“Konsulentë Agrobiznesi”

Agro Consulting & Expert AC&E

Ervin Resuli
Email: agroconsultingexpert@gmail.com
Faqja e internetit: www.ace.al
Telefon: +355 69 294 6222
Adresa: Fier
Qyteti: Fier
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Kryesisht në jug të vendit, por edhe në qytete të tjera.
Përshkrim i shkurtër biografik:
Mjek Veteriner dhe që prej vitit 2011 ofron asistencë në ngritjen dhe drejtimin e një serre fermash blektorale.

AR CONSULTING SHPK
Ada Përmeti
Email: info.arconsulting1@gmail.com
Faqja e internetit: www.arconsulting.al

Telefon: +355 69 20 46 181Adresa:
Qyteti: Korcë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Në të gjithë territorin e Shqipërisë
Përshkrim i shkurtër biografik:

Në lidhje me bizneset në fushën e agrobiznesit ofrojmë:
Konsulëncë në Menaxhim (Drejtim), Burime Njerëzore dhe përmirësim të strukturave të biznesit për të rritur efiçencën.
Konsulencë Financiare; përgatitje Plan Biznesi për zgjerimin e aktivitetit ekzistues apo hapjen e një aktiviteti të ri; asistencë
teknike për aplikime në skema të ndryshme të granteve apo çdo lloj aplikimi që lidhet me agrobiznesin; konsulencë financiare
dhe mbështetja e agrobizneseve për gjetjen e burimeve të financimit; trajnime për sipërmarrësit/fermerët e rinj, trajnime për
rritjen e kapaciteteve drejtuese të ndërmarrjeve SME, trajnime për kredidhënien dhe riskun e kredisë në agrobiznes.

A.R.S Legal & Financial Services
Denis Laska
Email: d.laska@arsfirm.al
Faqja e internetit: www.arsfirm.al
Telefon: +355 69 42 76 930
Adresa: Rruga e Kavajës, Qendra Sun Tower, Kati 8, Ap. 30
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Në të gjithë territorin e Shqipërisë
Përshkrim i shkurtër biografik:
A.R.S Legal & Financial Services është një zyrë e konsoliduar në tregun shqipëtar që ofron ekspertizë juridike dhe financiare në fusha të ndryshme.
Zyra jonë numëron klientë të rëndësishëm, kombëtarë dhe të huaj. Ne kemi ndihmuar këta klientë që të krijojnë një strukturë tregtare dhe të
zhvillojnë një aktivitet të suksesshëm duke ofruar shërbimet si me poshtë:

•
•
•
•
•
•

Përgatitje e Planeve të biznesit dhe të fizibilitetit;
Asistencë për të aplikuar në Skemat e Granteve (AZHBR/IPARD) dhe asistencë në rritjen e fondeve nga bankat tregtare;
Riorganizimi i ndërmarrjeve bujqësore dhe agroturizmit;
Standard ISO (Ne bashkëpunojmë me Ekspert të Standardeve ISO për klientët që kanë
Shërbime juridike për fondet përfituese;
Mbështetja ligjore e klientëve dhe ndjekja e çështjeve gjyqësore;"

nevojë për çertifikim të standardeve ISO);

AZ Consulting
Edona Bilali
Email: info@azconsulting.al
Faqja e internetit: www.azconsulting.al
Telefon: +355 68 20 02 615
Adresa: Rr. Andon Zakoçajupi
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Në të gjithë territorin e Shqipërisë
Përshkrim i shkurtër biografik:
AZ Consulting ndër pionerët e industrisë sa i përket konsulencës dhe shkrimit të projekt propozimeve të lidhura me
agrobiznesin. 100% të aplikimeve të shkruara nga kompania kanë rezultuar fituese. Staf i përgatitur dhe me eksperiencë.
Asistencë për programet si IPARD II, Skema Kombëtare pranë AZHBR dhe çertifikimet si Global Gap, ISO 22000, IFS, BRC,
Hallall etj.

CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS
Kamber Kasollari
Email: kamber.kasollari@cbs.al
Faqja e internetit: https://www.cbs.al/
Telefon: +355 67 60 54 463
Adresa: Tirane, Rruga "Mustafa Matohiti", No. 4,
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Në të gjithë territorin e Shqipërisë

Përshkrim i shkurtër biografik:
Eksperiencë 15-vjeçare në sektorin bankar dhe konsulencës financiare. Ekspertiza përfshin këshillim për Agrobiznesin, SME-të, Agroturzimin.
Krijimin e produkteve te reja, zhvillimin dhe ngritjen e strukturave bankare per financimin e Agrobiznesit. Eksperiencë të gjatë në proçesin e
kreditimit të agrobiznesit si dhe në monitorimin dhe kujdesin ndaj klientëve. Implementimin e kartave teknologjike, përpilimin e analizave
financiare, menaxhimin e projekteve kryesisht në agrobiznes dhe energy efficiency, zhvillimin dhe menaxhimin e shitjeve të departamentit.
Miratimin e kredive në bazë të autoritetit të dhënë. Bashkëpunim nëpërmjet sektorit bankar me institucionet, organizatat si AZHBR, USAID, GIZ,
EBRD, GFA, Risi Albania, RCGF, etj. Për interes të agrobiznesit në hartimin e projekteve përbashkëta, procedurave, përmbajtes dhe prezantimin tek
klientët e agrobiznesit dhe palët e interesuara për rritjen e financimit në vend.
Aktualisht mban rolin menaxherit të financimeve te Agrobiznesit pranë Creative Business Solutions, ku është përgjegjës për zhvillimin dhe zgjerimin
e portofolit të klientëve të agrobiznesit. Përgatit strategji financimi për agrobizesin, SME-te, agroturizimin, etj. Përgjegjës për menaxhimin e
klientëve duke i këshilluar në procesin e financimit nga bankat dhe institucionet e tjera financiare. Suporton klientët për aplikim në grante, plane
biznesi, plane studimore, etj.

CREATIVE BUSINESS SOLUTIONS
Ergent Pire
Email: ergent.pire@cbs.al
Faqja e internetit: www.cbs.al
Telefon: +355 67 60 41 380
Adresa: Rruga Mustafa Matohiti, Nr, 4.
Qyteti: Tiranë

Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Qarqet Tiranë, Korcë, Fier dhe Dibër me zyra rajonale, por edhe rajone të tjera si Durrës, Elbasan,
etj...
Përshkrim i shkurtër biografik:
CBS është një nga kompanitë lider në Shqipëri përsa i përket konsulencës dhe zgjidhjeve kreative në funksion të zhvillimit të Agrobiznesit. Ekipi i
Agrobiznesit në CBS përbëhet nga ekonomist, bankier, agronom dhe specialist të standarteve të sigurisë ushqimore me eksperiencë të gjatë në
shërbimin të agrobiznesit. Që prej themelimit në vitin 2013, CBS ka asistuar me sukses mbi 450 Agrobiznese në të gjithë Shqipërinë, duke iu
mundësuar këtyre të fundit akses në grante dhe kredi të buta, investimet e të cilave kanë sjellë transformim të bujqësisë në sektor të caktuar. CBS
ofron një gamë të gjerë shërbimesh në funksion të agrobiznesit të përshtatshme për të gjithë aktorët përgjatë zinxhirit të vlerës në Bujqësi.

European Quality and Safety Control - EQSC
Enilda Lama
Email: enilda.lama@eqsc-cert.com

Faqja e internetit: www.eqsc-cert.com
Telefon: +355 69 60 87 402
Adresa: Rr. Sulejman Pasha
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Në të gjithë territorin e Shqipërisë
Përshkrim i shkurtër biografik:
Konsulenca jonë është e bazuar në fushën e standardeve kombëtare dhe ndërkombëtare, të tilla si modelet ndërkombëtare
ISO, Rregulloret e BE-se në lidhje me certifikimin e produkteve (organike, GlobalGap), HACCP dhe standarde të tjera mbi
sigurinë Ushqimore, FSMA Food Safety Modernization Act - nga FDA-USA, Rregulloret e eksportit të produkteve bujqësore në
vende të ndryshme.

