
Fjala e Kryetarit 

FESTA E VERëS, 15 KORRIK 2018 

 
Të nderuar miq dhe të ftuar,  

 
Jam shumë i lumtur që po festoj me ju sot “Festën e Verës” per te 3-tin vit radhasi dhe pak 
më vonë do të ndjekim FINALEN E KUPËS SË BOTËS 2018, sepse  
 
     JEMI NË FINALE! 
 
Së pari do të doja ti uroja mirëseardhjen mysafirëve tanë të nderuar: 
 
Znj. Ambasadore e Francës në Shqipëri, Shkelqësia e saj Christina VASAK,  
Znj. Ministre, Sonila Qato, Ministrja e Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes 
Znj. Sanja Ivanic, Drejtore Ekzekutive e CCI France Serbi, 
 
Gjithashtu deshiroj të përshëndes të gjithë pjesëmarrësit sot te pranishem dhe falenderoj 
mysafirët tanë, anëtarët e Dhomes dhe të gjithë ju, zonja dhe zotërinj.  
 
“Perëndia bëri vetëm ujin, por njeriu shpiku verën. (thenie nga Victor Hugo)” [qesh...] 
 
Viktor Hugo kishte të drejtë: Dhe  përfitoj nga rasti të falënderoj sponsorat tanë për verën dhe 
pijet:  
 

1. ICTS Albania  
2. Vila Alehandro  
3. Agna Group  
4. Mei Realty  

 
Shumë faleminderit për suportin tuaj! 
 
Gjithashtu, ju uroj mirëseardhjen anëtarëve tanë të rinj: 
 

1. Frutis.al 
2. Atlantik 
3. Alb Construction 
4. Thales Group 
5. Notaire Viola Sadushaj 
6. N&P Construction 
7. Sofrecom, filiale du groupe Orange 
8. L’école “Ernest Koliqi” 

 
Faleminderit për besimin! CCI – ja jonë eshte në dispozicionin tuaj! 
 
--------- 
 
Sic e dini te gjithe, Qellimi yne eshte i qartë: të inkurajojmë zhvillimin dhe suksesin e 
kompanive franceze në Shqipëri dhe anasjelltas, në një marrëdhënie CCI / anëtar fitues-fitues. 
 
Me këtë synim vazhdojme bashkëpunimin me Ministrine  e Punëve të Jashtme, me 
këshilltarët tregtisë së jashtme të Francës, ambasadat në Tiranë dhe Paris, me sektorin 
privat,  CCI Ndërkombëtare, me Dhomat bilaterale të vendit dhe të ballkanit... 



Gjithashtu kemi disa projekte të përbashkëta me Klubin e Biznesit në Kosovë, me CCI e 
Serbisë  dhe CCI-të bilaterale të vendit ku disa drejtore te ketyre Dhomave janë sot te 
pranishem. 
 
Këtë vit kemi organizur disa aktivitete si: Asambleja e 6-të e Përgjithshme; Forumi i 2-të i 
Grave Frankofone; Dy Forume ekonomike në Tiranë dhe Beograd; Mbrëmja e 2-të e 
“Wine Tasting” ; Dy Konferenca me Universitetin e Tiranës, etj.  
 
------------------ 
 
Prioriteti ynë është promovimi i produkteve të anëtarëve tanë;  në Newsletter-at: 
 

 France Albanie Express – 7 numra janë shpërndarë tek rreth 4000 kontakte në 
Shqipëri dhe rrjetit të CCI-ve ndërkombëtare, çdo muaj.  

 CCIFA Weekly News  - 59 numra janë shpërndarë anëtarëve dhe partnerëve tanë, 
çdo të premte.  

  
në sit-in e internetit dhe rrjetet tona sociale, ku: 
 

 4000 ndjekes në linkedin 

 1500 në facebook 

 500 në instagram 
 
Gjithashtu, prioritet tjeter i yne eshte mbeshtetja e  interesave te anëtarëve tanë, kur ata janë 
në konflikt me një partner apo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
autoritet.  
 
 
Jam në dispozicion tuaj për të biseduar gjate kësaj drekë, unë ju uroj, në emër të CCI Francë 
Shqipëri dhe ne emrin tim një verë e mbare!  
 
  
   Dhe, i uroj fat Francës në ndeshjen e sotme ! 
 
Zonja Ambasadore e Francës.... 
 
 
Julien Roche 
Kryetar 
 
 

 


