
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
ANËTARI I DHOMËS SË BIZNESIT TË DIASPORËS SHQIPTARE, 
DISTRIBUTOR EKSKLUZIV I KOMPANISË “AHT ADVANCED 
HEATING TECHNOLOGIES INTERNATIONAL GROUP”

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Bizneset shqiptare vijojnë me suksese në të gjithë botën e një prej tyre është dhe “AHT 
Heating Albania-Rcon”. Së fundmi kjo kompani ka fituar të drejtën për të qenë distributori 
ekskluziv i kompanisë “AHT Advanced Heating Technologies International Group”, me 
seli në Zvicër.Administratori i kompanise“AHT” z.Panajot K. Rumi, anëtar i Kryesisë së 
Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare u shpreh se ky vendim është një zhvillim që u 
jep mundësi dhe hapësira zhvillimi domethënës për territorin e Ballkanit. Ka qenë grupi 
zviceran i kompanisë që ka marë vendimin pasi ecuria lokale e kompanisë shqiptare ishte e 
rëndësishme duke mos u prekur as dhe nga kufizimet e COVID-19, duke e bërë 
atë një shembull biznesi.

DIASPORA – GJENERATOR PËR NDRYSHIME 
POZITIVE

JEMI ENDE NË KOHË PËR VOTËN E DIASPORËS, 
JANË REGJISTRUAR 3400 SHQIPTARË

KANADA/ ACE SOCIETY ONLINE ME 
AMBASADORIN MUCA PËR KONTRIBUTIN NË 
KOMUNITET

NUMRI I SIPËRMARRËSVE SHQIPTARË NË ITALI U RRIT GJATË 
PANDEMISË COVID-19

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

“Scan Intelligence Unit” ka siguruar të dhënat e raportit të publikuar së fundmi nga 
fondacioni “Leone Moressa” sa i përket shifrave të sipërmarrësve të huaj në Itali gjatë vitit 
të kaluar.Ajo që bie në sy nga shifrat është fakti se, pavarësisht pandemisë, sipërmarrësit 
shqiptarë në vendin fqinj janë rritur ndjeshëm gjatë vitit të kaluar, madje regjistrojnë ndër 
rritjet më të mëdha mes kombësive të tjera sipërmarrëse në Itali.Sipas shifrave zyrtare, 
rezulton se, gjatë vitit të kaluar, atë të pandemisë, sipërmarrësist shqiptarë në itali u rritën 
me 6%, që është norma e tretë më e lartë në vend. Që prej vitit 2011 ndërkohë, norma e 
sipërmarrësve shqiptarë në Itali është rritur me 35%.

USD
EUR
CHF
GBP
DKK

101.5
123.3
112
141.4
16.25

MONEDHA BLERJE SHITJE

REMITANCAT DHE DIASPORA NË GREQI

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Projekti “Greenback 2” i Bankës Botërore dhe organizata Germin organizuan takimi e radhë 
online, këtë herë me përfaqësues të Diasporës Shqiptare në  Greqi, ku u diskutua  mbi rëndësinë 
e remitancave të Diasporës dhe rrugët për t’i përdorur ato më me efektivitet në ekonominë 
e Shqipërisë.Përfaqësuesit e Projektit të Bankës Botërore dhe Germin theksuan dobinë e 
bisedave të kësaj natyre, për të mundësuar ide dhe projekte për përdorimin e remitancave në 
ndihmë të zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik të vendit.Eksperti i Çështjeve Ekonomike 
pranë Ministrit të Shtetit për Diasporën, Fatos Çoçoli  prezantoi qasjen e strukturave të 
Diasporës të ngritura nga Qeveria shqiptare, sidomos të Fondit të Zhvillimit të Diasporës 
dhe Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare

102.3
123.9
113.1
142.4
16.66

https://diasporashqiptare.al/2021/02/23/kompania-shqiptare-perfaqesues-ekskluziv-per-biznesin-zviceran-ne-ballkan/
https://diasporashqiptare.al/2021/02/23/diskutimi-remitancat-dhe-diaspora-ne-greqi/
https://diasporashqiptare.al/2021/02/22/numri-i-sipermarresve-shqiptare-ne-itali-u-rrit-gjate-pandemise/
https://diasporashqiptare.al/2021/02/23/diaspora-gjenerator-per-ndryshime-pozitive/
https://diasporashqiptare.al/2021/02/25/kqz-jemi-ende-ne-kohe-per-voten-e-diaspores-jane-regjistruar-3400-shqiptare/
https://diasporashqiptare.al/2021/02/25/kanada-ace-society-online-me-ambasadorin-muca-per-kontributin-ne-komunitet/

