
Çështjet e ditës 

1. Prezantimi: Znj. Linda Shomo – Mobile payments in 2013: Future is 

cashless, The Case of EasyPay ALBANIA 

2. Monitorimi i aktiviteteve te shoqates, nga mbledhja e fundit  

3. Rezultate te takimeve: 

• Z. Helmut Muller-Glodde, perfaqesues i GTZ ne Shqiperi 

• Z. Viktor Luboyeski – Drejtor i Rritje Albania, Zhvillimi I 

Ndermarrjeve Konkuruese 

4. Informacion mbi anetaresimet e reja 

5. Ide për akvititetet e afërta, duke pasur parasysh edhe planin e 

miratuar të veprimit per vitin 2013 

6. Diskutime 

 

plans
plans
plans
plans


  2. AKTIVITETET E FUNDIT TË 

REALIZUARA 

 Punuar dhe Botuar Artikulli për në Monitor.  

 Në proces (z. Gjergji Guri dhe znj. Monika Farka).  

 Update website në përpunim: 
1. krijimi i pjesës konfidenciale nga Z. Kolezi,  

2. Publikimi I informacioneve te rezervuara mbi tenderat nga Platrforma 

DEVEX – kontribut i TMC. 

 Vazhdimi i prezantimeve peer-to-peer – znj. Linda 

Shomo, te tjere... 

 Takime dhe prezantime te shoqates tek te interesaur te 

tjere 

 Action Plan deri ne Qershor 2013 

 Gjendja financiare e ACN – 164.291ALL & 82 Euro 

 

Action Plan - May 2013.xlsx


3. Rezultatet te takimeve me bizneset 

Z. Helmut Muller-Glodde – GTZ (derguar e-mail)  

• Zhvillimi i kërkesës së biznesit për konsulencë profesionale – mund 

te mbeshtesin ide ne këtë fushë,  

• Nxitja e mentorimit të konsulentëve të rinj nga ana e ACN,  

• Mbështetje lidhur me “Green Economy Assessment Tools”,  

• Event Management Consulting, 

• Bashkëpunime të mundshme ne kuadër të Programit IPA,  

• Pjesëmarrje të anëtarëve të ACN për trajnimet e ardhshme CEFE, 

• U la një takim i ardhshëm midis ACN dhe DIHA (German 

Association of Industry and Trade in Albania).  

 

 

 



3. Rezultatet te takimeve me bizneset 

vazhdim... 

Z. Viktor Luboyeski – Rritje Albania (derguar e-mail) 

• ACN do ti dergoje Rritje Albania planin e aktiviteteve dhe 

shërbimeve me qëllim që Rritje Albania të shohë mundësinë se ku 

mundet ajo të kooperojë. 

• U ra dakord për një takim të afërt tek PROTEC si pjesë e projektit të 

Rritje Albania.  

• Rritje Albania ra dakord parimisht se mund të bëjë cost-share me 

programin BAS gjatë organizimit të trajnimeve të saj me ACN 

(vendosja ne dispozicion e kompjuterave, PC, apo ambiente te 

specializuara IT – sikunder eshte PROTEC). 

•  Ftese për pjesëmarrje në Balcan Venture Forum, që organizaohet 

në Tetor 2013. 



Takimi RisiAlbania 

Znj. Sibora Dhima dhe Z. Gregoire Poisson  

• Financuar nga SDC: Zhvillimi i bizneseve me 

qellim krijimin e vendeve te punes per te rinjte 

me fokus sektorin e agro biznesit. 

• Projekti ne faze inception dhe pritet te nise ne 

Shtator 2013. 

• Z. Memo beri prezantimin e ACN dhe anetareve, 

misionin dhe aktivitetet. Do te mbahen kontaktet 

per bashkepunime te aferta.  



4. ANËTARËT 

    Numri i të anëtarësuarve – 23 

I ri gjate periudhes 1 mujore: FLAG – rekomanduar nga Q-

Plan INE 

Anëtarët potencialë:  

G E O R G E shpk., 

Trenkwalder Civet 2000  

Hotel & Service Consulting - HSC Sh.p.k. 

KND Sh.p.k. 

ADAMA 

F&F AUDITING Sh.p.k 

KUJTESE: Angazhim per secilin per ftesa per 

anetare te rinj – SECILI TE SJELLE NGA 1 

ANETAR TE RI DERI NE 30 QERSHOR 2013!!! 

 

 

 

 

 

 

 



5. PROJEKTE TË REJA 

 Përfshirja në projektin për   
“National Conference for Cooperation and 

Development” nga shoqata AAM (pritet pergjigje ne 

fund te Qershorit).  

 Projekti Nucleus (ende nuk ka te reja) 

 Trajnimet e reja te BAS 

 Mundësi të reja për projekte? 

  Ilir Rembeci?? 

 



IDE TË REJA DHE NE VAZHDIM 

 Çmimi i ekselencës nga ACN e cila 

paraprihet nga një takim me biznesin.   

 Përdorimi i emrit të ACN në projekte,  

Kushtet e përfshirjes te zyrtarizohen. 
•  % ndaj ACN  

•  moskonkurenca midis anetareve te ACN. 

Newsletter 1 vjecare.  

Te tjera? 

 


