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Tirana Expo Centre në bashkëpunim me Ministrinë e
Energjisë dhe Industrisë organizojnë nga data 23 - 25
Tetor 2015, Panairin e Energjisë dhe Ndërtimit në vijim të
Edicionit të Parë të Panairit “Energjia, Sfida e së Ardhmes”.
Në Shqipërinë e Shekullit 21 kërcënimi nga ngrohja
globale, ndërgjegjësimi në rritje për mbrojtjen e mjedisit,
burimet e kufizuara të energjisë fosile, nevoja për rilindje në
industrinë e ndërtimit, kapacitetet në rritje për promovimin
e eficensës së energjisë janë disa nga problematikat
kryesore në sektorët e energjisë dhe ndërtimit.
Zgjidhja e këtyre problematikave nuk arrihet duke
prodhuar më shumë apo duke kufizuar investimet në
dimensione lokale, por duke shpenzuar më pak energji
përmes metodave eficente si dhe duke ndërvepruar në
një nivel rajonal, për stimulimin e një sektori në krizë
si ai i ndërtimit.
Panairi Ndërkombëtar i Energjisë dhe Ndërtimit synon
të nxisë industrinë vendase dhe të rrisë ndërveprimin
rajonal duke ofruar në një ambjent të përbashkët
parashtrimin e sfidave dhe problematikave, por
edhe zgjidhjet përmes takimeve bilaterale, kryerjen e
negocimeve parimore si dhe stimulimin e ndërveprimit
rajonal dhe institucional në përputhje me pritshmëritë
e subjekteve pjesëmarrëse.
Bizneset dhe profesionistët në sektorët e energjisë dhe
ndërtimit kanë të gjitha arsyet për të qenë prezent në
një panair rajonal të profilizuar, i vetmi i llojit të tij që
promovon në një ambjent tërësisht profesional të gjithë
zinxhirin e industrisë me fokus në tre shtylla kryesore:
Ndërtimin, Energjinë, Arredimin
Panairi i “Energjia dhe Ndërtimi” është një event që ka
të integruar:
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- Mundësinë e ekspozimit për kompanitë pjesëmarrëse
në një ambjent profesional dhe interaktiv
- Konferencën e dedikuar me qëllim informimin,
shkëbimin e eksperiencave dhe mendimeve si dhe
diskutimin mbi zhvillimet dhe sfidat e këtyre sektorëve
- Mundësinë e zhvillimit të takimeve B2B në ambjente
të dedikuara për të diskutuar mbi projektet e së
ardhmes si dhe për marrëveshje parimore
- Aktivitete me fokus vizitorët e eventit
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Tirana Expo Centre in cooperation with the Ministry
of Energy and Industry, organize from 23 until 25
of October 2015 the “Energy and Construction”
Trade Fair, following the First Edition of the “Energy,
Challenge of the future “. In the 21st century Albania,
global warming threat, the growing awareness of
environmental protection, the limited sources of
fossil energy, the need for revival in the construction
industry, the increasing capacity to promote energy

-

efficiency are some of the main issues in Energy and
Construction Industry.
The resolution of these problems is not achieved
by producing more or limiting investment in local
dimensions, but by spending less energy through
efficient methods and by interacting on a regional level,
to stimulate a sector in crisis such as construction.
The International Trade Fair of Energy and Construction
aims to promote local industry and enhance regional
interactivity by providing in a joint environment the
adduction of challenges and problems, but also
solutions through bilateral meetings, conducting
principal negotiations and stimulating regional
and institutional interaction in accordance with the
expectations of participating companies.
Businesses and professionals in the Energy and
Construction sectors, have all the reasons to be present
in a profiled regional fair, the only one of its kind that
promotes in a completely professional environment
the entire industry chain focusing on two principal
cornerstones: construction and energy.
“Energy and Construction” Trade Fair is an event that
integrates:
- The possibility of exposure for participating companies
in a professional and interactive environment
- A dedicated conference focused on informing and
exchanging experiences, opinions and discussions on
the challenges and developments of this sector
- The possibility of interacting and discussing future
projects and agreements in dedicated B2B spaces
- Activities focusing on the visitors of the event

