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Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve boton numrin e tretë të 
revistës për vitin 2022, për periudhën korrik-shtator.  

AIDA ka kthyer në traditë botimin e revistës periodike tremujore. Çdo vit, Agjencia 
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 dhe një burim 
informacioni, që shfaq profilin e konsoliduar të AIDA-s dhe fushave që ka në fokus. 
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 
duke përkrahur prodhuesit dhe produktet vendase. Në funksion të një diplomacie 
ekonomike, Agjencia jep kontribut në zgjerimin e bashkëpunimit me vende partnere 
dhe strategjike nëpërmjet dialogut me institucione që kanë në fokus investimet, si dhe 
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 mbeten me prioritet të 
veçantë. Agjencia, përveç tërheqjes së investimeve direkte në vendin tonë, ndërmerr 
nisma për rritjen e konkurrencës mes Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (NVM), 
zhvillimin e sektorit privat, përmirësimin e klimës së biznesit, 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 ekonomikë të Shqipërisë, tërheqjen e investimeve të huaja, 
promovimin e vendit si destinacion i veçantë dhe i qëndrueshëm turistik, si partner i 
besuar tregtar/i investimeve të huaja në sektorë potencialë si energjia, turizmi, 
infrastruktura, bujqësia etj., si dhe promovimin e produkteve dhe shërbimeve të markës 
shqiptare..

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

aida__albania               AIDA - Albanian Investment Development Agency           

AIDA - Albanian Investment Development Agency           

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



FUSHATA PROMOVUESE E PRODUKTEVE SHQIPTARE “ZGJIDH TË VENDIT”

AIDA, si një pikë qendrore për sipërmarrjen është gjithmonë në mbështetje të 
prodhuesve shqiptarë, të cilët gjithnjë e më shumë po shtojnë produkte nën markën 
“Made in Albania”, duke ofruar për tregun vendas dhe atë të huaj cilësinë dhe vlerat tona 
tradicionale. E Dua Shqip është fushata promovuese e Agjencisë 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 produktet shqiptare. T’i japim 
jetë artizanatit, produkteve autentike dhe unike duke bërë bashkë çdo copëz që ndërton 
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 fotografitë e 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.

FUSHATA PROMOVUESE DHE PROJEKTE

> FUSHATA PROMOVUESE “ZGJITH TË VENDIT”
> PLATFORMA AKSES NË FINANCË
> PLATFORMA “BUSINESS TO BUSINESS”
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https://aida-smefinance.gov.al/... /beinclusive-promovimi

AKSES NË FINANCË, 
PLATFORMA UNIKE 
PËR FINANCIMIN E BIZNESEVE

BEINCLUSIVE
PROMOVIMI I BARAZISË GJINORE 
NË SPORT "BËHU I BARABARTË"

PLATFORMA 
“BUSINESS TO BUSINESS”

LINK

AIDA, njoftoi se është hapur thirrja: 
"BeInclusive - Promovimi i barazisë gjinore 
në sport "Bëhu i barabartë"”. Objektiva 
kryesore janë: Të shpërblejë dhe të rrisë 
shikueshmërinë e projekteve më të mira që 
kanë mbështetur me sukses përfshirjen 
përmes sportit; Të mbështesë barazinë 
gjinore; Të kontribuojë për paqen përmes 

integrimit të emigrantëve dhe refugjatëve; 
Të rrisë shikueshmërinë dhe të mbështesë 
shpërndarjen e ideve, iniciativave dhe 
praktikave më të mira inovative në të gjithë 
Evropën. Vizitoni platformën Akses në 
Financë: 

Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve mirëmban dhe përditëson me skema të 
reja financiare platformën “Akses në Financë”, duke ofruar informacionin më të fundit 
mbi mundësitë dhe burimet financiare për NVM-të në Shqipëri. AIDA kujdeset, që 
thirrjet e publikuara 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 për 
mbështetjen e biznesit vendas.

