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 Bilanci i aktiviteteve në 2016  

 

 
 

 Objektivat gjatë 2017?  
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JANAR - SHKURT - MARS - PRILL - MAJ - QERSHOR - KORRIK - GUSHT - SHTATOR - TETOR - NËNTOR - DHJETOR 

Asambleja e 
përgjithshme 
2016 

Aktivitetet gjate 2016 

Forumi Frankofon 
ekonomik, 

Misioni I 
kompanisë 
Semin, 

 

14 Korrik 
Festa 

Kombëtare 

Mbrëmje Franceze 
+ Këshilli Drejtues 

Misioni 
Desjoyaux 

piscines 

Ekspozita e artistëve 
shqiptarë në ambjentet e 
Ambasadës franceze  

Një ditë në tregun Francez, 
Tiranë, Nëntor 2016 

Një ditë mbi tregun 
Shqiptar, Tetor 2016 
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Asambleja e 
përgjithshme CCI 

France 
International 

Euro 2016- & 
Firmosja e 
kontratës me 
Business France, 

« Koncert me rastin e ditës së 
Evropës 

Mbledhja e Këshillit Ekonomik në Ambasadën franceze 

Samiti I Ballkanit 

Tavolinë e rrumbullakët mbi çështjet 
e energjisë së rinovueshme 

Prezantimi i rrjetit 
Alumini 8 Qershor 
2016 

Misioni I 
kompanisë 
Surtelec 

Soiree, LA 
NUIT EN 
ROSE! 



Gjate 2016 

  Promovimi i anëtareve/prezantimi i kompanive: 
 Pjesemarrje në Samitin e Ballkanit, Paris 4 korrik 2016 

 Faqja e internetit e CCI Francë Shqipëri ka forcuar pozicionin e saj në informimin e komunitetit francez-shqiptar; 
14.982 vizitorë deri më nëntor 2016 

 CCI France Albanie në bashkëpunim me AIDA botoi broshurën  « Albania Calls », në frëngjisht   

 Krijimi i Numëratorit 2016 bazuar në praktikat më të sukseshme të Dhomave të tjera franceze  

 Krijimi i « Guide Prestataires” në bashkëpunim me Business France 

 

 

 

 Mirenjohje anëtareve tanë nga Shqipëria: 
 Gasmen Toska –Shqiponja e Artë 

 

 

 Promovimi i Shqipërise në Francë  
 Vizita e personaliteve:  Pierre Yves le Borgn, deputet për vendet jashtë  Francës, Frédéric Mitterrand, Harlem 

Desir,  Jacques Attali, Elisabeth Guigou 

 Asambleja e përgjithshme e CCI France International 

 Samiti I Ballkanit perëndimor 

 Takime B2B me Dhomat franceze  

 

 

 Promovimi i aktiviteve të CCIFA dhe të anëtarëve të saj në internet  
 Publikimi i artikujve mbi anëtarët në Buletinin e Dhomës 

 Asistencë në organizimin e eventeve të anëtarëve:  kontakte, ftesa, marrëdhënie publike,  etj 

 Publikimi i eventeve të anëtarëve tanë në Rrjetet tona sociale, internet…  
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 Thellimi i marrëdhënieve me autoritetet franceze dhe shqiptare, 

administratën dhe komunitetin e biznesit 

 
 Ambasada e Francës 

 Këshilli Ekonomik I Taksave 

 Këshilltarët e Francës për Tregtisë e Jashtme 

 (CCEF) 

 Dhomat e Tregtisë dhe Industrisë franceze jashtë Francës (CCIFI) 

 Business France 

 Fondacioni  Kulturë Europe 

 Ministritë në Shqiperi 

 

 Komunikim dhe Networking 
 Mbrëmje me rastin e mbylljes së Frankofonisë 

 Koncert me rastin e ditës së Evropës 

 Festa Kombëtare e Francës 

 Konferenca e Ambasadorëve 
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 80 anëtarë, prej të cilëve  

 15 anëtarë të rinj në 2016 
 

 

 

 

Në 2016 
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ALBSTAR 

www.albstar.al 

SANOFI 

www.en.sanofi.com 

SKY NET LOGISTIC 

SHPK 

www.skynet.al 

VICTORIA INVEST 

SHPK 

www.victoriainvest.al 

SALILLARI SHPK 

www.salillari.al 

FIRST SHPK 

www.first.al 

INSIG 

www.insig.com.al 

 

DIPLOMAT HOTEL 

www.diplomathotelstirana.com 

ELBASHEHU 

www.elbashehu.al 

LES LABORATOIRES SERVIER 

PREDSTAVNISTVO 

www.servier.sr 

A.R.S LEGAL & FINANCIAL 

SERVICES 

www.arsfirm.al 

TOTAL 

www.total.com  

SEMIN SAS 

www.semin.com 

USLUGA 

www.usluga.al 

CORPORATE SOLUTIONS 

membre stratégique 

www.csolutions.lv 
 



CCIFA u shpërngul në zyrat e reja në nëntor të 2016 

Filloi një etapë e re për shërbimet tona : zyrë më e madhe, zyrë për të pritur grupet e 
punës apo mbledhje me anëtarët. 

 

 

Adresa: Twin Towers, Tower 1, Etage 7 

 



Projektet dhe orientimi gjatë 2017? 
 

 
 Vizita e Presidentit François Hollande më 3 Mars 2017 

 
 Studimi: Albania 2025, Improving the rule of law to remove key stumbling blocks to            

development –Nën mbikqyrjen e Z. Jacques Attali 
 

 “Forum économique francophone” në kuadër të Pranverës së Frankofonisë  
 
 

 Do të vazhdojmë bashkëpunimin me Business France  dhe Unionin e Dhomave në 
France  

 
 Publikimi i dyti i Numëratorit të Dhomës dhe një përmirësim i faqes së internetit  
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Orientimet gjatë 2017? 

 Të zhvillojmë marrëdheniet tregtare ndërmjet Francës dhe Shqipërisë për të 
tërhequr SME franceze të njohin tregun tonë.  

 
 Të ofrojmë sherbime kompanive franceze si anëtar i CCI International dhe partner i 

Business Francë në Shqipëri. 
 

 Të pozicionohemi si kontakti i priviligjuar për të gjitha kompanitë franceze të cilat 
dëshirojnë të njohin tregun shqiptar.  
 

 Të promovojmë imazhin e biznesit në Shqipëri per kompanive franceze. 
 

 Më shumë anëtarë: me qëllim të forcojmë rrjetin tonë dhe të krijojmë një lobby të 
fortë.  

 
 Të përmirësojmë sherbimet e Dhomë-s me qëllim t’ju përgjigjemi sa më mirë 

nevojave të anëtarëve tanë. 

 
 Të forcojmë lidhjet tona me kompanitë franceze falë CCI France International. 
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Qëllimi ynë 
 

INFORMIM MBI 
TREGJET 

 
 

PROSPEKTIM  

KOMUNIKIM 
TE SHOQËROJMË 

KOMPANITË 
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Sugjerimet tuaja   

CCIFA 2017 

 
Janë të mirëpritura…. 

 
 


