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KURSI I KËMBIMIT

Dhoma e Biznesit për Diasporën me mbështetjen e Ministrisë së Kulturës organizoi sot 
panairin virtual me produkte artizanale shqiptare. Një nderim që i bëhet artit të zejes, por 
mbi të gjitha një stendë globale ku çdo shqiptar kudo që ndodhet në botë, pa qene nevoja të 
udhëtojë, të njihet me këtë pjesë të rëndësishme të kulturës shqiptare. Një panair i organizuar 
për të rikthyer në vëmendje vlerat e traditës sonë shqiptare, në mënyrë që këto vlera të mbeten 
pjesë e kulturës dhe traditave tona. Kryetari i Dhomës z.Ardian Lekaj theksoi rëndësinë e 
punëve artizanale si pjesë identifikuese e shqiptarëve në botë: “Është kënaqësi e veçantë të 
jesh pjesë e një panairi virtual të artizanatit shqiptar. Sot puna e dorës është shumë e kërkuar, 
ndaj vlera në treg do të vij në rritje. Ne do punojmë që së bashku të gjejmë mundësi
 për tregje të reja”, u shpreh z.Lekaj.
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PUBLIKOHET HARTA E RE E COVID-19 NË 
EVROPË

SHIFRAT E INSTAT/ NIS RIKUPERIMI I TRANSPORTIT AJROR
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Më në fund transporti ka filluar ta marrë veten. Nga të dhënat e publikuara ditën e 
djeshme nga Instituti i Statistikave, evidentohet se ky sektor jo vetëm që ka pësuar 
rritje në raport me qershorin e viti 2020, por ka shkuar në nivelet e para krizës. Sipas të 
dhënave të publikuara, transporti ajror ka shënuar rritje me 5 herë më shumë në raport 
me vitin e shkuar dhe 33% në raport me nivelin e parakrizës. Konkretisht, transporti ajror i 
pasagjerëve zë 85,7% të transportit gjithsej.“Muaji qershor ka sjellë përmirësim të sektorit 
të transportit në vend. Në këtë muaj, numri i fluturimeve të kryera është 2.396 duke u 
rritur 5,2 herë, në krahasim me qershor 2020. 
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MONEDHA BLERJE SHITJE

TREGTIA ME ITALINË, NË KRYE TË EKSPORTEVE DHE IMPORTEVE 
SHQIPTARE

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Italia është vendi prej dhe drejt të cilit Shqipëria ka kryer më shumë shkëmbime mallrash në 
6 muajt e parë të këtij viti. Sipas të dhënave nga Instituti i Statistikave, eksportet e mallrave 
“Made in Albania” drejt Italisë arritën vlerën e më shumë se 75 miliardë lekëve, 18,2 miliardë 
më shumë se në të njëjtin hark kohor të vitit të shkuar. Në të njëjtin trend pozitiv u paraqitën 
edhe importet të cilat arritën nivelin e 91,4 miliardë lekëve 25.4 miliardë më shumë se në të 
njëjtin hark kohor të vitit të shkuar. Teksa marrëdhëniet tregtare mes Shqipërisë dhe Italisë 
fqinje sa vijnë e forcohen vit pas viti, Presidenti i Dhomës Italiane të Tregtisë, Antonio Nidoli 
rekomandon mbrojtjen e investimeve ekzistuese, për të tërhequr më pas ndërmarrje të reja.
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https://www.adbc.al/dhoma-e-biznesit-te-diaspores-zhvillon-panairin-virtual-per-te-promovuar-traditen-artizanale/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/29/tregtia-me-italine-ne-krye-te-eksporteve-dhe-importeve-shqiptare/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/28/shifrat-e-instat-nis-rikuperimi-i-transportit-ajror/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/29/firmoset-marreveshja-me-shume-aktivitete-kulturore-per-diasporen/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/30/publikohet-harta-e-re-e-covid-19-ne-evrope/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/29/ministria-e-brendshme-rikujton-shqiptaret-jashte-vendit-regjistroni-adresat/