expo@prespa-invest.com | +355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
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Ndërtimi i rrugës të së ardhmes dhe urave
të bashkëpunimit rajonal
Edicioni i dytë i panairit “Energjia dhe Ndërtimi” krijon
dhe nxit zhvillimet në të dy këto sektorë, teknologjive
të reja të tyre, materialeve të ndërtimit, efiçencës
në energji si dhe koncepteve të reja të arkitekturës
moderne
AJO ÇFARË NE GARANTOJMË ËSHTË:
• Ofrimi i një mundësie unike ekspozimi për produktet
dhe shërbimet
• Evidentimi i metodave dhe teknologjive të reja në
Industrinë Energjitike dhe atë të Ndërtimit
• Promovimi i një imazhi pozitiv të Industrisë vendase
të Energjisë dhe Ndërtimit përballë subjekteve
pjesëmarrëse rajonale
• Takime B2B dhe lidhja e marrëveshjeve të reja mes
subjekteve pjesëmarrëse
• Mundësia për të krijuar një ambjent bashkëpunues
mes kompanive të sektorit privat dhe institucioneve
shtetërore
• Teknologji të reja në Sektorët e Ndërtimit dhe
Energjisë, mundësia për të kontribuar në rritjen
afatgjatë të kompanive, krijimin e oportuniteteve për
ndërveprimin me aktorët shtetëror dhe rajonal
• Promovimi i eventit përmes një strategjie mediatike
gjithëpërfshirëse, duke shfrytëzuar me efektivitet
kanalet e komunikimit marketing
• Prezencën e vizitorëve të profileve të ndryshme:
ekspert të fushës, përfaqësues të institucioneve
shtetërore, profesionistë të ardhshëm të sektorit,
aktorë vendimarrës kombëtarë dhe rajonalë etj
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Trade Fair – building the road to the future and
regional cooperation bridges
The second edition of the “Energy and Construction”
Trade Fair creates and promotes development in the
construction and energy, new technologies, building
materials, energy efficiency and new concepts of
modern architecture.
WE GUARANTEE:
• Offering of an unique opportunity to display
products and services
• Identification of new methods and technologies in
the energy and construction
• Promoting a positive image of National Energy
and Construction Industry, in relation to participating
regional companies
•B2B meetings and enhancing new agreements
between participating entities
• The opportunity to create a cooperative
environment between private sector companies and
public institutions
• New technologies in Construction and Energy
Sector, the opportunity to contribute to long-term
growth of companies, creating opportunities for
interaction with public and regional actors
• Promoting the event through a comprehensive
media strategy, utilizing effective marketing
communication channels
•The presence of visitors of different profiles:
proffessionals of the sector, representatives of public
entities, future professionals of the sector, national
and regional stakeholders, etc.

-

expo@prespa-invest.com | +355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
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PROFILI I SUBJEKTEVE
PJESËMARRËSE
INDUSTRIA E
INDUSTRIA E
ENERGJISË
NDËRTIMIT
1.ENERGJIA E RINOVUESHME
- Energjia e Ujit
Studio Projektimi, Studio Ligjore, Kompani
Zbatimi (Ndërtuese, Teknologjike dhe Transmetim/
Tranformim) Kompani për tregtimin e energjisë
- Energjia e Erës
Kompani projektuese, ndërtuese dhe instaluese
- Energjia Diellore
Kompani projektuese, ndërtuese dhe instaluese
- Energjia nga Biomasa
Kompani për prodhimin dhe tregtimin e biomasave
2.EFICENCA NË ENERGJI
Kompani në sektorin e eficencës në energji
3.ENERGJIA E PARINOVUESHME
- Hidrokarbure
Kompani për nxjerrjen, përpunimin, tansportimin dhe
tregtimin
- Gazi
Kompani për Studimin, Projektimin dhe Ndërtimin e
Pikavë Shpërndarëse
- Qymyri
Kompani për nxjerrjen, përpunimin, transportimin dhe
tregtimin
4.INSTITUCIONET FINANCIARE
- Banka Tregtare
- Organizma Financiarë Ndërkombëtarë
- Fonde, Fondacione Financimi e Zhvillimi
- Kompani Sigurimi
5. INSTITUCIONE AKADEMIKE
6. STUDIO KONSULENCE
7. INSTITUCIONE SHTETËRORE
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- Kompani ndërtimi, projektimi dhe arredimi
- Mobilje
- Dyer dhe dritare
- Materiale elektrike
- Struktura dhe profile metalike
- Paisje hidrosanitare dhe pllaka
- Lëndë drusore
- Materiale hidraulike
- Produkte kondicionimi
- Finitura
- Materiale ndërtimi
- Ashensorë
- Arredim urban
- Pajisje sigurie
- Fasada dhe veshje
- Mbulesa, aksesorë për çati
- Kantierë ndërtimi
- Materiale izoluese
- Gazra teknik etj
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PARTICIPATING
COMPANIES PROFILE
4. FINANCIAL INSTITUTIONS
ENERGETIC
- Commercial Banks
- International Financial Organizations
INDUSTRY
- Funds, Foundations for Development and Financing, etc
1. RENEWABLE ENERGY
- Water energy
Design Studios, Legal Studios, Implementation
Companies
(Construction, Technology
and
Transmission - Transformation), Energy Companies
for Trading
- Wind Energy
Design, Construction and Installation
- Solar Energy
Planning, Construction and Installation
- Energy from Biomass
Companies for the Production and Trading of Biomass
2. ENERGY EFFICIENCY
- Companies in the Sector of Energy Efficiency
3. NON-RENEWABLE ENERGY:
- Hydrocarbon
Company for the Extraction, Processing,
Transportation and Trading
- Gas
Companies of Assessment, Design and Construction
of the Gas Stations Company for the Extraction,
Processing, Transportation and Trading
- Coal
Company for the Extraction, Processing and Trading