https://aida-smefinance.gov.al/ 

Në web faqen e Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve, (AIDA), është e 
publikuar platforma “Business to Business”, (B2B) që ju vjen në ndihmë NVM që veprojnë 
në Shqipëri. B2B është një rrjet aktiv, i cili ofron mundësinë për bashkëpunime dhe 
investime të suksesshme midis bizneseve. Kjo platformë është një “mekanizëm” 
lehtësues që krijon mundësi për bashkëpunime frytdhënëse dhe për të zgjeruar 
kontaktet në botën e biznesit. AIDA, ju fton të regjistroheni ose përditësoni të dhënat 
tuaja në platformën B2B, duke na kontaktuar në adresën zyrtare:  info@aida.gov.al.
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https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02aqmsC4h4Jct1MJHTvQ8xjVLzw2P983PzcuM5dN29TMB5fBU6bB17dWRJg623FXo8l  

Stafi i Drejtorisë së Investimeve pranë 
AIDA-s, zhvilloi më datat 31 Gusht – 1 
Shtator 2022, në Stamboll, Turqi, 
fushatën Outreach 2022, me fokus 
sektorin e bujqësisë dhe specifikisht 
agropërpunimin.  

Kjo fushate u realizua duke kryer 
takime me kompani të targetuara 
më parë dhe me kompani të reja, të 
cilat ishin pjesëmarrëse në panairin 
“CNR Food Istanbul - Food and 
Beverage Products, Food Processing 
Technologies Meeting”. Panairi u 
përzgjodh duke konsideruar 

INVESTIMET STRATEGJIKE 
DHE TË HUAJA NË SHQIPËRI

AIDA ZHVILLOI FUSHATËN OUTREACH NË TURQI, 
NË SEKTORIN E AGROPËRPUNIMIT 

rëndësinë e tij dhe pjesëmarrjen e lartë të kompanive dhe vizitorëve në vitet 
paraardhëse.

Stafi i AIDA-s realizoi prezantime të propozimit të vlerës për mundësitë e zhvillimit të 
investimeve në Shqipëri, me 8 kompani të cilat operonin në sektorin e prodhimit të 
salcës e pastës së domates, prodhimin e esencave, pigmenteve dhe shijeve (flavors) me 
bazë frutat, si edhe në prodhimin e vajrave nga bimët medicinale dhe aromatike, ku ndër 
të cilat mund të përmendim kompani si: American Speciality Foods Co., Kayra Yemek, 
Naktal, Only Fresh, Tebadul etj.

Disa prej kompanive treguan interes për të 
mbajtur Shqipërinë në konsideratë për 
planet e tyre të ardhshme të zgjerimit, e disa 
të tjera për ta konsideruar si një destinacion 
eksporti. 
Në kuadër të fushatës outreach u zhvilluan 
edhe disa takime me kompani të tjera, 
kryesisht në fushën e përpunimit të frutave 
të freskëta dhe frutave të thata.  
AIDA do të vijojë komunikimin me 
kompanitë të cilat shprehën interes, me 
qëllim shkëmbimin e informacioneve të 
nevojshme dhe ndjekjen në vazhdimësi të 
kërkesave që mund të lindin. 
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AIDA, në përkujdesje dhe mbështetje të biznesit vendas dhe të huaj në Shqipëri, realizoi 
një vizitë pranë kompanisë Doni Fruits. Kompania operon në sektorin e grumbullimit, 
përpunimit dhe eksportit të fruta-perimeve. Doni Fruits ka arritur një nivel eksporti të 
produkteve të fruta-perimeve mbi 20 mijë ton në vit dhe shtetet në të cilat eksporton 
kryesisht janë: Kosovë, Suedi, Ukrainë, Gjermani, Lituani, Bullgari etj. Kompania 
aktualisht numeron mbi 60 punonjës.  

Doni Fruits si një kompani e suksesshme, synon të zgjerojë aktivitetin e saj, përmes 
investimit në dhoma frigoriferike dhe magazina për produktet bujqësore, duke nxitur 
prodhimin vendas dhe eksportin e produkteve shqiptare. Përfaqësuesit e kompanisë 
shprehën gjithashtu, shqetësimin e tyre mbi braktisjen e tokave bujqësore nga fermerët 
dhe problematikat që kjo sjell në uljen e prodhimit dhe eksportit të produkteve 
bujqësore. 

