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THE FIRST 
INTERNATIONAL 
AGRIBUSINESS AND AGROTECH 
FAIR & CONFERENCE
April 27 - 29, 2018
@ Expocity Albania
Tirana, Albania

The First International Fair for Agribusiness and 
Agro-technology sectors, organized by Expocity 
Albania, will take place in April 27 - 29, 2018. 
The fair's main purpose is to gather all the most 
important actors in the eld of agricultural and 
agro-technology sectors in Albania and the 
Balkans region, in a unique venue. We aim to 
create an international communication platform 
for farmers from around the country, as well as 
present an excellent opportunity to connect and 
establish very important contacts with top 
companies in the industry across the region.

THE PROJECT

IN COLLABORATION WITH:

OUR COMPANY ON:

WWW.EXPOCITY.AL

Our Company
WWW.EXPOCITY.AL
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Edicioni i dytë i Panairit Ndërkombëtar të Agrobiznesit 
dhe Agroteknikës i organizuar nga Expocity Albania, do 
të mbahet në datat 15-16 Mars 2019. 
Ky aktivitet fton në një platformë komunikimi biznesi 
kombëtare dhe ndërkombëtare aktorët më të rëndësishëm 
në fushat e bujqësisë, agropërpunimit dhe agroteknikës.
Në vijim të eksperiencës së edicionit të pare Agrotech 
Expo & Forum 2019 do të krijojë të gjitha kushtet optimale 
për kryerjen me sukses të komunikimit si nëpërmjet 
ekspozimeve ashtu edhe të takimeve të biznesit me 
qëllim prezantimi të kompanisë, produkteve edhe 
shërbimeve, krijimin e partneriteteve, si dhe të marrjes së 
informacionit të përditësuar me të rejat më të fundit nga 
teknologjia apo dhe zhvillimet e politikave.  
Agrotech Expo & Forum 2019, falë vëmendjes 
ndërkombëtare, nëpërmjet aktiviteteve të organizuara,
forumit dhe workshopeve do t’u ofrojë sipërmarrësve 
shqiptarë dhe të rajonit të Ballkanit mundësi njohjeje 
dhe arritjeje të tregjeve të reja, shkëmbime dhe ndarje të 

eksperiencave, kontakte të vlefshme, informacione dhe 
pse jo edhe momente reflektimi për ridimensionimin e 
biznesit në nivele më të larta.

Institucionet kryesore në vend, projektet kushtuar 
bujqësisë dhe kompanitë kryesore që shërbejnë si 
një histori suksesi në sektorin e bujqësisë në Shqipëri 
dhe jo vetëm, do të mblidhen së bashku në forumin e 
Agro-Tech 2019 për të trajtuar tema të rëndësishme të 
sektorit. Forumi do të japë mundësinë e shkëmbimit të 
informacionit, parashtrimin e strategjive dhe iniciativave 
në kuadër të zhvillimit të bujqësisë në vend, do të 
prezantojë hapësirat më të mira dhe mundësitë për një 
zhvillim të qendrueshëm në industrinë e agro-biznesit.  

BUJQËSIA NË SHQIPËRI

FORUMI AGRO-TECH 2019

Bujqësia mbetet një nga sektorët me potencialin më të 
madh të zhvillimit në Shqipëri. Bujqësia është burimi 
kryesor i punësimit dhe të të ardhurave veçanërisht në 
zonat rurale të vendit.Ky sektor siguron rreth 20% të PBB-
së dhe 38,2% të punësimit total. Gjatë viteve të fundit 
sektori i bujqësisë ka patur një rritje të qendrueshme dhe 
ka dhënë një kontribut në rritje në PBB. Kërkesa në rritje 
për ushqim të shëndetshëm, të qëndrueshëm dhe të 
prodhuar në mënyrë organike rrit nevojën për përshtatje 
me teknologjitë më të fundit, zgjidhje më efiçiente për 
transformimin e biznesit bujqësor, me qëllim rritjen e 
produktivitetit dhe përmbushjen e të gjitha nevojave 
të tregut. Nga ana tjeter industria e agropërpunimit ka 
rezultuar si një ndër sektorët me rezultatet më të mira 
gjatë vitit 2018. Ky sektor ka shënuar një rritje në eksport 
në vlerën 18 %.

Agro-Tech Expo & Forum 2019
Edicioni i dytë i Panairit dhe Forumit Ndërkombëtar
të Agrobiznesit dhe Agroteknikës 15-16 Mars 2019,
Expocity Albania.