-

- Insurance Companies
5. ACADEMIC INSTITUTIONS
6. CONSULTING SERVICES
7. GOVERNMENTAL INSTITUTIONS AND
COMPANIES

CONSTRUCTION
INDUSTRY

- Construction, Design and Furnishing Companies
- Furniture
- Doors and Windows
- Electric Materials
- Metallic Structures and Profiles
- Sanitation Equipments and Tiles
- Timber - Polyester
- Hydraulic Materials
- Conditioning Products
- Finishing Materials
- Construction Materials
- Elevators
- Urban Designing
- Security Accesories
- Facades and clothing
- Coverings and Roof Accesories
- Construction Yard
- Installation Materials
- Industrial Gases
- Building Management Systems
- Smart Home etc

expo@prespa-invest.com | +355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
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DUHET TË
JENI PJESË E
PANAIRIT

- Promovo emrin e kompanisë tënde dhe atë çfarë
ofron për klientët e tu në një formë të dukshme.
- Shfrytëzo këtë mundësi për të krijuar bashkëpunime
të reja dhe për të forcuar ato ekzistuese.
- Njihu konkretisht me prioritetet dhe fokusin e
Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë në këtë sektor
të rëndësishëm
- Reklamo produkte të reja, oferta apo shërbimet në një
ambjent profesional, që të jep mundësinë direkte për
t’u takuar me klientët potencialë vendas dhe të huaj.
- Bëhu pjesë e një ambjenti profesional që
promovon marrdhëniet B2B. Realizo takime dy ose
shumëpalëshe me subjekte vendase dhe huaja si
dhe me aktorë të rëndësishëm të sektorit publik në

ambjente të dedikuara.
- Salla e panairit është e standardeve të vendeve të
BE, me hapësirë pa limit, kushte speciale teknike,
zjarrfikëse, mundësi magazinimi, parkim falas, ajër i
kondicionuar, survejim me kamera, bar/catering etj.
- Tirana Expo Centre ofron transport falas nga Qendra
e Qytetit në TEC dhe anasjelltas.
- Bëhu pjesë e traditës, edukoje dhe informoje tregun
mbi rëndësinë e industrisë energjitike dhe asaj të
ndërtimit. “Energjia dhe Ndërtimi” nuk është thjeshtë
një panair, është një markë që përfaqëson: cilësi në
organizim, përmbushje të kërkesave të subjekteve
pjesëmarrëse, mundësi ekspozimi në një ambjent
profesional etj.

PSE

DUHET TË VIZITOSH
PANAIRIN “ENERGJIA
DHE NDËRTIMI”?
- Informohu mbi zhvillimet dhe teknologjitë më të reja
në sektorët e energjisë dhe ndërtimit
- Mund të zbulosh mundësi të reja investimi.
- Mund të forcosh lidhjet ekzistuese dhe të krijosh
kontakte të reja biznesi me përfaqësues vendas dhe
rajonalë të sektorit privat si dhe me përfaqësues të
institucioneve shtetërore.
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- Mund të gjesh gjithçka që të nevojitet në Sektorin
e Ndërtimit dhe Fushën e Arredimit si dhe të zbulosh
metoda për reduktimin e shpenzimeve përmes
eficensës në energji.
- Mund të krijosh kontaktet e duhura me kompanitë
pjesëmarrëse dhe t’iu prezantosh projektet e tua në
fushën e energjisë dhe ndërtimit.
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WHY

SHOULD YOU
ATTEND
TRADE FAIR
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-To promote your company name and what it offers to
the customers in a visible showcase.
-To establish new partnerships and strengthen existing
ones.
- Meet specifically the priorities and focus of the Ministry
of Energy and Industry in this important sector.
-To promote new products, offers, and services in a
professional environment that provides the opportunity
to directly meet your potential customers.
- Be part of a professional environment that promotes
B2B relationships. Accomplish bilateral meetings with
local and regional companies as well as important actors
in the public sector in dedicated facilities.

