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Nous leurs souhaitons la bienvenue! Ju urojmë mirëseardhjen !

NOUVEAUX MEMBRES
ANËTARË TË RINJ

Nous avons le plaisir de vous informer que les nouveaux membres de la CCI FA sont :

Kemi kënaqësinë t’ju informojmë se anëtaret e rinj të CCI FA janë : 

Devenir membre de la CCI, c'est:

Appartenir à un réseau de plus de 4 000 contacts
Intégrer un réseau international de 30 000 membres des 111 Ccife sur les 5 continents

Participer à la vie associative de la Ccifa et à ses nombreuses activités 

Të jesh anëtar i CCI, do të thotë: 

Ti përkasësh një rrjeti me mbi 4,000 kontakte
Të integrohesh në një rrjet ndërkombëtar prej 30.000 anëtarësh të 111 Cci jashtë Francës në 5 

kontinente
Të marrësh pjesë në aktivitetet e shumta të Ccifa

 BY BEST DUTY FREE SHPK - représentée par  Mme Dasha  Frasheri 

www.bybest.al

KLIK EKSPO GROUP - représentée par  Mme Elona Agolli

www.klikekspogroup.com

http://www.ccifa.al/uploads/media/Annuaire_2014_07.pdf



L’invité de la France Albanie Express

ROGER CHERUBINI

1. Pourquoi avez-vous choisi ce métier ?

Au départ j’ai choisi ce métier pour voyager, fils unique je voulais « sortir des jupes de ma mère » si je puis
dire. Pour cela je pensais que le meilleur moyen était de devenir steward dans une compagnie aérienne.
J’ai donc fait l’école hôtelière de Nice et puis j’ai oublié le steward, l’hôtellerie pure m’a attiré. C’est pourquoi
peu de temps après mon diplôme j’ai quitté la France, pas loin, pour Monte Carlo, d’accord mais depuis je
n’ai pas arrête, et l’Albanie sera mon 20eme pays ou j’aurais travaillé, plus ou moins longtemps.

Donc pour revenir à votre question, pourquoi ce métier, je peux le dire maintenant, après toutes ces
années, pour la rencontre des gens, des différentes cultures, des gastronomies, des paysages, c’est
tellement enrichissant.

2. En quoi consiste votre travail quotidien ?

Le travail quotidien d’un directeur d’hôtel consiste à communiquer beaucoup.
Comme je l’explique à tous mes collaborateurs, nous faisons un métier d’échange, de relations humaines,
nous n’avons pas de machine, nous avons des êtres humains qui sont en contact avec d’autres êtres
humains. Clients / employés, employés / employés et si la communication passe bien tout est simple, il faut
écouter, très bien écouter et avoir les yeux grands ouverts, notre métier est très simple. 

3. Quelles compétences sont nécessaires pour diriger un hôtel ?

Je crois avoir expliqué ci-dessus les grandes lignes mais bien sûr il faut savoir s’adapter, surtout pour un
globe-trotter comme moi, accepter les différences, ne pas tout ramener à son pays d’origine, apprendre les
langues (c’est vrai mon albanais est très rudimentaire) et s’attendre à des demandes surprenantes de nos
chers clients.

4. C'est avec beaucoup de regret et de tristesse que nous avons appris que vous partez en retraite. Un dernier

mot pour les français désireux investir en Albanie

L’Albanie m’a surpris comme elle surprend la plupart de ses visiteurs, par la beauté de ses paysages, la
gentillesse de ses habitants, sa gastronomie, ses vins qui s’améliorent d’années en années, quoi de mieux
pour réussir dans le tourisme ? Tout est là il faut un peu de bonne volonté de la part des pouvoirs publics et
les investisseurs se précipiteront. Les plages, le sud, oui bien sûr mais je reviens d’un weekend à Valbona,
c’est merveilleux ! Et les villes, l’histoire, enfin il y a tant de chose attrayantes que je suis très optimiste,
d’ailleurs je reviendrais.

5. Pourquoi nos lecteurs doivent choisir l’Hôtel Sheraton ?

Pourquoi l’Hôtel Sheraton Tirana, mais c’est un peu l’école de l’hôtellerie internationale, les standards qui
sont en place sont uniques et notre personnel est tellement fier de travailler au Sheraton que les clients le
ressentent bien, d’ailleurs il suffit de lire les commentaires de nos clients pour s’en rendre compte, un lit,
une douche, une télé, tous les hôtels offrent ca mais notre service, nos employés il n’y a qu’au Sheraton. 

La CCI France Albanie vous souhaite une excellente retraite et de profiter au mieux de ce nouveau chapitre
de votre vie!

