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SHOQATA KOMBËTARE E GRUAS PROFESIONISTE, AFARISTE DHE ZEJTARE  NË KËTË NUMËR 

Më 26 tetor 2017 u mbajt eventi 
“Tirana Business Matching”, një 
nga aktivitetet e biznesit më të 
mëdhenj e të rëndësishëm të 
zhvilluar në Shqipëri, ku për herë 
të parë u mblodhën rreth 300 
sipërmarrës, nga të 
cilat 150 ishin të 
huaja ku kryesonin 
ato italiane, turke, 
kosovare, 
maqedonase, por 
kishte edhe kompani 
kuvajtiane, sllovene, 
holandeze e daneze. Ky event e 
shndërroi Tiranën në 26 tetor 
2017 në kryeqytetin e ngjarjes 
ekonomike në Europën 
Juglindore. Aktiviteti u organizua 
nga Dhoma e Tregtisë dhe 
Industrisë Tiranë me rastin e 120 
vjetorit të krijimit të saj, si dhe me 
mbështetjen e Bashkisë Tiranë, 
Ministrisë për Europën dhe Punët 
e Jashtme.  

Pjesëmarrja e një numri kaq të 
madh investitorësh merr një rol të 
madh edhe sa i përket përmirë-
simit të imazhit të Shqipërisë, por 
edhe Ballkanit në tërësi. Tërheqja 
e investimeve të huaja në 

Shqipëri, e pse 
jo zhvillimi i 
investimeve në 
tërësi në 
vendin tonë, si 
faktor kyç që 
ndikon në 
rritjen 

ekonomike të vendit dhe të 
konkurrueshmërisë së saj, janë 
sfida e qeverisë dhe Shqipëria 
mbetet atraktive për investimet e 
huaja. Duke qenë kjo kryefjala e 
këtij takimi, sipërma-rrësit 
shqiptar patën mundësi të 
zhvillonin takime konkrete me 
bizneset e ardhura nga vendet e 
lartpërmendura. (Vijon faqe 2) 

Panaıret   në    Turqı    për    muajt   
nëntor -   dhjetor 2017  

Kalendari i panaireve në Turqi për muajt 
nëntor – dhjetor 2017.                     Faqe 10 

Takim për fillimin e procesit të 
vetëvlerësimit të SBA 

Komisioni Europian dhe OECD lancuan 
në Tiranë procesin e vetëvlerësimit të 
SBA.           Faqe 2 

 

Tirana Business Matching  
Nga Albana Laknori 

 

 
by [Article Author] 
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Një hapësirë tërësisht e veçantë e 
vendosur për ta, u shndërrua për 
bizneset në një ditë takimesh 
intensive në kërkim të partnerëve 
të tyre për bashkëpunim. 

Në këtë event merrte pjesë pothuaj 
gjysma e ministrave të qeverisë së 
bashku me kryeministrin e vendit 
z.Edi Rama. Kryeministri Edi Rama 
në fjalën e tij, deklaroi se Shqipëria 
është vend i sigurtë për të bërë 
biznes dhe ka potenciale ende të 
pashfrytëzuara. “Për çdo ekonomi, 
investimet e huaja direkte janë 
domosdoshmëri jetike”. Z.Rama 
ftoi sipërmarrësit e huaj të 
investojnë në vendin tonë. “Kush 

investon sot në Shqipëri, nuk do të 
pendohet kurrë”. 

 

Në këtë takim sipërmarrëset 
femërore të SHGPAZ zhvilluan 
takime b2b me sipërmarrësit e huaj 
pjesëmarrës në eventin Tirana 
Business Matching.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Më datë 17 tetor 2017, Komisioni 
Europian dhe OECD lancuan në 
Tiranë procesin e vetëvlerësimit 
të SBA 2017-2020. 

Në këtë takim merrnin pjesë 
përfaqësues të institucioneve të 
ndryshme qeveritare, si dhe 
përfaqësues nga biznesi. Procesi i 

vetëvlerësimit, i cili kryet 
rregullisht nga CE-ja, përfshin 

vetëvlerësim e institucioneve 
qeveritare për politikat e 
ndërmarra për lehtësimin e të 
bërit biznes në Shqipëri, si dhe 
survey me opinionet e biznesit, se 
si janë perceptuar këto politika 
dhe në fund jepet vlerësimi i CE 
dhe ekspertëve të OECD.  