AIDA, VIZITË PRANË KOMPANISË DONI FRUITS 

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02ytweFXfbG7wyjAc6Vqb7J1KqJSEDtsXv8qKJMjW3sfUCKxu97XX3C9h9mJE3hWAPl 
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AIDA ishte pjesë e panarit BIOFACH në vitin 2020, duke organizuar stendën e Shqipërisë 
nën moton "Enjoy Bio Albania". Për shkak të pandemisë Covid-19, Biofach 2021 nuk u 
mbajt fizikisht vitin e kaluar, ndërsa Biofach 2022, edicioni i këtij viti, u mbajt në 
Nuremberg, Gjermani, gjatë datave 26 - 29 korrik, ku AIDA ishte pjesëmarrëse me 
stendën e Shqipërisë "Enjoy Bio Albania", me 5 kompani ekspozuese të sektorit BMA.

Vendi ynë karakterizohet nga diversiteti i madh biologjik dhe natyror dhe shquhet për 
llojet e rralla të bimëve medicinale dhe aromatike. Për shkak të florës së pastër, BMA-të 
shqiptare janë shumë të kërkuara në tregun ndërkombëtar. Shqipëria renditet ndër 25 
eksportuesit kryesorë të bimëve medicinale dhe aromatike në botë. 

AIDA në bashkëpunim me SIPPO Albania, organizuan edhe për këtë vit, pavijonin e 
Shqipërisë në një nga panairet më të mëdhenj të ushqimit organik dhe bimëve 
medicinale dhe aromatike, BIOFACH 2022.    

Pavijoni i Shqipërisë ishte në korridorin 4A – 238, ku u ekspozuan bimët medicinale dhe 
aromatike nga 5 kompani Shqiptare.   
Ky është një hap më shumë për promovimin e produkteve organike, bimëve medicinale 
dhe aromatike në tregun evropian, por edhe më gjerë. Pesë kompanitë shqiptare të këtij 
sektori nëpërmjet AIDA-s dhe SIIPO-s, u mbështetën të promovohen dhe krijojnë një 
rrjet ndërkombëtar kontaktesh, kontrata shitjesh dhe mundësi eksporti të mallrave të 
tyre.

AIDA NË NDIHMË 
TË NDËRMARRJEVE MIKRO, 
TË VOGLA DHE TË MESME (NMVM)

PANAIRI BIOFACH 2022

SHQIPËRIA PJESË E PANAIRIT BIOFACH 2022, 
ME 5 KOMPANI TË SEKTORIT TË BIMËVE 
MEDICINALE DHE AROMATIKE

KOMPANITË PJESËMARRËSE NË KËTË PANAIR ISHIN:   

>ALBANIAN HERB & TOBACCO TRADING COMPANY SH.A

>BIOALBA GROUP

>BIOBES

>ÇIBUKU SH.P.K

>VASILIS ORGANICS 
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https://aida.gov.al/images/PDF/biofach%202022%20broshure.pdf

ALBANIAN HERB & TOBACCO TRADING COMPANY SH.A  

"Albanian Herb & Tobacco Trading Company S.A" filloi veprimtarinë në Durrës në vitin 
2006. Kompania ka kontroll të plotë mbi lëndën e parë, duke ruajtur kështu bimët të 
freskëta, proceset e gjurmimit, projektet e qëndrueshmërisë dhe fermat e kontraktuara 
veçanërisht për sherebelën (Salva officinalis) dhe rigonin (Origanum vulgare).

BIOALBA GROUP

Bioalba Group” është një kompani shqiptare që prodhon, përpunon dhe eksporton bimë 
mjekësore dhe aromatike (BMA). Produktet e Bioalba Group kanë një histori për të 
treguar. Të blesh produktet e “Bioalba”, do të thotë të japësh një kontribut të 
drejtpërdrejtë për programin social të fermerëve të zonave të thella, familjeve të tyre, si 
dhe operatorëve të grumbullimit të bimëve të egra.