L’ex Directeur General -SHERATON TIRANA HOTEL
Membre de la CCI France-Albanie



France Albanie Express

ROGER CHERUBINI

I ftuar nga

Ish -Drejtor i Përgjithshëm - SHERATON TIRANA HOTEL
Anëtar i CCI France-Albanie

1. Përse zgjodhët këtë zanat ?
Fillimisht e zgjodha këtë zanat nga dëshira për të udhëtuar pasi si djalë i vetëm që isha doja të dilja nga
« fundi i mamasë » nëse mund ta them kështu. Për këtë arsye mendova të bëhesha steward në një
kompani ajrore. Mbarova studimet në shkollën e hotelerisë në Nice dhe më pas e harrova dëshirën për
t’u bërë steward pasi vetë Hoteleria më tërhoqi shumë. Pak kohë pas diplomimit u largova jo shumë larg
nga Franca, në Monte Karlo, por Monte Karlo nuk ishte shteti i vetëm, pasi pas tij nuk ndaloja dot, dhe
Shqipëria është vendi im i 20-të në të cilin unë po punoj për një kohë relativisht të gjatë.

Dhe për t’ju rikthyer pyetjes tuaj, tani mund të përgjigjem pas gjithë këtyre viteve : E zgjodha këtë zanat
nga takimet me njerëz dhe kultura të ndryshme, gastronomi, peisazhe, të gjitha këto e bëjnë shumë
interesante këtë punë.

2.Ku konsiston puna juaj e përditshme ?
Puna e përditshme e një drejtuesi të një hoteli është komunikimi i shumtë.
Ashtu sic i shpjegoj edhe kolegëve të mi, ne merremi me shkëmbimet e marrëdhënieve njerëzore, ne
nuk kemi makineri, ne kemi qënie njerëzore që janë në kontakt me qënie të tjera njerëzore. Nëse
ndërmjet këtyre grupeve si klient/i punësuar ose i punësuar/i punësuar komunikimi është i mirë, pasi
duhet të dëgjosh me vëmendje dhe të shikosh me kujdes, dhe puna jonë është shumë e thjeshtë. 

3. Cfare aftësish duhen për të drejtuar një hotel ?
Besoj se më sipër i  kam shpjeguar në vija të përgjithshme, gjithsesi më e rëndësishmja është që duhet 
të dimë të përshtatemi, të pranojmë ndryshimet, të mos dërgosh cdo gjë pas në vendin e origjinës, të
mësosh gjuhët (dhe pse shqipja ime është elementare) dhe të mësohesh me kërkesat e vecanta të
klientëve tanë të dashur.

4. Me shumë keqardhje morëm vesh që do te dilni në pension. Një fjalë të fundit për francezët të
cilët dëshirojnë të investojnë në Shqipëri 
Shqipëria më ka befasuar ashtu sic befason pjesën më të madhe të vizitorëve, për bukurinë e
peisazheve, sjelljen e mirë të banorëve, gastronominë, verërat të cilat nga viti në vit po përmirësohen,
cfarë duhet më shumë për një turizëm të mirë ? Cdo gjë është aty, duhet vetëm pak dëshirë e mirë nga
ana e pushtetit publik dhe investorët do të mblidhen këtu. Plazhet, jugu por patjeter dhe vënde të tjera si
Valbona, nga e cila sapo jam kthyer dhe ishte e mrekullueshme. Qytetet, historia dhe shumë gjëra të
tjera tërheqëse të cilat me bëjnë të jem shumë optimist, dhe që të kem dëshirë të kthehem përsëri këtu,
dhe do të kthehem.

5. Përse lexuesit tanë duhet të zgjedhin Hotel Sheraton ? 
Pasi hotel Sheraton, mund të përkufizohet paksa si shkolla e Hotelerisë ndërkombëtare, ka standarte
unike dhe personeli ynë është krenar që punon në Sheraton me qëllimin që klientët të ndjehen të
kënaqur. Një krevat, një dush, një televizor cdo hotel e ofron por shërbimin tonë nuk e gjejnë në vend
tjetër vecse në Sheraton 

CCI France Albanie ju uron një pension të mbarë dhe shpreson të përfitoni më të mirën nga ky kapitull i
ri i jetës suaj.



Cocktail dînatoire de la Rentrée 2014

Notre CCI a organisé le Cocktail dînatoire de la
Rentrée 2014.
La soirée a eu lieu le 15 Septembre 2014, 19h30,
Vila Alehandro, membre de  notre CCI

Cette soirée a été l’occasion de renouer les
contacts entre nos membres mais aussi d’échanger
avec le nouvel Ambassadeur de France sur les
sujets d’intérêt pour la communauté d’affaires.

