Dhoma e Biznesit
të Diasporës Shqiptare
I / E Nderuar PARTNER SIPËRMARRËS !
Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, me mbështetjen teknike të Fondit Shqiptar
për Zhvillimin e Diasporës, ka krijuar një pyetësor për sipërmarrjet anëtare të Dhomës së
Biznesit të Diasporës Shqiptare, ose sipërmarrje të tjera, për të studiuar sfidat e biznesit
në Diasporë dhe Shqipëri, në kontekstin e krizës aktuale të shkaktuar nga COVID -19.
Pyetësori do të përdoret për të përpiluar shqetësimet apo mundësitë e ndryshme që mund
të krijohen dhe për t’i adresuar sic duhet tek institucionet përkatëse apo tek ekspertët e
sektorëve në të cilët operoni.
Plotësimi i pyetësorit kërkon shumë pak kohë, por informacioni që ju do
të ofroni është jashtëzakonisht i vlefshëm.
Për më shumë klikoni këtu:

Turizmi dhe COVID-19
Këtë vit më shumë se kurrë kemi nevojë për ndihmën e gjithë Shqiptarëve që janë
jashtë kufijve të vendit, qofshin këta shqiptarët e diasporës, emigrantë, shqiptarët e
Kosovës, Maqedonisë së Veriut dhe Malit të Zi, ndihmë kjo që do të konsistonte në
kryerjen e pushimeve të tyre në Shqipëri. Kjo do të bënte që “motorët” e industrisë
turistike në Shqipëri të “rindizeshin” përsëri.
Për më shumë klikoni këtu:

UDHËZUES MBI PROTOKOLLET E MASAVE
SIPAS KATEGORIVE TË BIZNESIT
Duke ju referuar situatës së shkaktuar nga COVID -19, bizneset duhet të jenë shumë të
kujdesshme që të ndjekin protokolle specifike sipas kategorisë në të cilën ato bëjnë
pjesë. Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare ju vjen në ndihmë me informacion
sqarues lidhur me këto protokolle.
Për më shumë klikoni këtu:

Java në lajme :
Kanada/ Shoqata dhuron maska me simbole kombëtare
SHBA/ Si ka ndikuar COVID-19 në bizneset e shqiptarëve
Diaspora e prekur nga koronavirusi,
miliona euro më pak të dërguara në Kosovë
COVID-19/ Fondet e Skemës Kombëtare dhe IPARD-it,
ndihmë për agropërpunimin

KURSI I KËMBIMIT
Monedha

USD
EUR
CHF
GBP
DKK

Blerje

112. 20
123
115
139
15 .80

Shitje

114
123. 90
117
141. 50
16. 60

