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Titulli i projektit 

“Fluturoj me Shqipen!” 

 

Titulli i Projektit Fluturoj me Shqipen!1 
Organizata zbatuese Dhoma e Biznesit të Diasporës Shqiptare 

Adresa e Email info@adbc.al, www.adbc.al 

Adresa dhe Tel Rr. Ibrahim Rugova nr 5, Sky Tower 13/3, Tiranë, 0694245555 

Objektivi Kryesor  Ky projekt propozim ka si qëllim kryesor evidentimin e  rëndësisë 

së produkteve “Made in Albania” dhe promovimin e tyre, si dhe 

mbështetjen për krijimin e një zinxhiri nga prodhimi deri në 

penetrimin drejt tregjeve rajonale dhe drejt konsumatorit shqiptar 

në Diasporë. 

Sipërmarrja e Diasporës zotëron kapacitetin e duhur për të ardhur 

në ndihmë të fuqizimit të produkteve lokale nëpërmjet forcimit të 

Brandit Shqiptar. Përveç të tjerash, kjo iniciativë do të ndikojë 

pozitivisht në sektorin e punësimit dhe rritjen e të ardhurave dhe 

rrjedhimisht një ekonomi të qëndrueshme.  

 

Objektiva Specifikë - Krijimi i shportës unike Made in Albania për Shqiptarët e 

Diasporës; 

- Krijimi i rrjetit të shitjeve për produktet Made in Albania; 

- Promovimi i prodhimit Made in Albania; 

- Shkëmbimi i produkteve, prodhimeve të Shqiptarëve të 

Diasporës në mbarë botën. 

 

Përshkrimi i Projektit Në tre dekadat e fundit produktet shqiptare të shportës së 

eksporteve vuajnë nga përqendrimi i lartë në disa kategori, 

kryesisht produkte të papërpunuara dhe lëndë e parë. Zgjerimi i 

 
1 Emri i produktit dhe i biznesit, do te vendoset ne bashkerendim me opinionin e anëtarëve 

themelues.  
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shportës së eksporteve, diversifikimi dhe zhvillimi i tyre bazuar në 

faktorë të qëndrueshëm, si dhe zgjerimi i zinxhirit të vlerës së 

shtuar për të arritur drejt produkteve 100% Made in Albania, 

vazhdojnë të mbeten prioritete të politikave tregtare.  

Në të njëjtën kohë, mbrojtja, patentimi dhe promovimi i 

produkteve “Made in Albania” ka një rëndësi të madhe jo thjesht 

në drejtim të mbrojtjes së traditës, por edhe në drejtim të suportit 

ndaj sipërmarrjeve për  të rritur cilësinë  dhe aftësitë konkurruese 

dhe integruese në tregje më të mëdha.  Pengesat jotarifore të tilla 

si patenta/licensa standardet apo certifikimi janë pa  diskutim një 

“must” për të kaluar kufijtë e tregjeve vendase dhe tashmë biznesi 

dhe sipërmarrja janë ndërgjegjësuar për rëndësinë e tyre.  

Në këtë kuadër, Diaspora mund të shërbejë si gur themeli për 

produktet Made in Albania, në mënyrë që të penetrojnë lehtësisht 

në tregjet rajonale dhe më gjerë. Rjeti i Sipërmarrjes së Diasporës 

mund të shërbejnë dhe veprojnë si nyje përmes të cilave 

informacioni dhe përdorimi i produktit përhapet në rajone të 

ndryshme ku jetojnë dhe punojnë komunitetet shqiptare, duke 

ndihmuar edhe bizneset të arrijnë efektivitetin në kosto.  

Kriza shkaktuar nga COVID-19 vërtetoi edhe njëherë rëndësinë 

unike të komunikimit digjital për mirëfunksionimin e bizneseve 

dhe sipërmarrjes. Përveç stimulimit të zinxhirit të prodhimit të 

produkteve “Made in Albania” po aq i rëndësishëm mbetet edhe 

stimulimi i zinxhirit të marketimit dhe shitjes, si dhe ngritja e 

infrastrukturës për zhvillimin e tij, veçanërisht në formatin 

digjital, si një mjet efikas në kohë, cilësi dhe kosto. 

Synimi kryesor i këtij propozimi qëndron në angazhimin e 

Bizneseve të Diasporës Shqiptare, rrjetëzimit dhe mobilizimit 

nëpërmjet mekanizmave digjitalë për krijimin e shportës unike 

Made in Albania, krijimin e rrjetit të shitjeve dhe promovimin e 

produkteve Made in Albania. Digjitalizimi do të krijojë më shumë 

produkte shqiptare të tregtueshme, duke përfshirë produkte nga 

sektorë të ndryshëm si dhe ndërtimin e një zinxhiri vlerash të gjerë 

dhe të qëndrueshme. 

