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1. Alpine Bees  
2. Bujtina e Krajlit 
3. Ferma SAANEN
4. Ferma pedagogjike Dielleza
5. Guest House Freskia
6. Natural Products Albania
7. Vajra Malësie
8. Luga e Argjendtë
9. WEBPROM 
10. Play House KORCA 

PËRMbAjTjA: 



ALbINE bEES 

• Rritja e bletëve ka qenë jo vetëm pasion por edhe një traditë familjare;
• Shtator 2018 – blerja e 3 koshereve të para, vendndodhja e tyre 
Lotaj – Dukagjin;
•  Dhjetor 2018 – regjistrimi i biznesit në QKB;
• Dhjetor 2018 – fitues i grantit të financuar nga UNDP Albania 
Programi i Vetëpunësimit;
• Qershor 2019 - Finalist tek IDEA (Programi i sipërmarrjes së GIZ);
•  Shtator 2019 – 100+ hives and other assets in the park;
• Janar 2020 – EU for Innovation bashkëfinancim në inovacion.

Disa shifra dhe fakte rreth Alpine Bees

• Numri total i koshereve në park, 120, Gusht 2020;
• Sasia totale e Mjaltit të prodhuar në park, 1 ton (mjaltë gështenje, shumëlulesh, trumze), 
Gusht 2020; 
• Numri total i punonjësve: 4 persona kohë të plotë, 10 persona kohë të pjesshme (vjelje); 
• Inovacioni: sistem monitorimi i peshës, lagështisë, temperaturës përmes sistemit me 
sensor që transmeton të dhëna në telefon drejtpërdrejt;
• Asocimi i brandit me bletarinë organike në tregun lokal.

Foto: Parku Alpine Bees në sezon veror, Shosh

Fillimet e «bletëve të alpeve»
Themeluesi: Rinaldo Gjolaj



BUJtINA E KRAJLIt  

• Bujtina e Krajlit  është një vilë dykatëshe nga ato të viteve 
1900 e cila i rezistoi tërmetit të Shkodrës në vitet ‘70.
• Ajo është e pozicionuar në rreze të një mali dhe ka një fus-
hëpamje strategjike për tërë fshatin. Kjo Bujtinë ndodhet 
mes zonës Shkodrës dhe Lezhës, në fshatin Kukel.  
• Banesa është bashkëkohore, pra ka të gjitha të mirat mate-
riale që ofron bota moderne, si tV, internet, 
• Shtëpia e tij është muze dhe ruhet me kujdes çdo gjë që 
ai kishte punuar dhe jetuar. Përveç historisë së këtij Fshati, 
magjepsëse është bukuria e tij, lumi Drin duke kaluar nëpër 
fshat të freskon me pamjen e tij dhe në të njëjtën kohë  ujit 
të mbjellat duke i dhënë frymë gjelbërimit.

Foto: Bujtina e Krajlit, Shkodër

Themeluesit: Kristi Rira, Inri Shtjefni



Ferma SAANEN
• Ferma ‘SAANEN’ operon prej 2 vitesh në fshatin Cerkovinë, Vlorë.  
Aktiviteti kryesor është blegtoria, ku tregohet qumësht, djathë, gjizë, 
urle të 30 dhive të racës Saanen si dhe tregtimit e mishit të kecit. 
• Pemtari të llojit ullinj, dhe vreshtari ku tregtohet vaji i ullirit, rrush 
frut dhe nënproduktet e rrushit. 
• E para në zonë që ofron produkte të kësaj race shumë të paster dhe 
cilësore.  
• Mbulon një territor gjeografik nga Novosela fshatrat përreth deri në 
Orikum duke përfshirë dhe qytetin e Vlorës me qëllim për zgjerim. 

Target grupi i synuar janë restorantet e zonës dhe individ 
konsumator familjar.

Vlera për konsumatorin: 

• Dominojnë vlerat ushqyese të kësaj race në krahasim 
   me racat e tjera; 
• të gjitha produktet janë organike; 
• Përpunimi tradicional. 

