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« Si j’aurais 20 ans avec l’expérience que j’ai aujourd’hui la dernière chose que je penserais à faire c’est de partir. 

Je resterais en Albanie parce que ce pays a un avenir considérable, c’est vrai que ce n’est pas très visible mais je 

suis certain qu’un jeune qui patiente un peu, reste ici, avec le développement dans le domaine du tourisme et 

dans d’autres secteurs, il aura beaucoup de travail. Je ne suis pas du tout inquiet.

L’avenir des jeunes albanais c’est en Albanie ».   

Julien Roche, Président, CCI France Albanie



KUSH ËSHTË CCI FRANCE ALBANIE 
(Dhoma e Tregtisë dhe Industrisë France Shqipëri)?

❑Dhoma është një entitet jo tregtar me personalitet juridik, e cila ushtron veprimtarinë e saj në të gjithë

territorin e Republikës së Shqipërisë.

❑Qëllimi i Dhomës është që të promovojë dhe lehtësojë eksportet dhe investimet franceze në Shqipëri.

❑Struktura organizative e Dhomës është:

✓ Asambleja e Përgjithshme; 

✓ Këshilli Drejtues; 

✓ Kryetari;

✓ Nënkryetarët; 

✓ Përgjegjësi i Thesarit;

✓ Drejtori Ekzekutiv; 

❖Organi më i lartë qeverisës i Dhomës është Asambleja e 

Përgjithshme e anëtarëve ose e përfaqësuesve të tyre, të 

cilët mblidhen në mbledhje të zakonshme dhe të 

jashtëzakonshme. 

❖Dhoma u krijua nga 7 themelues në Janar të vitit 2012 sot numëron rreth 80 anëtarë nga të gjitha fushat e

biznesit.

❖Ekipi i CCI France Albanie, një ekip bi-kulturor, i mundëson kompanive franceze të mësojnë dhe të kuptojnë

tregun shqiptar. (2 punonjës)

❖Dhoma jone ëshë anëtare e CCI International (Bashkimi i Dhomave të Tregtisë jashtë Francës), komuniteti

më i madh i biznesit në botë dhe Forumit Frankofon të Bisnesit

Ekipi i CCI France Albanie









ANGAZHIMI YNË 

INFORMIMI MBI TREGUN
PROSPEKTIM

KOMUNIKIM
ASISTENCE GJATË 

VENDOSJES NË SHQIPËRI



INFORMIMI MBI TREGUN:
Misione «ÇELËSAT NË DORË» njohja me tregun shqiptar

Ne zhvillojmë mesatarish 20 misione në vit në
të cilat 60% të rasteve me sukses, pra, 60% 
të rasteve krijojmë një partneritet ndërmjet
klientëve tanë dhe shoqërive shqiptare.

❑ Diagnostikimi i tregut:

Madhësia dhe tendenca e tregjeve, identifikimi i
konkurencës, kontaktet kyçe

❑ Informacion nga CCIFA në lidhje me 
potencialin e tregut

❑ Përzgjedhja e kontakteve:

✓ Lista e kontakteve

✓ Verifikimi i kontakteve

✓ Interesi i konfirmuar nga kompanite



❑ Program i personalizuar me takime me biznese (Mission de 
prospection)

✓ Studimi i dosjes, zgjedhja e kompanive, Qasje e drejtëpërdrejtë, 
(telefonatë-email-telefonatë)

✓ Organizimi i takimeve, logjistika, Raporti final, Shoqërimi ne takime

❑ Takime të tjera, të përshtatura për nevojat e biznesit

❑ Shërbime me tarfia të negiocueshme

Misione «ÇELËSAT NË DORË » ….



KOMUNIKIM

❑ Publikimet
CCIFA ka publikuar disa libra ne bashkepunim me parteneret e saj

❑ Publikimet periodike
✓Numratori (Members directory 2018)
✓ Newsletter (France Albanie Express)
✓ Publikime të veçanta, ex Albania Calls, Weekly News, etc

❑ Reklamim me ane te web-it apo evente te  CCIFA 
✓ Kompanite mund të reklamojne bizneset e tyre ne publikimet tona, gjatë eventeve ose 
ne web-in e Dhomes



KOMUNIKIMI: NETWORKING
CCIFA organizon mbi njezet evente ne vit.

❑ Konferenca mbi aktualitetet ne vendit tone
❑ Takime mbi tema teknike
❑ Takime me personalite kyc te mjedisit ekonomik, politik apo financiar,
❑ Diskutime me specialiste te tregut shqiptar gjate mengjeseve apo drekave qe CCIFA
organizon, Network me Dhomat e tjera, vizita ne ambjentet e kompanive…

❑ Eventet e organizuara nga Dhoma kane per qellim te forcojne rrjetin ndermjet anetareve
dhe miqve te Dhomes

❑ Eventi kryesor i CCIFA eshte Mbremja Gala vjetore

❑ Keto takime, ne te njejten kohe shik dhe te rafinuara, i bejne te mundur komunitetit te
biznesit francez dhe klienteve/partenereve te tyre te ndajne se bashku momente te vecanta.



❑ Sugjerime:
✓ Dergoni CV tuaja te info@ccifa.al
CCI shpërndan me email kandidaturat frankofone
spontane.
✓ Duhet të keni njohuri realiste mbi tregun e 

punës dhe natyrës dinamike që është
vazhdimisht në ndryshim. 

✓ Vizualizoni veten në postin e punës që
dëshironi

✓ Konsultoni informacionet në portale të
dedikuara dhe mediat sociale

✓ Kontaktoni kompanitë e rekrutimit për të
diskutuar për poste të mundshme (AIMS 
Albania, Pedersen&Partners, Celesi Group, 
SAM International- anëtare të CCIFA)

❑ Iniciativë: Dërgoni CV te punëmarrësit e 
mundshëm

Et, chaque jour, pour celui qui commence à construire le monde, le monde recommence.
Antoine de Saint-Exupéry

INTERGRIMI NË TREGUN E PUNËS

mailto:info@ccifa.al


Faleminderit!

Merci!

KONTAKT

Bul. “Deshmoret e Kombit”

Twin Towers, Tower 1, Kati 7, Tirana Albania

Cel. +355 68 40 89 998

e-mail: info@ccifa.al

Na ndiqni: 

mailto:blerina.kazhani@ccifa.al

