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Shënim për lexuesin: 

Connect Albania ka kënaqësinë të njoftojë se ka një rritje të numrit 
të individëve të cilët po aplikojnë për t’u bërë Agjentë të Interesuar 
të Zhvillimit. Z. Geri Cakoni dhe Z. Ledion Zotaj, u bashkuan me 
Connect Albania përkatësisht në Mars dhe Prill 2021. Ata do të 
veprojnë aktivisht për të lehtësuar dhe realizuar hyrjen e 
investimeve të huaja në Shqipëri. Regjistri Publik i Agjentëve të 
Interesuar të Zhvillimit është i publikuar në faqen e Connect Albania:
https://www.adbc.al/en/public-register-of-interested-development
-agents/

Geri Cakoni, një shembull i përvojës së suksesshme të të bërit 
biznes në Shqipëri 

Geri Cakoni është një shqiptar që u zhvendosn ne Itali në vitin 2009 
për të studiuar në Universitetin e Xhenovës. Pasi përfundoi me 
sukses studimet bachelor dhe master në administrim biznesi, ai 
shqyrtoi me kujdes mundësitë për të filluar një biznes në atdheun e 
tij. Vendosi të kthehet në Shqipëri dhe hapi një Agjensi Turistike ku 
u mbështet fort në njohuritë dhe strategjitë që kishte marrë jashtë si 
dhe ne aftësitë menaxhuese dhe ato të marketingut që zotëronte. Ai 
pati idenë të ofronte diçka të re në tregun e turizmit në rajon me një 
cilësi më të lartë dhe gamë më të gjerë. Kompania e tij u fokusua 
veçanërisht tek përvojat turistike që ofronte Shqipëria kryesisht në 
avantazhet në sektorin e kulinarisë dhe atraksioneve natyrore dhe 
kulturore. Më vonë, ndonëse periudhë pandemie, sëbashku me disa 
partnerë të tjerë biznesi nga Diaspora Shqiptare, ai u përfshi në 
projekte investimi në Shqipëri në fushën e hotelerisë dhe 
restoranteve. 

Z. Cakoni tashmë është një shembull mjaft i mirë nga Diaspora 
Shqiptare i cili duke analizuar efektivisht mundësitë, përfitimet, 
sfidat rreziqet dhe faktorët e tjerë ekonomikë është përfshirë me 
vendosmëri në biznesin e tij në Shqipëri bazuar në strategji 
afatgjata dhe projekte të qëndrueshme. Kohët e fundit ai u çertifikua 
si Agjent i Interesuar Zhvillimi nga Njësia e Connect Albania. 
Përvoja e tij dhe njohuritë e biznesit do të ndihmojnë që ai të 
mbështesë dhe nxisë investitorë të mundshëm të huaj dhe nga 
Diaspora Shqiptare për të shfrytëzuar mundësitë që Shqipëria ofron 
për të bërë biznes. 

“Dëshira për të rritur cilësinë e shërbimt në turizmin shqiptar si dhe 
taksat relativisht të ulëta më shtynë dhe bindën që të investoja në 
vendin tonë. Shqipëria ofron shumë mundësi për të investuar”.    

Mekanizmi Connect Albania është një pjesë e rëndësishme e 
programit “Angazhimi i Diasporës në Zhvillimin Social dhe 
Ekonomik të Shqipërisë”. Ai do të kontribuojë në rritjen e 
investimeve në Shqipëri, që do të krijojë vende të reja pune dhe do të 
ndikojë në rritjen ekonomike. Programi zbatohet nga Misioni në 
Shqipëri i Organizatës Ndërkombëtare për Migracionin (IOM) – 
Agjencia e Migrimit e OKB-së, me financimin e Ministrisë Italiane 
për Punët e Jashtme dhe Bashkëpunimin Ndërkombëtar, në 
bashkëpunim të ngushtë me Ministrin e Shtetit për Diasporën të 
Shqipërisë, Ministrinë për Europën dhe Punët e Jashtme, Ministrinë 
e Financave dhe Ekonomisë si edhe Agjencinë Italiane për 
Bashkëpunim dhe Zhvillim (AICS).