BIOBES

BIOBES ka një portofol prej më shumë se 100 produktesh BMA të grumbulluara, të 
kultivuara dhe të egra në Shqipëri. Përveç kontributit të saj në krijimin e vendeve të 
punës dhe ruajtjen e traditës kulturore të vjeljes dhe tregtisë së bimëve mjekësore, 
kompania ka një qasje të veçantë pozitive për mbrojtjen e mjedisit

ÇIBUKU SH.P.K

“Çibuku sh.p.k”, është një kompani e njohur në rajon që operon në grumbullimin, 
përpunimin dhe eksportin e bimëve aromatike-mjekësore, si dhe derivateve të tyre, në 
qytetin e Korçës.  Kompania ndodhet në një rajon shumë të pasur për sa i përket 
specieve bimore dhe burimeve njerëzore. Njohuria e gjerë e kultivimit dhe grumbullimit 
është një nga pikat më të forta të tyre.

VASILIS ORGANICS 

Kompania i kushton rëndësi të veçantë kujdesit mjedisor. “Vasilis Organics” dhe filialet e 
saj aplikojnë praktika miqësore me mjedisin dhe kujdesen për përdorimin e 
qëndrueshëm të florës së grumbulluar të egër. Prodhimi organik është fokusi i kësaj 
kompanie. Shumica e produkteve të kompanisë janë të çertifikuara sipas standardit 
organik evropian.

Për një përfaqësim sa më të plotë të 
kompanive në BIOFACH 2022, AIDA 
përgatiti edhe broshurën “Enjoy Bio 
Albania”, të cilën mund ta shfletoni për 
t’u njohur me profilet e kompanive 
pjesëmarrëse: 
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Në datën 31 Gusht 2022, Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve shpalli thirrjen 
për “Fondin për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme”.

Ky fond kishte në fokus digjitalizimin e bizneseve shqiptare, si një nga mënyrat kryesore 
për të ruajtur konkurrueshmërinë në treg, për të qënë sa më koherent, si dhe për të 
arritur sa më shumë klientë potencialë nëpërmjet platformave digjitale. 

Kjo thirrje qëndroi e hapur për aplikime deri në 21 Tetor 2022, si edhe shpallja e 
ndërmarrjeve fituese të fondit do të kryhet brenda këtij viti. 

Në mënyrë që sa më shumë biznese të ishin të informuar për shpalljen e kësaj thirrjeje, 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve ka ndërmarrë një fushatë të gjerë 
promovuese përgjatë kësaj periudhë. AIDA, sapo shpalli Fondin, publikoi njëkohësisht 
edhe Broshurën Informuese mbi qëllimin dhe mënyren e aplikimit, duke vijuar me: 
Postimin në faqen web AIDA; Postimin në platformën “Akses në Financë”; Postimet në 
rrjetet sociale të institucionit (Facebook, Instagram, LinkedIn dhe Twitter), të ideuar 
kryesisht në formën e infografëve, për ta bërë sa më të kuptueshëm shpalljen e thirrjes 
për aplikime. 

FONDIT PËR ZHVILLIMIN 
E NDËRMARRJEVE MIKRO, 
TË VOGLA DHE TË MESME (NMVM) 

FUSHATA PROMOVUESE E FONDIT 
PËR ZHVILLIMIN E NMVM- ve
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FUSHATA PROMOVUESE E FONDIT 
PËR ZHVILLIMIN E NMVM- ve
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https://www.monitor.al/transformi-dixhital-i-bizneseve-skema-me-e-re-e-financimit-nga-agjencia-shqiptare-e-zhvillimit-te-investimeve/

FUSHATA PROMOVUESE E FONDIT 
PËR ZHVILLIMIN E NMVM- ve

AIDA, në kuadër të fushatës promovuese organizoi edhe Sesione Informuese në ambientet e zyrave të agjencisë, 
me të gjitha bizneset e interesuara shqiptare të ndarë sipas qarqeve. 

Gjithashtu, stafi i AIDA-s, gjatë periudhës që thirrja ka qënë e hapur, ka mirëpritur në takim biznese të cilat kanë 
kërkuar informacion.

Drejtoria NVM dhe Projekte, pranë AIDA-s, u angazhua në përgatitjen dhe publikimin e dy materialeve 
informuese në Business Magazine dhe Revista Monitor, që trajtojnë informacione mbi thirrjen dhe prcesin e 
digjitalizimit të biznesit. Këto artikuj i vijnë në ndihmë bizneseve për të bërë të mundur krijimin e një aplikimi sa 
më të plotë referuar qëllimit të fondit, si edhe për të informuar bizneset mbi qasjen digjitale të orientuar drejt 
konsumatorëve, që sa vjen dhe rritet në ditët e sotme.