Ilir Pilku
Email: Ilirp07@yahoo.com
Telefon: +355 68 20 34 494
Adresa: Rr. Qemal Stafa, Nr.333
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Tiranë
Përshkrim i shkurtër biografik:
Alternative Finance Studio është firma e konsulencës që unë drejtoj në shërbim të agrobiznesit (perfshirë agro-turizmin) që
konsiston në hartimin e Planeve të Biznesit për IPARD dhe sistem bankar, studime të zinxhirit të vlerës, por jo vetëm. Certifikim
për kompani dhe produktesh si HACCP, ISO, GlobalGap. Asistencë në drejtim të teknologjisë për investimet e planifikuara.
Konsulencë për sistemin bankar. Ndërtim platformash agro-teknike dhe financiare në shërbim të bankave dhe operimit të
biznesit. Trajnime të ndryshme për menaxhim biznesi, menaxhim risku në agrobiznes, sisteme të marketingut etj.

Oltion Cuko
Email: oltioncuko@gmail.com
Telefon: +355 69 52 22 156
Adresa: Krutje Sipërme, Njësia Administrative Krutje
Qyteti: Lushnje
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Lushnje
Përshkrim i shkurtër biografik:
Pothuajse 10 vite që punoj në bankë në pozicionin e Analistit të kredisë për Agrobizneset. Në të njejtën kohe disponoj edhe një
biznes familjar prodhim perime në sera. Gjatë eksperiencës në punën në bankë kam marrë pjesë në trajnime e seminare të
ndryshme.

TMC Training Management Consulting
Arben Memo
Email: arben.memo@tmc-al.com
Faqja e internetit: www.tmc-al.com
Telefon: +355 69 20 32 520
Adresa: Rr. H.Shijaku, P.6 / 3
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Tiranë, Durrës, Elbasan, Fier, Vlorë, Korcë, Porgradec, Berat, Sarandë
Përshkrim i shkurtër biografik:

Konsulence, Trajnime, Auditime lidhur me Sigurinë Ushqimore përmes modeleve HACCP, ISO 22000.

(VRDA ) Vlora Regional Development Agency
Ylldise Brahimaj
Email: vlorerda@gmail.com
Faqja e internetit: www.wordpressvlorerda.com
Telefon: +355 69 38 34 994
Adresa: Rr"Pjeter Budi",Ap 9/1
Qyteti: Tiranë
Qyteti/Rrethi ku mund të ushtroni aktivitetin: Tiranë ,Vlorë, Himarë,Sarandë, Gjirokastër, Lezhë dhe Shkodër
Përshkrim i shkurtër biografik:
Rritje e kapaciteteve për fermerët, agroturizmin; artizanatin; Nxitja e partneriteteve strategjike dhe inovacionit në bizneset si; Fuqizimi i grave
dhe ekonomisë rurale zhvillimi aktual rural dhe barazia gjinore.
Kerkim tregu ; Planifikimi i Biznesit dhe Studimet e Fizibilitetit; Që nga viti 1998 RDA Vlora ka asistuar / përgatitur mbi 500 plane biznesi për
fermerë me qëllim për aplikime kredie.
Shërbime trainimi dhe mentorimi:

•
•
•
•
•
•

Këshillim dhe trajnim për sektorin e zhvillimit të turizmit dhe agroturizmit;
Studime të fizibilitetit, analiza e tregut dhe plane biznesi për agrobiznesin dhe sektorin e përpunimit të ushqimit;
Projektimi dhe vlerësimi i projektit; Vlerësimi i ndikimit;
Punësimi dhe zhvillimi i aftësive për punonjësit e NVM-ve dhe institucioneve publike;
Të hartojë dhe të përgatisë programe trajnimi; Hartimi dhe përgatitja e programit të mentorimit;
Sigurimi i mentorimit për NVM të zgjedhura;