Notre President, Julien Roche, a souhaité la bienvenue en Albanie à son excellence M l’Ambassadeur
de France, et remercié nos invités prestigieux et les membres de notre Chambre. Il a insisté sur l’objectif
de notre Chambre qui est de renforcer les relations économiques entre la France et l’Albanie et de
répondre aux besoins économiques des entreprises françaises et albanaises. 

De son coté, l’Ambassadeur M. Fitoussi, a exprimé son enthousiasme devant la diversité des champs
de coopération possibles entre nos pays.

Dhoma jonë organizoi Cocktail dînatoire de la Rentrée 2014 më 15 Shtator 2014, 19h30, tek Vila
Alehandro, anëtar i Dhomës .
I ftuar special ishte Ambasadori i ri i Francës në Shqipëri, Shkëlqesia e tij, Z. BERNARD FITOUSSI

Gjatë mbrëmjes u ripërtërinë kontaktet midis anëtarëve, por edhe u shkëmbyen me Ambasadorin e ri të
Francës tema me interes për komunitetin e biznesit

Kryetari ynë, Julien Roche, i uroi
mirëseardhjen në Shqipëri Shkëlqesisë së
Tij Ambasadorit te Francës dhe falënderoi
për pjesëmarrjen të ftuarit dhe anëtarët
tanë. Ai theksoi se objektivi i Dhomës është
forcimi i marrëdhënieve ekonomike midis
Francës dhe Shqipërisë për t’iu përgjigjur
sa më mirë nevojave ekonomike të
bizneseve franceze dhe shqiptare.

Nga ana e tij, Ambasodori, Z. Fitoussi,
shprehu entuziasmin e tij për mundësitë e
shumta të bashkëpunimit ndërmjet dy
vendeve tona. 

Ambassadeur de France en Albanie/Ambasadori i Francës në Shqipëri
M BERNARD FITOUSSI

L’Invité spécial de la soirée était le Nouvel

Ambassadeur de France en Albanie, son

Excellence M BERNARD FITOUSSI.



150th anniversary of Societe Generale Group

Frederic Blanc- CEO-SGAL

Membre bienfaiteur- CCI France-Albanie

http://www.ccifa.al/fr/single-news/n/150-anniver-

saire-de-la-societe-generale-group-et-10-anniversaire-de

-la-societe-generale-en-a/

Societe Generale, the 150 year old bank that successfully

contributes in the Albanian Economy.

On 3rd of September, Societe Generale Albania

organized an event gala to celebrate the 150th

anniversary of Societe Generale Group and 10th

Anniversary of the activity of the bank in Albania. With

the participation of employees, partners, institution

representatives, clients this event was a great

opportunity to gather and celebrate together.

150 years ago, on May 4th 1864, a group of entrepreneurs

created Societe Generale, a bank dedicated to fostering

business and economic growth in their country, France.

Since its creation, our bank and its employees have

witnessed the highs and lows of the past 150 years - from

economies.

During all these years, it has accompanied the creation and development of flagship industrial groups globally.
Societe Generale helped during all these years to finance projects that symbolize the modern world. 
Societe Generale has been at the side of its millions of customers, individuals, small, medium and large companies
we support worldwide, in their most varied projects. 

Societe Generale is running today a bank founded 10 years ago, which became Societe Generale Albania.
The bank is one of the main commercial banks, who operates in the Albanian market through a wide spread network
of 43 branches and with about 400 employees who provide a high quality and very professional service. 
During all these years, it has been a factor and a very active player not only of the banking system, but also of the
overall economy at the same time. 

Our mission within Societe Generale Albania will be to continue to implement locally, Societe Generale Group
expertise and know how, taking into consideration Albania characteristics

We will continue our hard work in this direction,
consolidating thus even more our position in the
market. In this context, our key priorities will remain
strong and clear as they have been in these last 10
years.



150–vjetorin e Societe Generale Group

.

Christian Celin- Chairman of SGAL

Anëtar mirëbërës - CCI France-Albanie

Societe Generale, banka 150-vjeçare që kontribuon me 
sukses në ekonominë shqiptare

Me date 3 shtator, Societe Generale Albania organizoi një 
event gala për të festuar 150–vjetorin e Societe Generale 
Group dhe 10–vjetorin e aktivitetit të Bankës Societe 
Generale Albania. Me pjesëmarrjen e punonjësve, 
partnerëve, përfaqësuesve të institucioneve dhe klientëve, 
ky event ishte një mundësi të mblidheshin dhe të festonin së 
bashku.

150 vjet më parë, më datë 4 maj 1864, një grup  
sipërmarrësish krijuan Societe Generale, një bankë e 
përkushtuar të nxiste rritjen e biznesit dhe rritjen e 
ekonomisë në vend në Francë. Që nga krijimi i saj, banka 
dhe punonjësit e saj kanë qenë dëshmitarë të luhatjeve të 
150 vjetëve të shkuara nga luftërat te krizat Fnanciare, 
inovacioni deri tek lulëzimi i ekonomive.