 

Takim për fillimin e procesit të 
vetëvlerësimit të SBA 

 
  

B2B i bizneseve Shqiptare me ato 
të huaja (vijon nga faqe 1) 
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Me 21 pjesëmarrëse, nuk është 
lehtë sikur para me grushta të 
kesh, jo më një fond shumë 
modest dhe në kohë krize; 
megjithatë çdo detaj ishte 
perfekt. 

Por, Mira Pirdeni, një aktiviste e 
pashoqe, e përkushtuar, e 
fokususar deri në fund për një 
shoqëri demokratike të vertëtë, u 
pozicionua në një temë shumë të 
vështirë, MOSHIMI (tek dera e 
keni të gjithë, mos neglizhoni dhe 
hapni sytë e veshët). Po si, me kë, 
me çfarë, kur e sa etj, sfida e 
barriera të shumta. Mira, ia doli, 
tashti është një zë kombëtar, në 
forumet vendase dhe jashtë tij. 
Ajo mund të thotë shumë e 
shumë, ajo ka një bibliotekë me 
suksese, por unë po kufizohem 
me ketë të fundit, study tour një 
ditor: veprimtari gjithëmoshore. 

Pjesëmarresit ishin të të gjitha 
moshave; shoqata pjesemarrëse 
4 të tilla e të gjitha të njohura nga 
publiku, edhe nga shteti e 
pushteti (nuk duan të degjojnë e 
të shohin ????) ; vizitë në dy 
biznëse me gra sipërmarrëse 
pensioniste, e një drekë alla 
mediterranea. Po prezantoj 
shkurtimisht, dy Zonjat e Mëdha 
të biznesit: 

1.   Tereza Gega, Lezhë, me 
atelje, punishte, dyqan, shkollë, 
sfilatim, manifaturë origjinale nga 
vegjet e grave në fshatra, klientë 
e partnerë vendas dhe rajonal, 
europiane e deri përtej oqeaneve; 

kush nuk e njeh ketë 
grua, sot ajo është 
Heroinë, por asnjëherë 
shteti nuk ia hapi 
Portën, por SHGPAZ, 
ishte e para dhe më 
vonë edhe shoqata të 
tjera, Nuk ka nevojë 
për lëvdata, as çmime e 
medalje, por suport për të mos e 
lënë këtë traditë, art, ekonomi, 
shkollë që të harrohen e të 
vdesin.   

2. Diella, Laguna Kuna-Vaini, 
mbrohet nga UNESCO, nuk ka 
mbiemër, miliona njerëz kanë 
ngrenë në ketë lokal/ han/ 
restorant/ hotel/ parajsë kulinare, 
artistike, tradicionale, mjedisore; 
pa numërim të mirat e shërbime-
ve të saj, të certifikuara si BIO nga 
të huajt, dhe realisht nga të gjithë 
klientët. Ajo u moshua në ketë 
sipërmarrje, pa ia hapur Portën 
shteti ynë sherrxhi, i paaftë, i 
korruptuar, i egër deri në 
shkatërrim, por këtë e ndihmoi së 
pari shoqata «Në dobi të Gruas» e 
pastaj edhe disa të tjera. 

 Që të dyja këto sipërmarrëse 
kanë familje të forta, me bashkë-
shortë të palodhur dhe me 
femijtë të gjithë të diplomuar. Të 
buzëqeshura sinqerisht, nuk 
ankohen asnjëherë, por me 
dinjitet të Lartë, që as i afrohen 
140 deputetët e Parlamentit, 
ministrat jo e jo ! 

Në grupin tonë, Mira kishte 
perfshirë ARTISTEN E POPULLIT, 
Tinka Kurti e cila zbukuroi 
takimin, jo vetëm me praninë e 

saj por recitimet e bisedat e 
mrekullueshme të saj; edhe 
këngëtarja e njohur Shqipe Zani, 
e thjeshtë, e papërtueshme, e 
dashur me zanin e saj melodioz, 
me nipin e saj klarinetist. 
Gazetarja Eda, na shoqëroi dhe 
mbante shënim çdo moment, 
sepse eventi ishte plot me 
surpriza dhe pasuri sociale. 

Nuk kam kohë të shkruaj më 
shumë, por një gjë do të deklaroj 
që: ASAG është shoqatë e 
vertetë europiane dhe globale! 
Suksese dhe në takime të tjera të 
arrira! U ndjeva e lumtur, e 
dashur Mira, me të gjitha 
pjesëmarrëset, të reja dhe 
pensioniste, me kualitete 
speciale. 

