
DHOMA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SHQIPTARE 
8 KORRIK / NË TIRANË ORGANIZOHET “SAMITI I GRAVE TË 
BIZNESIT”

JAVA NË LAJME 

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

KURSI I KËMBIMIT

Fondi Shqiptar për Zhvillimin e Diasporës dhe Dhoma e Biznesit e Diasporës Shqiptare 
organizon “Samiti i Grave të Biznesit” më 8 korrik 2021. Ky aktivitet do të organizohet në 
dy seanca: “Lidershipi i gruas në Biznes” dhe “Sfidat e Gruas Sipermarrëse të Diasporës 
në Situatë Pandemie”. Takim do të bëjë bashkë, gra sipërmarrëse të Diasporës shqiptare 
dhe të vendit tonë, profesioniste të reja, gra akademike dhe eksperte në fushën e biznesit, 
përfaqësues të institucioneve shtetërore, si dhe të organizatave ndërkombëtare, veçanërisht 
ato të cilat në programet e tyre kanë zhvilluar objektiva, lidhur me gratë dhe zhvillimin e tyre 
në fushën e biznesit dhe sipërmarrjes.

ORGANIZOHET “KONVENTA E BIZNESIT TË 
DIASPORËS SË KOSOVËS”

SHBA/ FONDI HUMANITAR SHQIPTAR “TRIESHI” 
FESTON 5-VJETORIN E THEMELIMIT

TURIZMI DHE TRASHËGIMIA KULTURORE, 50 
TË HUAJ NJË VIZITË NDRYSHE NË SHQIPËRI

MAQEDONI E VERIUT / LAZIM DESTANI NË FORUMIN E PRESPËS

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Presidenti i nderit të Dhomës së Biznesit të Diasporës z.Lazim Destani, ka ndjekur nga 
afër konferencën “Vendet e Ballkanit – Pjesa që mungon për të qenë Europa e plotë”.
Në këtë konferencë marrin pjesë udhëheqësit e vendeve të Ballkanit, zyrtarë, politikanë e 
diplomatë të lartë nga Bashkimi Europian e ShBA, ekspertë për Ballkanin Perëndimor dhe 
BE-në.Pesha dhe përmasat e kësaj Konference, me mbi 300 pjesëmarrës, e bëjnë këtë 
ngjarje të jetë e para e këtij niveli, e mbajtur ndonjëherë në Maqedoninë e Veriut. "Nga 
disa panele të zhvilluara paralelisht, ndoqa seancën për Ekonomi dhe Biznes ku folësi 
kryesor ishte Zv.Ndihmës Sekretari Shtetëror i SHBA-ve për Europë, Mathew Palmer".
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MONEDHA BLERJE SHITJE

DIASPORA DHE KONKURRUESHMËRIA E PRODUKTEVE TË VENDIT TË 
ORIGJINËS

PËR MË SHUMË INFORMACION KLIKONI:

Sipërmarrja e Diasporës mund të luajë një rol të rëndësishëm në lehtësimin e tregtisë dhe 
Investimeve ndërmjet vendit të origjinës dhe vendeve ku ata jetojnë. Remitancat, migrimi 
qarkullues dhe ekspertiza e Diasporës janë pjesë integrale e mekanizmave që mund të 
shërbejnë për të rritur kontributin e Diasporës në zhvillimin ekonomik. Ekonomiksi i ri 
i Migrimit tashmë ballafaqohet me praktika të reja të investimeve të huaja. Shumë nga 
investitorët e sotëm nuk bazohen thjesht tek përfitimi ekonomik por edhe në faktorë të tjerë 
si kulturorë apo kombëtarë për të marrë vendimet e tyre. Në këtë kuadër investimet direkte 
të Diasporës mund të shërbejnë si urë lidhëse me investimet e huaja direkte dhe investitorë 
të huaj. 

105.2
123.5
111.6
144.4
16.62

https://diasporashqiptare.al/2021/07/01/8-korrik-ne-tirane-organizohet-samiti-i-grave-te-biznesit/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/01/diaspora-dhe-konkurrueshmeria-e-produkteve-te-vendit-te-origjines/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/02/maqedoni-e-veriut-lazim-destani-ne-forumin-e-prespes/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/30/organizohet-konventa-e-biznesit-te-diaspores-se-kosoves/
https://diasporashqiptare.al/2021/07/02/turizmi-dhe-trashegimia-kulturore-50-te-huaj-nje-vizite-ndryshe-ne-shqiperi/
https://diasporashqiptare.al/2021/06/30/shba-fondi-humanitar-shqiptar-trieshi-feston-5-vjetorin-e-themelimit/

