
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
ANËTARI I  I DHOMËS SË BIZNESIT TË DIASPORËS SHQIPTARE, 
TAKIM ZYRTAR ME AMBASADOREN E REPUBLIKËS SË 
SHQIPËRISË NË GREQI

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Anëtari i Kryesisë së Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare z. Panajot Rumi, administrator 
i dy kompanive që operojnë në Shqipëri dhe Greqi si edhe përfaqësues ekskluziv në Zvicër 
i “A.H.T. Advanced Heating Technologies ALBANIA”, u mirëprit në një takim zyrtar nga 
Ambasadorja e Republikës së Shqipërisë në Greqi, SH.S. znj. Luela Hajdaraga në ambientet 
e Ambasadës së Shqipërisë në Athinë. Takimi u fokusua në cështje të sferës së sipërmarrjes, 
problematikave të shtetasve shqiptarë në këto kohë pandemie, cështje të diasporës dhe 
kontributit të palëve në zhvillimin e mëtejshëm të frymës së bashkëpunimit dhe intensifikimit 
të komunikimit midis diplomacisë shqiptare dhe sipërmarrjeve ekonomike të 
shqiptarëve në Greqi.

ROLI I DIASPORËS NË INTEGRIMI E VENDIT NË BE/
AKD TAKIM ONLINE ME EKSPERTËT

GJONAJ: DIASPORA S’DO RRIJË DUARKRYQ! 
MERRENI VESH MIRË SE VOTA DO REALIZOHET 

KONGRESI PANSHQIPTAR AMERIKAN HAP 
ZYRËN E TIJ NË UASHINGTON

FSHZHD FORUM VIRTUAL ME ANTARËT E “RRJETIT TË 
PROFESIONISTËVE TË DIASPORËS”

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

“Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës” organizoi sot forumin virtual “Bashkëbisedim 
me anëtarët e rinj të rrjetit”. Ky forum ka si synim të krijojë një urë komunikimi me anëtarët 
e rinj të “Rrjetit të Profesionistëve të Diasporës”. Disa nga anëtarët të cilët ishin pjesë 
e takimit prezantues ndanë sugjerimet e tyre në lidhje me zhvillimin dhe zgjerimin e 
platformave, mënyrat e përfshirjes përmes kontributit të tyre në zhvillimin socio-ekonomik 
të vendit të origjinës, si dhe vazhdimësisë së marrëdhënieve të bashkëpunimit midis 
shqiptarëve në Diasporë dhe komunitetit në Shqipëri. Platforma "Rrjeti i Profesionistëve"
i ofron përdoruesve profesionistë shqiptarë në Diasporë mundësi informimi, mundësi 
bashkëpunimi, mundësi punësimi, investimi, etj.
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110.7
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MONEDHA BLERJE SHITJE

SIPËRMARRESI SHQIPTAR/ BUJAR ZHURI: INVESTIMET NORDIKE NË 
SHQIPËRI

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Bujar Zhuri është një nga sipërmarrësit shqiptar e suksesshëm në Norvegji dhe një nga 
anëtarët e Kryesisë  të Dhomës së Biznesit të Diasporës Shqiptare , i cili jeton prej 30 vitesh 
në vendin skandinav. “Ishte një ëndërr e imja që unë një ditë të shikoja mundësi, që Shqipëria 
të ishte një vend me potenciale të mëdha për investitorët skandinav. “Aktualisht pas shumë 
përpjekjesh arritëm të realizojmë, kemi bërë një marrëveshje me shtetin shqiptar me një nga 
10 familjet më të pasura norvegjeze në një projekt që është farm projekt. z. Zhuri  flet dhe për 
një projekt në të ardhmen atë të një ferme norvegjeze në Shqipëri prodhimet bujqësore të së 
cilës do të eksportohen jashtë vendit.

104.2
123.6
112

143.6
16.63

https://www.facebook.com/DHBDiaspores/photos/a.129076601923961/273385297493090/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/04/norvegji-sipermarresi-shqiptar-bujar-zhuri-ja-investimet-nordike-ne-shqiperi/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/04/fshzhd-forum-virtual-me-anetaret-e-rrjetit-te-profesionisteve-te-diaspores/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/07/roli-i-diaspores-ne-integrimi-e-vendit-ne-be-akd-takim-online-me-ekspertet/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/05/gjonaj-diaspora-sdo-rrije-duarkryq-merreni-vesh-mire-se-vota-do-realizohet/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/05/kongresi-panshqiptar-amerikan-hap-zyren-e-tij-ne-uashington/