 

Çfarë duhet të bëj më shumë një 
shoqatë joqeveritare europiane? 
Nga Flutura Xhabija 
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Si natyrë, kënaqem shpejt e me 
gjëra të vogla, në punët 
miqësore, sociale e humane. Di 
mjaft mire se mentaliteti 
ndryshon më me ngadalë se 
zhvillimet ekonomike. Dhe për të 
ardhur tek mon désir, më datë 11 
tetor 2017 patëm një bisedë të 
këndshme serioze me ministren e 
mbrojtjes së biznesit, znj.Sonila 
Qato. Impresionet: së pari, sapo 
bëmë kërkesën, përgjigjja erdhi 
menjëherë dhe pozitive; së dyti, u 
vendos komunikimi, së treti, sapo 
hyme në zyrë, vura re në 
tavolinën e saj, studimin e 
SHGPAZ-së “Situata e gruas 

sipërmarrëse në 
Shqipëri”, dhe së 
fundmi, zonja 
ministre kishte 
hulumtuar në 

internet rreth nesh, kishte parë 
aktivitetet tona, vlerësimin në 
botë, dhe website-in e shoqatës! 
Me një fjalë e 
mirëinformuar 
dhe 

bashkëbisedimi ishte konstruktiv 
për objektiva te bëshme, u 
mendua për një vijimësi për disa 
bashkëpunime reale e të 
efektshme së bashku. Ky është 
partneritet dhe jo monopolizim, 
klanim apo diçka tjetër dëmtuese 
në kurriz të biznesit, grave e 
publikut! Flm Zonja Ministre 
Sonila Qato! 

 

 
 
 

 
 
  

 
 

 
 

 
 

 
Në televizionin e ri FOXNEWS, e 
ftuara e mëngjesit më datë 16 
tetor 2017 ishte Presidentja e 
SHGPAZ znj.Flutura Xhabija:  
vendosja e TVSH  për të gjitha 
llojet e biznesit nga mikro tek i 
vogli, kërkonte dhe kërkon 
angazhim të gruperve të interesit, 
prandaj argumentimi, mbështetja 
dhe lobimi për këtë  çështje  
jetike te biznesit kërkon 
angazhim edhe mediatik. 
Sigurisht gazetarët e 
ndërgjegjshëm dhe me përvojë, 
nxjerrin pyetje të thekshme dhe 

kërkojnë përgjigje të sinqertë. 

ogramit, dhe mbështetjes 
materialeve), programi  
  

 

 

 

 

Debat mbi vendosjen e 

TVSH për biznesin mikro  

Takim me Ministren e Shtetit 
për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 

Nga Flutura Xhabija 
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 Në fillim të tetorit, postieri solli 
dy kopje të librit "Gratë e 
Shqipërisë" 
(Donne 
d'Albania).  
Përtej 
kënaqësisë 
së 
përfshirjes 
së grupit të 
SHGPAZ, 
dmth, të 
sipërmarrjes femërore, të gjithë 
referentët ishin ekspertë dhe 
personalitete italiane dhe 
shqiptare, emigrantë e rezidentë 
shqiptarë në Itali (sipërmarrëse, 
historiane, diplomate, studente, 
politikane etj.). 

Ata parashtruan situatën e gruas 
shqiptare në Itali, sfidat e 

barrierat e tyre në këtë vend dhe 
bashkëpunimi real midis 

strukturave italiane dhe 
shqiptare, midis shoqerisë civile 

të dy vendeve dhe dhënia e 
zgjidhjeve 

sa më të 

shpejta, afatgjata dhe vijuese. 
Vitin e kaluar SHGPAZ, mori 

pjesë në këtë 
event, në 

Romë, me 12 
biznesmene 

dhe gati pas 1 
viti rivjen ky 

event, më 10 
nëntor 2017, 

në Tiranë, për 
të prezantuar 

këtë libër, por edhe me 
refleksione superiore e lidhje 

konkrete të grupeve bilaterale, 
me projekte të realizueshme, me 

propozime të bëshme dhe 
investime multiformëshe! 