Shqipëria është zyrtarisht në fazën e fillimin të zbatimit 
të programit të Instrumentit për Para-Anëtarësim për 
Zhvillimin Rural II (IPARD II) për Shqipërinë. 
IPARD II u mundëson fermerëve dhe agrobizneseve 
shqiptare të kenë qasje në 71 milionë € të financuara 
nga BE-ja për periudhën 2014-2020, të cilat do të 
plotësohen me 23 milionë € nga Qeveria Shqiptare, 
duke siguruar një fond total prej  94 milionë € të 
disponueshme për investime në bujqësi dhe zhvillimin rural.
Forumi Agro-Tech 2019 do të ofrojë mundësitë më të 
mira për marrjen e informacionit efektiv dhe lehtësisht të 
përthithshëm nga agrobizneset.



Ekspozuesit e ftuar, biznese, institucione, 
shoqata do të mbulojnë të gjithë hapësirën e 
Agrobiznesit dhe Agroteknikës, si:

EKSPOZUESIT

Makineri bujqësore dhe pjesë këmbimi.
Sisteme Pompimit, Sisteme të Ujitjes.
Sera dhe Pajisje, Sisteme hidroponike.
Makineri për mbjellje dhe korrje.
Makineri dhe pajisje për hortikulturë (pyjet).
Makineri për përpunimin e ullinjve. 
Kopshtari.
Makineri për prerje, mbjellje, korrje, vegla pune, etj.
Bimë medicinale.
Plehëra kimike, Fertilizante, Fidanishte bimore.
Teknologji përpunimi, ruajtja, magazinimi, 
etiketimi, paketimi i produkteve bujqësore 
dhe transporti.
Përpunimin e prodhimeve.
Financime.

Expocity Albania do të komunikojë në një miks 
kanalesh komunikimi, lajmërimin, informimin 
dhe përmbajtjen e Agro-Tech Expo 2019 duke 
targetuar kategoritë e biznesit dhe të individëve 
nga Shqipëria, Ballkani edhe më gjerë si: 

VIZITORËT

Fermerë, Prodhues bujqësorë, Prodhues 
Serash, Blegtorë, Agropërpunues.
Blerës potencialë të bujqësisë, Agjentët, etj.
Kompanitë Eksportuese të Makinerive 
Bujqësore.
Distributorët Rajonale të Kompanive 
Importuese.
Shoqatat Tregtare të Bujqësisë.
Investitorë të Huaj.
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• Prezantimi dhe Promovimi i kompanisë apo 
institucionit; produkteve, shërbimeve, ideve dhe 
projekteve drejt bizneseve dhe/ ose individëve 
furnitorë dhe klientë. 

• Mundësi potenciale për krijimin e partneriteteve dhe 
bashkëpunimeve me kompanitë shqiptare, të rajonit 
dhe më gjerë.

• Pozicionimi me nivel të lartë besueshmërie dhe 
profesionalizmi ndaj blerësve ndërkombëtarë.

• Krijimi i lidhjeve me biznesin dhe institucionet publike. 

• Zgjerimi i aktivitetit drejt tregjeve të reja.

• Informimi mbi teknologjitë më të avancuara, modeleve 
të biznesit dhe eksperiencave të suksseshme. 

• Informimi mbi politikat e reja bujqësore në Shqipëri, 
Ballkan edhe më gjerë.

• Promovimi përmes fushatës së komunikimit të 
planifikuar nga Expocity Albania në kanalet mediatike.

PSE DUHET TË MERRNI PJESË
NË AGRO-TECH EXPO 2019?

EXPOCITY ALBANIA
Autostrada Tiranë-Durrës, km 8, Tiranë, Shqipëri

Tel: +355 42 387 080 | e-mail: info@expocity.al | web: www.expocity.al

Expocity Albania është organizues i Panaireve dhe 
Konferencave Kombëtare dhe Ndërkombëtare, i 
çertifikuar nga UFI, specializuar në organizimin dhe 
zhvillimin e panaireve, ekspozitave dhe eventeve të 
ndryshme të biznesit, drejtuar tregut vendor dhe atij 
ndërkombëtar.

Expocity Albania ju ofron pjesëmarrësve në këto 
aktivitete një strukturë dhe infrastrukturë të plotë, 
bashkëkohore dhe të plotësuar me të gjitha lehtësitë 
dhe stafin e nevojshëm.

Këto bashkë me 5’500 m² hapësirë të brendshme, 
7’000 m² hapësirë të jashtme, 800 vende parkimi, 
e plotësojnë Expocity Albania si platformën më 
komplekse dhe më të përshtatshme për realizimin 
me sukses të këtij lloj komunikimi në Shqipëri.
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