&

-The trade fair Facility complies to the EU Countries
standards, with its unlimited space, special technical
conditions, fire protection system, storage options, free
parking, air conditioning, surveillance cameras, bar /
catering etc.
-TEC provides free transportation from the center of
Tirana in TEC and vice versa.
-Be part of the tradition, educate and inform the market
about the importance of the energy and construction
industry. “Energy and Construction” is not just a trade
fair; it is a brand that represents quality in organization,
fulfillment to the requirements of the participating subjects,
exhibition opportunities in a professional environment etc.

WHY

SHOULD YOU VISIT THE
“ENERGY AND CONSTRUCTION”
TRADE FAIR?
- You are provided with the opportunity to be informed
about new developments and technologies in the
Energy and Construction Sector.
- You can discover new investment opportunities.
- You can strengthen existing relations and create new
business contacts with local and regional representatives
of the private sector and public institutions.

-

- You can find everything you need in construction
and design sector, and uncover the cost reduction
methods through energy efficiency.
- You can create the necessary contacts with the
participating companies and present your projects in
energy and construction to them.

expo@prespa-invest.com | +355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
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Përzgjidh sipërfaqen tënde me
çmimet më preferenciale në treg.

Sipërfaqe
ekspozimi- Stenda
Standarte – 12 m2
me tarifa si në vijim

(Hapësira përfshin: panelet ndarëse me lartësi 2.5m, moket, printimin e emrit të kompanisw në hyrje të
stendës, tavolinë dhe karrike, energji elektrike, spot ndricuese, prizë dhe Wi-Fi falas)

Tarifë fikse (Regjistrimi dhe Sigurimi i stendës) – 100 € me TVSH
TARIFAT NË VARËSI TË SIPËRFAQES VARIOJNË SI MË POSHTË:

12-30 m - Tarifa e pjesëmarrjes është 60 €/m me TVSH
Stenda nga 31-50 m - aplikohet ulje në masën 10% , tarifa 54 €/m me TVSH
Stenda nga 51-100 m aplikohet ulje në masën 20% , tarifa 48 €/m me TVSH
Stenda mbi 100 m - ulje në masën 30% , tarifa 42 €/m me TVSH
Stenda nga

2

2

2

2

2-

2
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TRADE FAIR?
Select the exhibition area with the
lowest prices in the market.

Exhibition Space
Standart Booth

(The space includes: partitions panels 2.5m high, carpet, printing name of the company in the entrance of
the booth, table and chairs, electric energy, lightning, plug and free Wi-Fi)

Fixed fee (registration and insurance of the stand) - 100 € VAT included.
THE PARTICIPATION FEES ARE VARIABLE TOWARDS THE SURFACE AS FOLLOWING:

12-30 m - the participation fee is 60 €/m VAT included
From 31-50 m - 10% discount, the participation fee is 54 €/m VAT included
From 51-100 m – 20% discount, the participation fee is 48 €/m VAT included
Over 100 m - 30% discount, the participation fee is 42 €/m VAT included
Exhibition surface from

-

2

2

2

2

2

2

2

2
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Shfaqu Kudo
me një ndër paketat
e Sponsorshipit
Gold
S PO N SOR

SILVER SPONSOR

5 000 €

GOLD SPONSOR

me Tvsh

• Sipërfaqe ekspozimi në panair 30 m2
• Hapësira ekspozimi 3 cube banners
• 3 Kuti promocionale trekëndëshe
• 3 Hanging Poster në hapësirat e brendshme
• 3 Roll Banner në hyrje
• 2 Flamur në hyrje të godinës
• Billboard në krahun ballor
• Logo në event badges dhe në ftesat e ceremonisë
zyrtare të hapjes
• Prezencë në ekranin qëndror LED përgjatë gjithë
kohëzgjatjes së eventit me frekuencë përsëritjeje çdo
30 minuta
• Stickers në dysheme të branduar me logo
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S PO N SOR

10 000 €

me Tvsh

• Sipërfaqe ekspozimi në panair 50 m2
• Integrim i logos së sponsorit në spotin që
transmetohet në media
• Hapësira ekspozimi 4 cube banners
• 4 Kuti promocionale trekëndëshe
• 4 Hanging Poster në hapësirat e brendshme
• 4 Roll Banner në hyrje
• 3 Flamur në hyrje të godinës
• Billboard në krahun ballor
• Logo në event badges dhe në ftesat e ceremonisë
zyrtare të hapjes
• Prezencë në ekranin qendror LED përgjatë gjithë
kohëzgjatjes së eventit me frekuencë përsëritjeje çdo
10 minuta
• Stickers në dysheme të branduar me logo