Opinioni i SHGPAZ ka qenë dhe 
është se: hapësira demokratike 

zhvillimore ka sa të duash; 
mendjet e sëmura, të 

dhjamosura, të frikshme, 
ankuese, pa vizion (nuk po 

rreshtojmë politikën dhe mafien, 
hajdutet e kriminelet) nuk duan te 

shohin se Askush e Kurrë, nuk 
mund të ndalojnë progresin 

edhe pse përparimi ecën 
ngadalë, shpesh edhe 

pazhurmë, por ndjehet e 
shpërthen fuqishëm tek 

publiku dhe qytetarët që 
shpresojnë, që kontribuojnë 

dhe që gjejnë vendin e vet 
në Demokracinë tonë të 

brishtë, dhe japin nga vetja 
vullnetarisht kohën dhe 

mëndjen! Nuk presin lëmoshë e 
leksione, filozofira boshe e 

masmedia llafolloge, por me 

guxim qytetar veprojnë dhe 

punojnë aty ku është nevoja dhe 
emergjenca, mbështesin të 

ndershmin, të dijshmin, të 
gatshmin dhe suportuesin, pa 

asnjë kusht! Paraja bën çudira, 
por Dija, Dashuria, Bashkëpunimi 

e bën paranë pa vlerë ! 
Faleminderit Institucionit italian 
"Confronti", një organizator 
serioz, i ndërgjegjshëm, 
jashtëzakonisht dashamirës e 
mbeshtetës i shqiptarëve, brenda 
dhe jashtë Italisë!  

 

F T E S E 

 
 

Publikimi “Donne D’Albania 
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Muajt e fundit të vitit janë të 
ngjeshur me debate, përplasje 
idesh dhe platformash, kërkesash 
dhe kundërshtish.  Eshtë fjala 
përsa i përket hartimit të paketës 
fiskale, e cila shoqëron dhe 
buxhetin e vitit të ardhshëm. 
Efektet e saj janë të ndjeshme në 
çdo cep të financave individuale, 
të sipërmarrjes, por edhe të 
buxhetit të shtetit. Paketa e re 
fiskale që do të shoqërojë 
buxhetin e vitit të ardhshëm 
tashmë ka marrë formën 
përfundimtare nga ekspertët e 
Ministrisë së Financave. Sipas 
këtij drafti parashikohen 
ndryshime në disa ligje të cilat 
pritet të ndikojnë në “xhepat” e 
qytetarëve dhe biznesit.  Por ka 
qënë vetë Ministri i Financave i cili 
ka deklaruar se tashmë priten në 
muajt në vijin, apo ndoshta në 
fillim të vitit të ardhshëm që të 
ketë dhe ndërhyrje të tjera 
fiskale, pasi janë në negociata me 
Fondin Monetar Ndërkombetar. 
Bëhet fjalë kryesisht për atë që 
ndryshoi mënyrën e taksimit mbi 
të ardhurat personale. Kështu 
edhe para zgjedhjeve u premtua 
ulja e pragut prej 23 % mbi TAP 
në 18 % për pagat e larta, si dhe 
dividenti për koorporatat. Por 
tashmë projekt-ligji është 
miratuar në qeveri, por që pritet 
të ketë ndryshime edhe gjatë 
diskutimeve në komisionet 
paralamentare, deri në fund kohë 
kur miratohet në Parlament 

 Taksat e pasurisë ose e 
ndërtesës  

Në Paketën Fiskale të vitit 2018, 
është parashikuar ndryshimi i 
formulës së përllogaritjes së 
taksës së pasurisë. Edhe pse kjo 
taksë është mbledhur “e 
cunguar”, ajo ka ekzistuar në të 
ardhurat e shtetit.  Kështu 
ndryshimi është se tashmë ajo 
nuk do të përllogaritet mbi bazën 
e sipërfaqës së objektit, por mbi 
vlerën e tregut që ajo ka.  Kështu 
në vendimin e qeverisë është 
përcaktuar se shkalla e taksës mbi 
ndërtesat, e cila aplikohet si 
përqindje e bazës së taksës, është 
0.05% për ndërtesën ku 
taksapaguesi ka banimin dhe 
0.15% për ndërtesën që përdoret, 
shfrytëzohet për veprimtari 
ekonomike. Qeveria gjithashtu ka 
rritur numrin e atyre që do të 
paguajnë këtë taksë duke shtuar 
edhe ndërtuesit që nuk kanë 
respektuar afatet për lejen që 
kanë marrë. Sipas këtij drafti, kjo 
kategori do të paguajë 30 % e 
shkallës së taksës përkatëse për 
të gjithë sipërfaqen ndërtimore 
për të cilën zhvilluesi është pajisur 
me leje ndërtimi dhe nuk ka 
arritur ta përfundojë atë sipas 
afatit të përcaktuar në aktin e 
miratimit të kërkesës për leje 
ndërtimi. Nga kjo taksë 
përjashtohen disa kategori mes të 
tjerave edhe hotelet me 5 yje që 
kanë status special.  Efekti në 
buxhet është llogaritur në plus 2.4 
miliardë lekë. 

