
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
DHOMA E BIZNESIT TË DIASPORËS PREZANTON PROJEKTIN 
“FLUTUROJ ME SHQIPEN”

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Këshilli i Investimeve ka mbajtur mbledhjen e radhës me fokus “Inovacionin në Sipërmarrje 
si një Sfidë për Rritjen e Konkurrencës. E pranishme në mbledhje Dhoma e Biznesit të 
Diasporës Shqiptare konfirmoi edhe një herë rolin e saj si bashkëpunëtore dhe shprehu 
gatishmërinë për të sjellë modele konkrete inovacioni. Modelet që duhet të prezantohen 
janë në varësi të strategjisë që do të ndjekë shteti shqiptar, qëllimit të tij dhe politikave të 
inovacionit që do të ndjekë. Që do të thotë nëse do të orientohet drejt turizmit, bujqësisë, 
energjetikës infrastrukturës, etj. Vetëm duke pasur një ide të qartë dhe të mirë përcaktuar 
se ku do shkojë vetëm atëherë mund të përshaten politikat e inovacionit” tha në fjalën e tij 
kryetari i Dhomës së Biznesit të Diasporës, z. Ardian Lekaj.

I HAPET RRUGË ZBATIMIT, MARRËVESHJA PËR 
PATENTAT BOTOHET NË FLETOREN ZYRTARE

BE PASAPORTA VAKSINIMI EDHE PËR QYTETARËT 
E BALLKANIT PERËNDIMOR

NISIN FLUTURIMET DIREKTE EMIRATET E 
BASHKUARA ARABE-SHQIPËRI

“DHOMA E BIZNESIT TË DIASPORËS SHQIPTARE, VJEN ME  PROJEKTIN 
“RRËNJËT E MIJA-KULTURË 360” 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

“Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare, në kuadër të Projektit “Rrënjët e mija-
Kulturë 360” me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës, synon të promovojë trashëgiminë 
kulturore shqiptare nëpërmjet dimensioneve të reja të komunikimit dhe prezantimit që 
ofron teknologjia e informacionit. Aktivitetet e këtij projekti kanë si qëllim të gjallërojnë 
krijimtarinë artistike, kryesisht atë tradicionale, të krijojnë një mjedis promovues dhe 
bashkëpunimi aktiv midis bizneseve të artizanatit vendas dhe atyre në diasporë. Ftojmë 
të gjithë artizanët vendas dhe ata në diasporë, të bëhen pjesë aktive e këtij projekti 
duke dërguar fillimisht një prezantim të përmbledhur të aktivitetit të tyre dhe kontaktet 
përkatëse në adresën elektronike: info@adbc.al.

USD
EUR
CHF
GBP
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104.6
122.9
110.8
143.4
16.22

MONEDHA BLERJE SHITJE

CENSUSI RMV/ MBI 160.000 TË REGJISTRUAR NGA DIASPORA

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Sipas të dhënave të Entit Shtetëror për Statistika deri tani janë regjistruar 160.519 mërgimtarë 
që jetojnë përkohësisht jashtë vendit. Përmes aplikacioni regjistrohen shtetasit e Maqedonisë 
së Veriut të cilët qëndrojnë jashtë vendit, për shkak të punës apo shkaqeve tjera, deri dhe 
më gjatë se 12 muaj. Procesi i vetëregjistrimit filloi 1 mars, ndërsa do të zhvillohet deri më 
21 prill 2021. Prej 1 marsit deri më 15 mars u regjistruan edhe të punësuarit në përfaqësitë 
diplomatike-konsullare dhe anëtarët e familjeve të tyre të cilët qëndrojnë me ta jashtë vendit, 
shtetasit e Maqedonisë së Veriut me punë në Kombet e Bashkuara dhe organizatat e saj, 
përfaqësitë apo përfaqësues të odave ekonomike jashtë vendit, njësitë afariste jashtë vendit, 
përfaqësitë ushtarake të Armatës së RMV-së jashtë vendit dhe qytetarët që janë të angazhuar 
në bazë të bashkëpunimit ndërkombëtar.

105.2
123.5
111.6
144.4
16.62

https://diasporashqiptare.al/2021/03/24/dhoma-e-biznesit-te-diaspores-prezanton-projektin-fluturoj-me-shqipen/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/28/censusi-rmv-mbi-160-000-te-regjistruar-nga-diaspora/
https://www.adbc.al/rrenjet-e-mija-kulture-360/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/30/i-hapet-rruge-zbatimit-marreveshja-per-patentat-botohet-ne-fletoren-zyrtare/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/29/be-pasaporta-vaksinimi-edhe-per-qytetaret-e-ballkanit-perendimor/
https://diasporashqiptare.al/2021/03/28/nisin-fluturimet-direkte-emiratet-e-bashkuara-arabe-shqiperi/

