Dhoma e Biznesit
të Diasporës Shqiptare
Tregu imobiljar: pritet ulje
e çmimeve në muajt në vijim
Për shkak të situatës në të gjithë botën, agjencitë imobilare kanë implementuar një
sërë produktesh të reja për shitjet e apartamenteve, si përmes videove, ashtu dhe me
trefishimin e fushatave të marketingut online si dhe kanë reduktuar ndjeshëm numrin e
shoqërimeve. Tregu i shit-blerjeve të apartamenteve dhe qirave në Shqipëri është prekur
pa diskutim, por duket se ndërtuesit mbeten më optimistët e kësaj situate. Pritshmëria
sipas logjikës të tregut dhe analizës të vendeve fqinje është se, këtë vit, do të ketë ulje të
çmimeve të shitjeve të apartamenteve si rrjedhojë e krizës së përgjithshme.
Për më shumë klikoni këtu:

Greqi/ Ambasada Shqiptare nis punën më 18 maj
Ambasada e Shqipërisë në Athinë do të rifillojë punën të hënën e ardhshme më 18 maj.
Prioriteti i punës, sipas njoftimit, do të jetë realizimi i takimeve të prapambetura nga
pandemia Covid-19 për pasaportë dhe kartë identiteti.
Për më shumë klikoni këtu:

Shqipëri / Nis shpërndarja e
tabletave të dhuruara nga Ecolog
Filantropi dhe biznesmeni i njohur, z.Lazim Destani, President Nderi i Dhomës së Biznesit
të Diasporës Shqiptare , ka nisur shpërndarjen e qindra tabletave për nxënësit në nevojë
të Shqipërisë. Këto mjete u dhuruan nga kompania “Ecolog International”, një ndër
kompanitë më të mëdha në botë e veçanërisht në fushën e shërbimeve, njëkohësisht
anëtare e Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare.
Për më shumë klikoni këtu:

Java në lajme :
Shqiptarët e bllokuar në Zvicër:
data e fluturimit për riatdhesim

Itali/ Legalizohet lejeqëndrimi
për të punësuarit në bujqësi

Njoftim i rëndësishëm mbi lejet
e qëndrimit të shqiptarëve në Itali

KURSI I KËMBIMIT
Monedha

USD
EUR
CHF
GBP
DKK

Blerje

Shitje

113. 50
123. 10
115. 80
136. 60
15. 86

114. 70
123. 80
117. 60
139. 60
16. 61