TVSH dhe ndryshimet biznesi o 
vogël dhe hotelet me 5 yje  

 Ligji për TVSH ka hapur debate jo 
vetëm mes qarqeve ekonomike të 
vendit por edhe midis vetë 
sipërmarrjes, sidomos asaj të 
madhe dhe biznesit të vogël. 
Sipas draft paketës fiskale, 
ndryshimi është shtirja e regjimit 
të TVSH-së te biznesi i vogël me 
një prag 2 milionë lekë qarkullim. 
Kjo masë pritet të ketë një efekt 
1.5 miliardë lekë në buxhet. 
Gjithashtu ligji “Për tatimin mbi 
Vlerën e Shtuar” ka pësuar 
ndryshime në paketën 2018 ku 
propozohet së pari vendosja e një 
niveli TVSH-je prej 6% për 
furnzimin e shërbimeve që 
ofrohen në hotelet me 5 yje me 
status special. Aktualisht ky nivel 
TVSH-je ofrohet vetëm për 
furnizimin e shërbimit të fjetjes 
në gjithë strukturat akomoduese 
në vend. Por trajtimi i diferencuar 
do të bëhet vetëm për ata me 
status special që do të thotë se 
edhe bar-restorantet, saunat, 
pishinat, shelzonget e këtyre 
hoteleve do të faturojnë 
shërbimin me 6% TVSH. 

Taksa e infrastrukturës pëson një 

reduktim nga 4% të vlerës totale 

të projektit në 0% për hotelet me 
5 yje, që kanë statusin special. 

Paketa fiskale 2018 

Financat ndryshojnë 6 ligje  

nga Violeta Shqalsi 
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26.8% 
Biznese aktive të drejtuara/pronare 
gra, për vitin 2016 në Shqipëri 
rezultojnë 26.8% me një rënie me 
4.5 pikë % në krahasim me vitin 
2015 ku përbënin 31.3%. 

 

 

Në studio televizive për të 
shprehur mendime në lidhje 
me zhvillimin e artizanatit 
në Shqipëri dhe debati 
për vendosjen e TVSH 
për biznesin e vogël. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.2% 
Rritja e kredisë për vitin 2016 
rezulton me një rritje modeste me 
vetëm 3.2% krahasuar me një vit 
më pare.  

 

2018, Viti i Gruas 
dhe i Medias  

10 shoqata grash një iniciativë, 
me gra, përfaqësuese të fushave 
e sektoreve të ndryshëm, 
aktiviste të njohuara ose të reja të 
devotshme, të cilat realisht 
shqetësohen për situatën ku 
ndodhet gruaja në këtë 
gati fund 
dekade teë 
tretë 
të 

demokracisë 
shqiptare. 

Iniciativa ka të bëjë me shpalljen 
e 2018, si Vit’ i Gruas e i Medias, 
si dhe të hartonim një strategji e 
cila hap pas hapi, do të 
përmblidhte atë që ne duam të 
arrijmë, mes përpjekjesh e 
lobimesh për Vitin e Gruas e të 
Medias, 2018, për të diskutuar, 
ndarë dhe vendosur platformën 
që ne duam të ngrejmë e të 
punojmë për të justifikuar këtë 

nisme, në kuadrin e  15 Ditëve 
Ndërkombëtare Kundër 

Dhunës Ndaj Grave, dhe do 
bëhet në Pallatin e 

Kongreseve. 

