https://aida.gov.al/images/PDF/Publikime/Agriculture_Fact-
Sheet.pdf
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