 

Një platformë e tillë E-commerce siguron mundësi eksporti për firmat 

e vogla dhe të mesme duke i lejuar ato të veprojnë përtej tregjeve të 

brendshme. Në rastin e një platforme të tillë, njohja e traditave dhe 

nuancave kulturore dhe patriotike  mbetet thelbësore në 

përdorimin e saj.  



 

 

 

Forma Ligjore e 

propozuar 

 

Shoqëri Aksionare e të Drejtës Tregtare të Republikës së 

Shqipërisë  

Për t’u themeluar me një kapital fillestar minimalisht 200.000 euro 

me qëllim zotimin e likuiditetit për vitin e parë të shpenzimeve 

administrative. Shoqëri që synon jo më pak se 200 aksionerë. Kjo 

formë ligjore ofron një lidhje të fortë me konceptin e të bërit biznes 

me ndjenjën e patriotizmit, duke nxitur konsumin shqip. 

Synohet që aksionerët të jenë biznese të Diasporës, dhe/ose 

individë në moshë deri në 40 vjeç, me qellim të promovimit të 

inovacionit dhe te mirëadminsitrimit të sistemeve digjitale si në 

mirëmbajtje ashtu edhe në përmirësim të vazhdueshëm, si dhe të 

marketingut modern. 

 

Aktivitete dhe 

Rezultate 

 

Aktiviteti i Shoqërisë Aksionare do te jetë: 

- Prodhim dhe mirëmbajtje programi kompjuterik; 

- Investim i platformës digjitale në E-commerce; 

- Magazinë doganore për grumbullimin e produkteve për 

shitje, nën parimin, në ruajtje gati për shitje, të produkteve 

shqiptare; 

- Shitja nëpërmjet ndërmjetësve postar, apo 

nënkontraktorëve e produkteve Made in Albania në 

platformën e-commerce; 

- Shërbim i reklamave dhe marketingut të produkteve Made 

in Albania. 

 

 

 

Infrastruktura 

Asete ose me qira 

1.      Magazinë doganore 

2.      Softuerë E-commerce 

3.      Zyra përfaqësimi 

Logjistika 

Shërbimi postar dhe logjistika, si në grumbullim dhe në 

shpërndarje 

 

Grupet e Synuara Bizneset në Shqipëri 



 

 

Bizneset Shqiptare në Diasporë 

Konsumatorët shqiptarë 

Përfituesit Sipërmarrës të Diasporës dhe vendas 

Institucione publike (Qendrore dhe Vendore) 

Konsumatorët  

Lidhje me Strategjitë 

dhe kuadrin 

kombëtar dhe 

ndërkombëtar 

 

Në kuadrin e lidhjes së Diasporës me zhvillimin, projekti ka një 

rëndësi të madhe për nevojat aktuale strategjike të Shqipërisë, 

veçanërisht, ato që lidhen me rritjen e konkurrueshmërisë së 

produkteve shqiptare në tregje të huaja si dhe zhvillimin e biznesit. 

Projekti do të kontribuojë drejtpërsëdrejti: 

- Në realizimin e Strategjisë Kombëtare të Diasporës dhe 

Planit të saj të Veprimit 2021–2025, konkretisht masa 

38,46,47; 

- Në realizimin e Strategjisë Kombëtare të Zhvillimit të 

Biznesit dhe Investimeve 2021 - 2027, lidhur me tregtinë 

E – commerce dhe stimulin e saj; 

- Ky projekt është në përputhje më Agjendën e Këshillit të 

Investimeve ku Produktet shqiptare/ “Made in Albania” dhe 

konkurrueshmëria e tyre në rajon mbetet një nga temat 

kryesore, janë në përputhje edhe me axhendën e qeverisë; 

- Projekt propozimi kontribuon në negociatat e BE-së, dhe 

arritjen e objektivave, kapitulli 20, “Bizneset dhe politika 

industriale” nga pikëpamja e rritjes së konkurrencës së 

sektorit privat, inkurajimit të një mjedisi të favorshëm për 

biznesin, si dhe lehtësimin e investimeve të huaja; 

- Në përputhje me Agjendën rajonale të CEFTA, dhe RCC 

(Këshilli Rajonal) lidhur me lehtësimin e tregtisë, 

digjitalizim; 

- Gjithashtu projekti qëndron në përputhje më Agjendat 

rajonale të tilla si Strategjia e Evropës Juglindore 2020, si 

dhe për Agjenda e Objektivave të Zhvillimit të 

Qëndrueshëm 2030. 

 

 

 

 