 

 

 

 

 

Artizanati dhe TVSH për SME 
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Kocka normale është e përbërë 
nga proteina, kolagjeni dhe 
kalçiumi, të cilat i japin kockave 
forcën e tyre. Në një studim të 
fundit të titulluar “equisetum 
arvense: Rishikimi i etano-
farmakologjik dhe fitokemoikal 
ne lidhje me ostoporozen”  
përshkruhet se osteoporoza është 
një sëmundje skeletore e 
karakterizuar nga humbja e 
masës kockore dhe përkeqësimi 
strukturor i indit të eshtrave që 
çon në dobësimin e tyre apo edhe 
në thyerje të tyre. Gjendja e 
osteoporozës mund të jetë e 
pranishme pa simptoma për 
dekada të tëra. Prandaj, pacientët 
mund të mos jenë të vetëdijshëm 
për osteoporozën e tyre derisa 
ata të pësojnë ndonjë thyerje të 
dhimbshme. Nga osteoporoza 
preken më së shumti femrat pas 
menopauzës sepse niveli i 
estrogjenit, i cili është i 
rëndësishëm në ruajtjen e 
densitetit kockor te femrat, pëson 

rënie, gjë që përshpejton 
humbjen e masës kockore. 

Pjesa më e madhe e kockave 
është kolagjen i tipit 1. Nivelet e 
kalciumit nuk kanë ndikim në 
nivelin e kolagjenit në inde. 
Kalciumi nuk luan ndonjë rol në 
prodhimin ose riparimin e 
kolagjenit. Ndërsa silici merr 
pjesë në ndërtimin e tij, plotesimi 
vetëm me calcium nuk mund ta 
ndryshojë osteoporozën. Silici 
është i nevojshëm për zhvillimin e 
duhur të skeletit. Silici luan rol 
aktiv në metabolizmin e 
kalciumit. Silici është një element 
parësor në formimin dhe 
riparimin e kockave, kërcit, 
indit lidhës dhe lëkurës. 
Shumë studime kanë 
treguar një korelacion 
pozitiv midis silic dhe 
dëndësisë minerale të 
eshtrave.  

Kërkesa e përditëshme për 
silic ende nuk është 
përcaktuar, por sipas një 
studimi të kohëve të fundit 
të Institutit Rayne në 
spitalin St.Thomas në 
Londër një marrje e dozës 
prej 10 mg/ditë u shoqërua 
me një rritje të konsideruar 
të dendësisë së mineral të 
eshtrave tek gratë. Dy burime 
kryesore të silic janë pirja e ujit 
dhe dhe fibrat e bimëve. Silici në 
bimë gjendet më së shumti në 
formën e acidit silicic dhe 

Ekuisetum arvense (bishti i kalit) 
është një burim i shkëlqyer silici 
natyral. Bimët më të pasura në 
silic janë elbi, lëkura e sallatorit, 
majdanozi, hithra, arra, rrepa e 
kuqe, fistikë. Por bima e bishtkalit 
ka silic më shumë se çdo bimë 
tjetër dhe ka silicin që është më 
bio në dispozicion. Edhe pse nuk 
është ilaç magjik, bishtkali mund 
të ndihmojë duke e përdorur në 
formë të koncetruar dhe në 
pranverë ai ka fuqinë më të 
madhe. Një tjetër përfitim nga 

bishtkali është aftësia e tij 
për të detoksifikuar metalet 
e rënda nga trupi. Mineralet 
dhe bishtkali veprojnë si një 
lloj chelatori duke nxjerrë 
mbeturinat jashtë përmes 
veshkave. Kështu bima e 
bishtkalit është një ilaç i ri i 
mundshëm për trajtimin e 
osteoporozës. 

Pini nga 1 gotë çaji në ditë 
për të marrë të gjitha 
mineralet nga kjo bimë dhe 
për të përmirësuar 
sëmundjen e osteoporozës 
dhe jo vetëm.  

 

 

 

 

Gruaja dhe shëndeti 
Osteoporoza dhe bima e bishtkalit  

Materiale të përpunuara nga Arlinda Demeti 
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Revista ‘Moshim Aktiv’ prodhim i 
ASAG, e para e këtij lloji në 
tregun e botimeve Shqiptare, 
sensibilizon se ndryshimi 
demografik, efektet e thella të tij, 
të cilat prekin të gjitha aspektet e 
jetës individuale kanë ndeshur 
dhe Shqipërinë! Një botim serioz, 
një veprimtari e 
mirëorganizuar dhe 
një shembull 
pune të ASAG, që 
punon për 17 vjet në 
fushën e njerëzve në 

pension, të moshuar, te vlefshëm 
edhe në këtë stinë 
të bukur të jetës. 
Drejtuesja e kësaj shoqate zonja 
Mira Pirdeni, me këmbëngulje, 
me dashuri të madhe për këtë 
grup shpesh të abandonuar, i 
përfshiu në jetën aktive, në 