Foto: Ferma Saanen, Cerkovinë, Vlorë

Themeluesi: Emanuel Zykaj



Ferma pedagogjike: “Diellëza”
Struktura e fermës është e vendosur në një zonë të gjelbër në fshatin Ve-
zhdanisht pjesë e Bashkia Selenicë  në rrethin e Vlorës. Paraqitet në një 
stil fshati dhe mikpritës me hapësira të gjelbërta të mëdha, ku kontakti me 
natyrën të lejon që të qëndrosh me orë të tëra duke pushuar.

Ferma pedagogjike “Diellëza” i ofron 
konsumatorit këto vlera:

• Siguria  fizike e fëmijëve në fermë;
• Shërbim cilësor dhe i specializuar;
• Shërbimi i shumëllojshëm( terapi, aktivitete në natyrë, ushqim bio, trans-
porti, etj);
• Argëtimi dhe zbavitje e fëmijëve nëpërmjet lojës në fermë.

Facilitetet:  

• Banesa është një katëshe dhe në përbërjen e saj ka  4  dhoma, korridor, 
veranda dhe shkallët, në tërësi prej 100m2 me orientim nga lindja.  Banesa 
ka nevojë për rikonstruksion për të qenë sa më e përshtatshme me nevojat 
e fëmijëve dhe adoleshentëve që do të përfitojnë shërbim pranë fermës ped-
agogjike “Diellëza”.                                  
• terreni rrethë godinës është  rreth 4. 000m2  hapësirë e cila do të jetë në 
dispozicion të këndit të lojërave,  të kafshëve të fermës dhe shërbimeve të 
tjera në fermën pedagogjike.       
• Gjithashtu në dispozicion të fermës pedagogjike do të vendoset një aset i 
konsiderueshëm toke bujqësore, 400 rrënjë ullinj në prodhim, druri frutor, 
dhe një terren i konsiderueshëm me livadhe. 
• Këto asete do të sjellin të ardhura ekonomike për fermën, për ushqimet 
bio që do të serviren në fermë si dhe do të ndihmojnë në plotësimin e bazës 
ushqimore për kafshët e fermës.Foto: Ferma pedagogjike “ Diellëza”, Vlorë

Themeluesit: Sonila Lamaj – Selim Lamaj



GUESt HOUSE FRESKIA

Biznesi ynë fokusohet në 4 pika

• Hoteli;
• Restoranti; 
• Kampingu;
• Guida Turistike.

• Bujtina  ka në dispozicion të pushuesve 
4 dhoma me tualet dhe me një kapacitet 
total akomodues prej 14 – 16 persona.
• Restoranti i bujtinës ka një kapacitet që e 
tejkalon kapacitetin akomodues të hotelit 
duke marre parasysh edhe pushuesit di-
tore që kërkojnë vetëm të kalojnë një ditë 
në natyre larg zhurmës mbytëse të qytetit. 
• Kuzhina bazohet në produkte ushqi-
more bio të zonës pjesën më të madhe të 
cilave i kultivojmë vetë.

Foto: Guest House Freskia, Shkodër

Themeluesi: Gil Carku 



GUESt HOUSE FRESKIA

Ky startup ka për qëllim veprimtarie të tij: 

• prodhimin, kultivimin, paketimin dhe tregtimin e agro 
produkteve, çajreve, erëzave, vajra bimore, kremra bimore dhe 
produkteve të bletës;
• Prodhimi dhe tregtimi i produkteve me gurë natyre dhe dru; 
• Import-eksport i tyre.

Natural Products Albania vjen me një sërë 
aktivitetesh risi:

• Zhvillim të fermerëve të vegjel të fshatrave të zones, kryesisht 
lumi i Vlorës, (por nuk përjashtohen bashkëpunëtor në Lukovë, 
Llogara etj) duke i mundësuar atyre rritje prodhimi –eksport;
• Paketim, brendim;
• Mundësi trajnimi të fermerëve në Gjermani;
• Mundësi trajnimi brenda biznesit të studentëve të degëve agro;
• Zhvillimi i një platforme unike App. Ku mund të porosisin on-
line dhe gjejnë produktin sipas zonës më të afërt. 