Artikulli i botuar në BusinessMag, “Mbështetje për digjitalizimin e NMVM-ve në Shqipëri – Agjencia Shqiptare e 
Zhvillimit të Investimeve”, ku përpos informacioneve të përgjithshme mbi fondin, mënyrat se si mund të 
aplikohet, si edhe informon publikun për rëndësinë e digjitalizimit. Këtë artikull mund ta shfletoni në linkun: 

Ndërsa, artikulli i botuar në revistën Monitor, “Transformimi digjital i bizneseve – Skema më e re e financimit nga 
Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve”, krahas informacioneve të përgjithshme në lidhje me fondin, 
përcjell dhe shembuj suksesi të skemave të ngjashme financiare nga rajoni. Këtë artikull mund ta shfletoni në 
linkun: 

https://businessmag.al/mbeshtetje-per-digjitalizimin-e-nmvm-ve-ne-shqiperi-agjencia-shqiptare-e-zhvillimit-te-investimeve/ 

 https://aida.gov.al/images/PDF/Fondi_MSME%20_updated.pdf

BROSHURA: FONDI PËR ZHVILLIMIN E NDËRMARRJEVE MIKRO, 
TË VOGLA DHE TË MESME (NMVM)

Broshura: Fondi për Zhvillimin e Ndërmarrjeve Mikro, të Vogla dhe të Mesme (NMVM), është përgatitur dhe 
publikuar në kuadër të shpalljes së thirrjes mbi Fondin. Kjo broshurë është një përmbledhje e të gjithë 
informacionit kryesore mbi qëllimin, financimin, kriteret e aplikimit, dokumentacionin dhe mënyrën e aplikimit.  
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https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid032tFzmARvagRPKYY54XmX4W8efehMtpAkM1xYLMxTeDmvewT5ZkgZkRu4nwUntgMFl 

AITA - Albanian ICT Association, në bashkëpunim Agjencinë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve (AIDA) dhe 
me EBRD Advice for Small Businesses in Albania, vijuan organizimin e sesioneve trajnuese mbi “Tregtinë 
Elektronike”, me financim të Norvegjisë si pjesë e EBRD Small Business Impact Fund.

Këto sesione synonin mbështetjen e SME-ve në rritjen e kapaciteteve të tyre mbi mënyrat dhe mjetet që duhet 
të konsiderojnë gjatë zhvillimit të biznesit të tyre në e-Commerce. Në dy sesionet e fundit, të ciklit prej 6 
sesionesh, fokusi ishte në diskutimin mbi metodat dhe teknikat e shitjes online, si dhe cilat janë aftësitë dixhitale 
që duhen përmirësuar kur synojmë të shesim online.

https://aida-smefinance.gov.al/ 

LINK

NJOFTIME MBI PANAIRET 
DHE AKTIVITETET

SESIONE TRAJNUESE MBI 
“TREGTINË ELEKTRONIKE”

Kompania shqiptare “Kappa Oil” ishte pjesëmarrëse në panairin më të rëndësishëm tregtar në botë për 
industrinë e shërbimeve të automobilave “Automechanika Frankfurt 2022” të organizuar në datat 13-17 shtator 
2022, në Frankfurt, Gjermani.

“Kappa Oil” është e vetmja kompani nga vendi ynë që u prezantua në këtë panair me stendën e saj. Kompania 
operon në tregun e lubrifikantëve në Shqipëri, duke mbuluar 42% të tregut vendas dhe eksporton në mbi 35 
vende të botës. Gjithashtu, kompania është zgjeruar me “Kappa Ghepard”, duke prodhur produkte për mjete 
motorike, ku rreth 87% e prodhimit është për eksport.