strategjitë 
shtetërore të 
zhvillimit 
kombëtar, në 
organizatat 
botërore simotra, 
edhe shtresën e të 

moshuarve, si 

pjesë e rëndësishme, social-
ekonomike! Bravo Mira!  
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PANAIRET   NE    TURQI    PER    MUAJT   NENTOR -   DHJETOR 2017 

panair / event qyteti Date Sektoret Programi Afati i 
aplikimit 

kush 

Adana Tarım Fuarı, 
11.Tarım , produkte 
bujqesore dhe buke  

Adana 8-12 November 
2017  

Agriculture and stock 
breeding 

7 November : Arrival 
8 November : B2b’s 
9 November : 
Visittothefair 
10november: Departure 

29 October, 
2017 

kompanite 

Sırha –Istanbul 2017 
Hotel-Restoran dhe 
Caterıng  

Stamboll 16-18 
november 

2017  

Pajisje ushqimi, sherbi 
mi hotelesh , restorant 
dhe catering 

15 November: Arrival 
16  November : B2b’s 
17november: Visittothefair 
18november: Departure 

3 November, 
2017 

kompanite 

Nfv Exco 2017 Stamboll 21-22 
November 

2017 

Nuts, 
Fruitsandvegetables 

20 November: Arrival 
21november: B2b’s 
22 November : 
Visittothefair 
23november: Departure 

14 November, 
2017 

kompanite 

Hpkon 2017  Izmir 22-25 
November 

2017  

Hydraulics , 
Pneumatics 

21 November: Arrival 
22 November : B2b’s 
23november : 
Visittothefair 
24november: Departure 

10 
November,201
7 

kompanite 

5.Oıc Stamboll 23-25 
November 

2017  

Halalfood, Halalturism, 
Hala Finance, 
Halaltextile 

22 November: Arrival 
23 November: B2b’s 
24 November : 
Visittothefair 
25november: Departure 

13 November, 
2017 

kompanite 
shoqata/ınstitu
cione 

Flower Show 
Istanbul 2017  

Stamboll 23-25 
November 
2017  

Plants, 
Landscapingandsuppor
tingindustries 

22 November : Arrival 
23 November : B2b’s, 
Participationtocongress 
24  November : Visittothef 
25 November: Departure 

10 November, 
2017 

kompanite 

Bursa 9.Sac İsleme 
Teknolojileri Fuari  

Bursa  30 November-
03 December 
2017  

Sheet Metal Processing 
Technologies  

29 November: Arrival 
30 November : B2b’s 
1 December : Visittothefair 
2 December: Departure 

17 November, 
2017 

kompanite 

Otomasyon Fuari 
2017, Bursa 15.  

Bursa  30 November 
03 December 

Electric-Electronic dhe 
makineri automatike 

29 November : Arrival 
30 November : B2b’s 
1 December  : 
Visittothefair 
2 December     : Departure 

17 November , 
2017 

kompanite 

Uluslararasi 
Sılmoıstanbul Otik 
Fuari  

Stamboll 30 November 
03 December 

Optics, 
Precisionmechanisms,  

Laser 

29 November : Arrival 
30 November : B2b’s, 
Participationtocongress 
1 December  : Visittothefai 
2 December     : Departure 

22 November , 
2017 

kompanite 

Fespa Eurasia –
Dijital, Serigrafi, 
Tekstil Baski Ve 
Endustriyel Reklam  

Stamboll 7-10  

December , 
2017 

Digital, Serigraphy, 
Textile Printing 
Andındustrialadvertise
ment 

06 December: Arrival 
07 December : B2b’s 
08 December : 
Visittothefair 
09 December: Departure 

28 November, 
2017 

kompanite 

 Gapshoes 26. 
Uluslararasi 
Ayakkabi, industri  
ushqimore   

Gazi 

antep  

13-16 
December  

2017  

Footwear, 
Slipper,Saddler dhe  
food wearindustry  

12december : Arrival 
13december : B2b’s 
14december : 
Visittothefair 
15december: Departure 

1 December, 
2017 

kompanite 

Hefı 1. Ev 
Elektroniği Fuari  

Stamboll 21-24 

december 17 

elektroshtepiake 20 December : Arrival 
21 December : B2b’s 
22 December : Visittothef 
23 December: Departure 

8 December, 
2017 

kompanite  

 