Tirana Expo Centre, Rr. Gjergj Balshaj, Nr. 6 (ish-Praktiker)
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Be everywhere
through Sponsorship
Packages
Gold
S PO N SOR

SILVER SPONSOR

5 000 €

GOLD SPONSOR

VAT included

• Exhibition area at the trade fair 30 m2
• 3 Lightning Cube Banners
• 3 Promotional Triangle Boxes
• 3 Hanging Posters in interior spaces
• 3 Roll Banners in Entrance
• 2 Flags in the Entrance of the Facility
• Billboard in the front area
• Companies Logo in Event Badges and in VIP
Ceremony Invitations
• Central LED screen presence throughout
the duration of the Event with the frequency
of repetition every 30 minutes
• Stickers on the floor branded with company Logo

-

S PO N SOR

10 000 €

VAT included

• Exhibition area at the trade fair 50 m2
• Integration of the sponsor logo in the event spot
that will be aired in television
• 4 Lightning Cube Banners
• 4 Promotional Triangle Boxes
• 4 Hanging Posters in interior spaces
• 4 Roll Banner in Entrance
• 3 Flags in the Entrance of the Facility
• Billboard in the front area
• Companies Logo in Event Badges and in VIP
Ceremony Invitations
• Central LED screen presence throughout
the duration of the Event with the frequency
of repetition every 10 minutes
• Stickers on the floor branded with company Logo

expo@prespa-invest.com | +355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
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3. Ndaj projektet dhe qëndrimet e tua përballë një
audience profesionale në konferencën e eventit
Koha e referimit - 20 minuta
Tarifa e pjesëmarrjes – 400 € me Tvsh

4. MJAFTON PREZENCA
JUAJ, PËR ÇDO GJË
TJETËR MENDOJMË NE
• Tarifa e pjesëmarrjes – 3 500 € me Tvsh
• Elementët e paketës si më poshtë:
• Sipërfaqja e stendës – 36 m2
• Design i stendës
• Konstruksioni i stendës si në foton bashkëlidhur
• Brandimi i stendes me materiale promocionale
• Shërbimi Hostess ku përfshihet dhe trajnimi për profilin
/ produktet / shërbimet e kompanisë

Ku? Në Qendrën e Panaireve “Tirana Expo
Centre”
Kur? Nga data 23-25 Tetor 2015, nga ora
10:00-20:00
Cilët? TIRANA EXPO CENTRE në
bashkëpunim me Ministrinë e Energjisë dhe
Industrisë
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Pse? Për t’i ofruar një event gjithëpërfshirës
me mundësi ekspozimi, informimi, takime
biznesi, ndërgjegjësimi, mbi rëndësinë e
industrisë së Energjisë dhe Ndërtimit në
vend dhe më gjerë
Panairi “Energjia dhe Ndërtimi” – Ndërto me
Energji një të Ardhme më të Mirë!
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3. Share your projects and opinions towards a professional
audience in the event conference
Time of Reference- 20 minutes
Participation fee - 400 € VAT included

4.YOUR PRESENCE IS
ENOUGH, LET US THINK OF
EVERYTHING ELSE
• Participant fee – 3 500 € VAT included
• The elements of the package:
• Stand area - 36 m2
• Design of the Stand
• Stand construction as in the photo attached
• Stand Branding with the promotional materials
• Hostess Service that includes training regarding the
profile / products / services of the company

Where? At the “Tirana Expo Centre” Trade
Fair Center
When? From October 23 until October 25
2015, from 10:00 until 20:00
Who? TIRANA EXPO CENTRE in
cooperation with the Ministry of Energy and
Industry

-

Why? To offer through a comprehensive
event exposing opportunities, information,
business meetings, awareness of the
importance of the local and regional energy
and construction industry
“Energy and Construction” - Build with
Energy a Better Future!

expo@prespa-invest.com | +355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
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PA N A I R I N N D Ë R K O M B Ë TA R
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ndërto me energji nje të ardhme më të mirë

N Ë BAS H KË P U N IM :

Transporti falas nga qendra e Tiranës
Autobus çdo 30 min

Tirana Expo Centre, Rr. Gjergj Balshaj, Nr. 6 (ish-Praktiker)
+355 4 23 57 900 • +355 69 700 4050
expo@prespa-invest.com
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