https://aida-smefinance.gov.al/  “KAPPA OIL”
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: https://zayedsustainabilityprize.com/... /zayed AIDA njoftoi se do të zhvillohet konkursi “Çmimi Zayed për Qëndrueshmërinë 2022-2023”, i cili do të finalizohet më 16 janar 2023, gjatë javës së Qëndrueshmërisë së Abu Dhab-it.   
Qëllimi i konkursit është të mbështesë projektet innovative mbi zhvillimin e qëndrueshëm si dhe është i orientuar në disa fusha, përkatësisht në fushën e shëndetësisë, ushqimit, energjisë, ujit dhe shkollat e mesme. Për më shumë informacion mbi kriteret që duhet të përmbushin projektet që do të paraqiten sipas seksioneve përkatëse, mënyrat e aplikimit dhe detaje të tjera të konsultohet 

AIDA njoftoi se do të zhvillohet konkursi “Çmimi Zayed për Qëndrueshmërinë 2022-2023”, i cili do të finalizohet 
më 16 janar 2023, gjatë javës së Qëndrueshmërisë së Abu Dhab-it.   

Qëllimi i konkursit është të mbështesë projektet innovative mbi zhvillimin e qëndrueshëm si dhe është i 
orientuar në disa fusha, përkatësisht në fushën e shëndetësisë, ushqimit, energjisë, ujit dhe shkollat e mesme. 
Për më shumë informacion mbi kriteret që duhet të përmbushin projektet që do të paraqiten sipas seksioneve 
përkatëse, mënyrat e aplikimit dhe detaje të tjera të konsultohet. 

https://aida-smefinance.gov.al/ 

LINKLINK

“ÇMIMI ZAYED PËR QËNDRUESHMËRINË 
2022-2023”   

Edicioni i 86-të i Panairit Ndërkombëtar të Selanikut (T.I.F), u zhvillua në datat 10-18 shtator 2022, në Selanik, 
Greqi. Ky aktivitet është ekspozita më e madhe tregtare në Evropën Juglindore dhe mbledh një numër të madh 
ekspozuesish, profesionistësh dhe përfaqësuesish biznesi nga Greqia dhe vendet e rajonit, numri i të cilëve arrin 
deri në 300,000 pjesëmarrës. 

Panairi i dha mundësinë çdo biznesi dhe pjesëmarrësi të prezantojë produktet e tyre dhe kapacitetet tregtare 
në botën e biznesit, si dhe të njohë publikun me kulturën dhe civilizimin e vendit pjesëmarrës.       

https://aida-smefinance.gov.al/ 
“EDICIONI I 86-TË I PANAIRIT
NDËRKOMBËTAR TË SELANIKUT (T.I.F)” 
NË SELANIK, GREQI

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid022bDvWmbFBqg7HU6TN2GRzb5E1i9636pKcm1d8H8ycT9A2rPnFkNNCL1m3upBQYDjl LINK
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https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02m1cxL5rRTpVN9pCekhEzAvedAMLhtbcFYGatArmE8wHh1bxctUNkU4bxENqXt89sl 

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02VMeP5h9ZxksEzQCQcZ39sKnpWfVhqsmkVvJQZcdroYvhg1A556Fr1X9HEDqexwwfl  

Në datat 6 - 8 shtator 2022, u mbajt Konferenca Ndërkombëtare e Investimeve “Java e Energjisë, Ballkani 
Perëndimor 2022”, në Budva, Mal i Zi. 

Kjo është konferenca më e madhe e burimeve të rinovueshme në rajon, e cila ka bërë bashkë autoritetet dhe 
kompanitë energjitike të Malit të Zi, Shqipërisë, Serbisë, Bosnjë dhe Hercegovinës, Maqedonisë së Veriut dhe 
Kosovës, si dhe institucionet financiare ndërkombëtare dhe investitorët kryesorë ndërkombëtarë për një dialog 
që synon nxitjen dhe tërheqjen e investimeve të huaja direkte në rajon.

Konferenca trajtoi sfidat e tranzicionit të energjisë së pastër, ndërprerjen dhe sigurinë energjitike, reformat e 
zbatuara, skemat e përshtatshme të mbështetjes dhe ndryshimet e politikave në disa vende.

https://aida-smefinance.gov.al/ 

LINK

“JAVA E ENERGJISË, BALLKANI 
PERËNDIMOR 2022”, NË BUDVA, MAL I ZI

Më datat 29 shtator - 01 tetor 2022, u zhvillua Edicioni i 2-të i Panairit “Beyond 2022” në Selanik, Greqi. Ky event 
shërbeu si një platformë kryesore në rajonin e Evropës Juglindore dhe Afrikës Veriore në sektorin e teknologjisë 
dhe start-upeve, duke promovuar produktet dhe shërbimet me cilësi të lartë dhe unike, për një gamë të gjerë 
vizitorësh të specilizuar në trgeti.

