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KURSI I KËMBIMIT

“Ne mund të kemi ikur si emigrant dhe u kthyem herët si Diasporë. Kemi krijuar Dhomën 
tonë, Dhomën e Biznesit të Diasporës Shqiptare, një iniciativë të pavarur dhe të lirë, për 
të ndihmuar njeri tjetrin dhe për të mbështetur njëri-tjetrin në momente të vështira. 
Anëtari i Dhomës së Biznesit të Diasporës shqiptare, e sheh si shumë të rëndësishëm 
bashkëpunimin e sipërmarrësve të Diasporës mes tyre, pasi është eksperienca në tregun 
ndërkombëtar dhe përvoja në vendet e emigrimit që ata kanë dhe që mund ti 
shërbejë vendlindjes.

PUBLIKOHET MANUALI PËR HARTIMIN E REGJISTRIT TË 
SHQIPTARËVE QË STUDIOJNË JASHTË

SOKRAT SINAJ: DIASPORA ËSHTË NJË ASET ME 
SHUMË VLERË I VENDIT TONË

FONDI I ZHVILLIMIT PËR DIASPORËN 
MARRËVESHJE BASHKËPUNIMI ME PROINTEGRA

HAPJA E EKONOMISË  NXORI BIZNESET DHE KONSUMATORËT NGA 
"DEPRESIONI"

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Dalja e ekonomisë nga “lockdown” ka nxjerrë pjesërisht bizneset nga depresioni i thellë i 
tremujorit të dytë. Vrojtimi i Bankës së Shqipërisë tregoi se për tremujorin e tretë, Treguesi 
i Ndjesisë Ekonomike (TNE) u rrit me 23 pikë, pasi kishte prekur nivelin më të ulët historik 
në tremujorin e dytë. Me gjithë rritjen, TNE është larg rikuperimit të plotë dhe ngelet ende 
ndjeshëm poshtë mesatares historike. Rritjen më të ulët mes bizneseve e shfaqi treguesi 
i besimit në sektorin e industrisë, me 9.7 pikë përqindje.
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MONEDHA BLERJE SHITJE

DHOMA E BIZNESIT TË DIASPORËS TAKIM ME SIPËRMARRËSIT 
SHQIPTARË NË HOLLANDË

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare z.Ardian Lekaj, mori pjesë në takimin 
e organizuar për herë të parë nga  shoqata “Shqiptarët në Hollandë” me bizneset shqiptare 
në Hollandë, ku u shkëmbyen të dhënat e bizneseve për të vazhduar bashkëpunimin e 
mëtejshëm dhe promovimin e gjithësecilit në rrjetet e tyre. Pjesëmarrësit ishin sipërmarrës 
në fusha të ndryshme: ndërtim, turizëm, shëndetësi, art, shërbime,etj.
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