Dhoma e Biznesit
të Diasporës Shqiptare
Lehtësim i masave për një grup tjetër biznesesh!
Në vijim të prezantimit të strategjisë së rihapjes graduale, duke filluar nga data 11 maj e në
vijim nisin lehtësimet e masave për bizneset specifike si parukeritë, dentistë dhe dyqane
në qendra tregtare, por me masa rigoroze sigurie. Protokollet janë specifike dhe do të
duhet që këto subjekte të marrin masa për organizimin e shërbimit me kushtet e reja.

Për më shumë klikoni këtu:

Për sipërmarrësit e rinj!
Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare dhe Unioni i Sipërmarrësve të Rinj, me
mbështetjen e SME ALBANIA, & SME ACADEMY, kanë hapur thirrjen për projektin PRO
ISIB – Pro Inovation Social Ideas for Business.
Zhvillimi i bizneseve të reja, apo idetë e të rinjve, zgjojnë mendim kreativ në këtë gjendje
pasive prej pandemisë Covid-19, duke mundësuar nisma të reja, të cilat mund të gjenerojnë
të ardhura edhe përmes punës nga shtëpia, apo ekonomisë digjitale etj.
Për më shumë klikoni këtu:

Udhëtimet drejt Shqipërisë,
pas datës 18 maj hapen korridoret ajrore e tokësore
Shumë qytetarë që kanë mbetur jashtë për një periudhë të gjatë, tashmë do të hyjnë në
territorin e Shqipërisë duke zbatuar rregullat e vetë-karantinimit . Pas datës 18 maj do të
fillojë procesi i hapjes dhe priten flukse të hyrjes në Shqipëri, nga ajri dhe toka.
Për më shumë klikoni këtu:

Java në lajme :
Greqi / Punëtorët sezonal,
starton zbatimi i procedurës

Banka e Shqipërisë: Politikat monetare
dhe masat e marra ndaj Covid-19
Shtyhet leja e qëndrimit për shqiptarët
që ndodhen në Republikën e Çekisë
Media spanjolle: “Tirana një
nga qytetet më ekzotike të Evropës”

KURSI I KËMBIMIT
Monedha

USD
EUR
CHF
GBP
DKK

Blerje

114. 50
123. 80
116. 30
139. 7
15. 9

Shitje

115. 50
124. 70
118. 40
142. 30
16. 71