Foto: Natural Products Albania, Vlorë

Themeluesi: Rezarta AGALLIU

NAtURAL PRODUCtS 
ALbANIA



VAJRA MALËSIE

Produkti kryesor:

• Vaji esencial i lavandulës (lavandula angustifolia), pikërisht 
varieteti më i kërkuar dhe me cilësinë më të lartë të lavan-
dulës.
• Risi në kultivimin e saj në Malësinë e madhe, ku do krijohet 
mundësia që me ndihmën e destilatorit të distilohet direkt 
nga toka në gjëndje të njome duke arritur cilësinë maksimale 
të principeve aktive të saj.
• Në këtë mënyrë do mundësohet nxjerrja në treg e një pro-
dukti shumë cilësor dhe të kërkuar që nuk ofrohej më për-
para,  i cili do jetë i aksesueshëm për të gjithë tregun vendas 
dhe të huaj, në paketime të veçantë dhe i shoqëruar me do-
kumenta që vërtetojnë cilësinë e vajit dhe përdorimin e tij.   

• Ky startup merret me kultivimin e bimëve aromatike mjekësore autoktone në territorin e bashkisë Malësi e Madhe, 
në fshatin Kamice, aty ku unë jetoj me një sipërfaqe aktuale toke në prodhim e sipër rreth 2 Ha. Përkatësisht:

• 0.8 HA  makth (helichrysum italicum)
• 0.6 HA  sherebele (salvia officinalis)
• 0.6 HA  livando (lavandula angustifolia)  

Foto: Vajra malësie, Shkodër 

Themeluesi: Ervin Isen Çeraj



VAJRA MALËSIE

Misioni i dyqanit: 

- tregtim i podukteve të bujqve nga e gjithë Shqipëria (kategoritë e para përmendura);
- Prodhim dhe tregtim i zahireve (trahana,,jufka, dromka/rosnica/petka);
- Prodhim dhe tregtim makaronash të shëndetshme për fëmijë;
- Organizim eventesh me temë ushqimin. 

Arritjet:

• Rrjetëzim dhe fuqizim i 120 bujqëve, fermerëve të vegjël, bletarë, verëbërës, përpunues 
qumështi dhe agripërpunuesish;
• 32 evente edukuese mbi ushqimin (kopshte, shkolla, universitete, komunitete ushqimi, bren-
da dhe jashtë vendi)
• Zgjedhur nga BE si i pari restorant i gjelbër urban në Shqipëri (zero plastik dhe ofron ulje 5% 
në çdo produkt për këdo që paraqitet me biçikletë tek LA)
• top 10 restorante në Shqipëri
• Zgjedhur nga Slow Food International si convivium që promovon vlerat e trashëgimisë së 
kulturës buknore shqiptare

Foto: Dyqani, Luga e Argjendtë, 2020

KRIJIMI I DYQANIt 
LUGA E ARGJENDtË

Themeluesi: Dhurata Thanasi Daneri



WEbPROM

• WebProm është një platformë e cila operon në fushën e marketingut online dhe ka dy shërbime kryesore: 
Reklamues (Janë bizneset ata që kanë një produkt ose shërbim për të reklamuar) dhe Publikues (Portalet).

Probleme te identifikuara

• Vështirësi për hyrjen në treg të brandeve të reja;
• Kostoja e lartë për të reklamuar;
• Viralizimi i produkteve apo shërbimeve; 
• Mos targetimi i reklamave (shpenzime të tepërta).

Si i zgjidh këto problem

• Ofrojmë një audiencë të lartë ditore/mujore;
• Konfirmojnë rezultatet në kohe reale (Paneli i kontrollit);
• Biznesi paguan aq sa rezultate merr (Vetecakton buxhetin);
• Biznesi targeton audiencën e synuar (Kursen kohe dhe para).

Themeluesi: Françesko Lamçe 



WEbPROM

Qëllimi: 

• të ofrojmë një ambient ndryshe për të rinjtë 
e Korçës, diçka që atyre u mungon.
• tregu i synuar: të rinjtë nga mosha 15-22.

Shërbimet:

• Kinema;
• Dhome/lojëra 5D/7D;
• Bowling,Ping Pong;
• Climbing;
• table games: Mos u nxeh, Ludo; 
• Karaoke; 
• Kurse fotografie, kitare, pianoje, kërcimi.

Themeluesi: Samela Koçibelli 

PLAY HOUSE “PLAY MORE, 
LIVE MORE”

Foto: Korçë, 2020
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