Pjesëmarrësit në këtë aktivitet patën mundësinë të takojnë partnerë potencialë, individë me influencë në 
industri, përfaqësues të institucioneve dhe komuniteteve të ndryshme.  

https://aida-smefinance.gov.al/ 
EDICIONI I 2-TË I PANAIRIT 
“BEYOND 2022” NË SELANIK, GREQI
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https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02i4Nvf4nhwYEnvK9W4p1ehjXJbTohHJ4QTLwj2mX6T7eLMXP6TasBbyufhJ6F35QDl 

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid02qu29GmkUk9HByoDhFFtujoVtuqaJcpixiXoykUvxjQDKKWdGwQw7Wn5xdJwas7Lil 

https://www.facebook.com/investinalbania/posts/pfbid0UHWSM1SaBxnLm415HRad7vi6WAg15d1tPWhGcuhGBeqjv2qyo4z8WWjbXL1d4bjjl 

Në datat 14-18 shtator 2022, u zhvillua Ekspozita e 9-të e Produkteve Hallall të Shteteve Anëtare të OIC, në 
Kram-Qendra e Ekspozitës dhe Tregtisë Ndërkombëtare, Tunizi.

Ky event i kushtohet tërësisht tregtisë së produkteve Hallall, standardeve dhe industrisë së këtyre produkteve, 
me qëllim promovimin e këtyre produkteve dhe shërbimeve të lidhura me to, si edhe zhvillimin e tregtisë dhe 
investimeve në këtë sektor. 

https://aida-smefinance.gov.al/ 

LINK

“EKSPOZITA E 9-TË E PRODUKTEVE 
HALLALL TË SHTETEVE ANËTARE TË 
ORGANIZATËS SË BASHKËPUNIMIT 
ISLAMIK (OIC)”

Edicioni i 25-të i “Viroexpo 2022”, Panairi Ndërkombëtar i Ekonomisë, Zanateve dhe Bujqësisë, u mbajt në datat 
02-04 shtator 2022, në Virovitica, Kroaci. Viroexpo 2022, është një nga panairet më të vizituar dhe suksesshëm, 
të këtij lloji në Kroaci dhe në rajon. 

Në datat 21- 22 shtator, u zhvillua aktiviteti “Western Balkan Digital Summit”, në Prishtinë, Kosovë. Gjatë 
aktivitetit u mbajtën disa takime B2B, me pjesëmarrës të bizneseve nga gjashtë vendet e Ballkanit Perëndimor, 
si edhe nga vendet e BE-së, Evropës Juglindore dhe Turqisë.

Fokusi i aktivitetit dhe takimeve ishte sektori ICT dhe bizneseve të specializuara në zhvillimin e aplikacioneve 
dhe softuerëve, zhvillimin e website, tregtisë elektronike, etj.

https://aida-smefinance.gov.al/ “VIROEXPO 2022”

https://aida-smefinance.gov.al/ “WESTERN BALKAN DIGITAL SUMMIT”
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PUBLIKIMET E REJA TË AIDA-S

SEKTORI I TURIZMIT

“Sektori i Turizmit” – Broshura përmban informacione të përditësuara mbi historikun e sektorit në Shqipëri, 
statistika të viteve të fundit, vlera e turizmit në ekonomi, kontributi në punësim, rritja dhe qëndrueshmëria e 
sektorit, proceset e punës, produktet dhe shërbimet, standartet dhe certifikimi dhe sfidat e sektorit.    

Në këtë botim do të gjeni të pasqyruara historitë e suksesit në sektorin e Turizmit në Shqipëri, si edhe 
mbështetjen e dhënë nga shteti dhe AIDA për këtë sektor.

VV https://aida.gov.al/images/PDF/Sektori_i_Turizmit-broshura_compressed.pdf 
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