Gjatë gjithë këtyre viteve, Societe Generale ka shoqëruar në krijimin dhe zhvillimin e grupeve të shquara 
industriale në nivel global. Societe Generale ka ndihmuar përgjatë gjithë këtyre viteve duke financuar projekte që 
simbolizojnë botën moderne. Societe Generale ka përkrahur miliona klientë të saj privatë, individë, kompanitë e 
vogla, të mesme dhe të mëdha që mbështet në mbarë botën, në projektet e tyre nga më të ndryshmet. 
Societe Generale sot drejton një bankë të themeluar 10 vjet më parë, e cila u kthye në Societe Generale Albania.

Banka është një nga bankat tregtare kryesore, e cila vepron në tregun shqiptar përmes një rrjeti mjaft të gjerë, 
prej 43 degësh dhe me rreth 400 punonjës, të cilët sigurojnë cilësi të lartë dhe shërbim shumë profesional.

Gjatë gjithë këtyre viteve, ajo ka qenë një faktor dhe një lojtar  shumë aktiv, jo vetëm në sistemin bankar, por, në 
të njejtën kohë, edhe për ekonominë në përgjithësi.

 Misioni ynë në bankën Societe Generale Albania do të jetë vazhdimi i implementimit lokalisht të  ekspertizës dhe 
teknikës  së Societe Generale Group, duke marrë në konsiderate karakteristikat e  Shqipërisë.

Do të vazhdojmë në këtë drejtim punën tonë të palodhur, duke konsoliduar edhe më shumë pozicionin në treg. 
Në këtë kontekst, prioritetet tona kyçe do të mbeten të forta dhe të qarta, siç kanë qenë në këto 10 vitet e fundit.
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A venir/Së shpejti

En collaboration avec FIAA, Octobre 2014 
table ronde sur les problèmes fiscaux en Albanie

Conseil Administration CCI France Albanie, Novembre 2014 
sa mission et de déterminer les orientations de notre activité 

En collaboration avec Ubifrance, Journée Pays à Paris, Novembre 
2014
table ronde consacrée aux  affaires en Albanie

Soirée de Networking en collaboration avec DIHA, Décembre 2014
National Wine and Spirits Tasting

Salon Industrie Médicale, Avril 2015
ce salon s’adresse aux entreprises françaises de tous les secteurs de l’industrie 
médicale

Në bashkëpunim me FIAA, Tetor 2014 
tavolinë e rrumbullakët mbi problemet e taksave në Shqipëri 

Mbledhje e Këshillit Drejtues CCI France Albanie, Nëntor 2014 
misioni i Këshillit është të përcaktoje aktivitetin e CCI

Në bashkëpunim me UBifrance, Takim mbi Shqipërinë, në
Paris, Nëntor 2014
tavolinë e rrumbullakët mbi klimën e biznesit në  Shqipëri 

Mbrëmje Networking, në bashkëpunim me DIHA, Dhjetor 2014
National Wine and Spirits Tasting

Panair mbi industrinë mjekësore, Prill 2015
panairi u drejtohet të gjitha kompanive franceze në sektorët e
industrisë mjekësore









Anëtarët-Membres

AMADEUS GROUP

KASTRATI GROUP

EAGLE SECURITY

MARLOTEX BOGA & ASSOCIATES

ALEKSANDER XHUVANI EDVIN MURATI

M-PAYPEDERSEN & PARTNERS

ALBINFOS

KALO & ASSOCIATES

ÇELESI MEDIA GROUP

SELENICE BITUMI

CENTURY21 MEI PROPERTIESTASHKO PUSTINA

HOTEL SHERATON INFOSOFT SYSTEMS

AVEL -PEUGEOT PLUS COMMUNICATION PESPA ALUMIN ALBANIA NEXTER SYSTEMS

CARREFOUR

STEPHANE DUPERRAY

   PRIMALAT

INTERALBANIAN

GJINI CONSULTING

NAPOLEON WINE & SPIRITOLIVER LAURENCE

ICTS ALBANIA

VACANCES EN ALBANIE ROXIMA

DENIS DI LEONARDO

DEGREMONT SA

KALLFA SHA

MEMBRE BIENFAITEUR – ANETAR MIREBERES

 SAFRAN-ALEAT CREDIT AGRICOLE ASC UNION

PATISSERIE FRANCAISE

PARTENAIRE STRATEGIQUE – PARTNER STRATEGJIK

DYNAMICS PARTNERS SH.P.K

BY BEST DUTY FREE

KLIK EKSPO GROUP


