Edicioni i 2të

ENERGY
EXPO & FORUM 2018

ENERGY

EXPO & FORUM, TIRANA - ALBANIA

5 - 6 OCTOBER 2018

TREGU I PERBASHKET
I ENERGJISE – ENERGJIA
E RINOVUESHMEMBROJTJA MJEDISORE –
JETA E QENDRUESHMEE ARDHMJA E ENERGJISE
NE RAJON
Panairi i energjise ne 2018 vjen si nje edicion i dyte i
panairit Energy Expo & Forum 2017. Ky edicion do te
fokusohet ne potencialin e madh ne Shqiperi, Kosove,
Mal I Zi, Maqedoni, Greqi, Kroaci, dhe Serbi per te
investuar ne energjine elektrike.
Me potencial te madh dhe te pashfrytezuar, Shqiperia
perfiton nga mundesi te medha per investime ne kete
fushe dhe kjo perkon edhe me politikat aktuale per
tregun e energjise elektrike. Ligji i ri per energjine e
rinovueshme i miratuar vitin e kaluar me kuadrin ligjor
te rregulluar do te krijoje me shume treg per investime
dhe bashkepunim.
Veprimtaria do te zhvillohet ne 5-6 tetor ne Expocity
Albania. Risia e ketij organizimi do te qendroje ne
nje gjitheperfshirje te rajonit dhe me gjere si dhe ne
tematiken qe do te trajtoje e cila do te perfshije edhe
ceshtjet mjedisore dhe respektimit te ndryshimeve
klimaterike, ceshtjet e teknikave te ndertimit ne
respektim te eficiences se energjise.
Ky forum do te mbledhe serish grumbullues dhe
perpunues te sektorit te energjise se rinovueshme, duke
u bere platforma kryesore e rrjeteve per investitoret,
zhvilluesit dhe konsulentet. Pjesemarresit do te
keshillohen ne te gjithe spektrin e sektorit te energjise,
mundesite dhe potencialet, procesin e tenderimit si
dhe veshtiresite, me nje fokus te veçante ne sektorin e
energjise se rinovueshme dhe te ardhmes se energjise
ne Shqiperi dhe ne rajon.
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QELLIMI I ORGANIZIMIT
TE ENERGY EXPO
& FORUM 2018:
Ligji i ri per energjine e rinovueshme Nr. 7/2017 “Per nxitjen e
perdorimit te energjise nga burimet e rinovueshme” qe ka hyre
ne fuqi ne shkurt 2017 percakton kuadrin ligjor per nxitjen e
prodhimit te energjise se rinovueshme.
Brenda ketij ligji perfshihet dhe instalimi I paneleve solare per
familjare dhe biznese.
Fokusi i panairit do te jete ne efiçiencen e energjise, burimeve
te riperteritshme te energjise, ndertimit dhe mbrojtjes se
mjedisit me qellim qe:
•

Te inkurajoje bizneset dhe bashkepunimin e te gjithe
aktoreve te rendesishem ne fushen e energjise, energjise
se rinovueshme, mbrojtjes se mjedisit, ndertimit dhe
zhvillimit lokal ne Shqiperi dhe ne rajon.

•

Investitoret potencial te njihen me projektet e investimeve
dhe keshtu te stimulojne investimet ne rritje ne sektorin e
energjise, parqet industriale dhe ndertimin e impianteve
te trajtimit te ujerave te ndotura

•

Te paraqesin teknologjine e avancuar dhe format e
financimit te projekteve te energjise

•

Te kontribuoje ne perdorimin me te madh te burimeve te
riperteritshme te energjise dhe masave te efiçiences se
energjise

•

Te kontribuoje ne ndertimin ekologjikisht te ndergjegjshem
te objekteve

•

Nxitjen e zbatimit te partneriteteve publike-private ne
Shqiperi dhe rajon.

PJESEMARRESIT
Prodhues te energjise
•
•
•
•
•

Diellore
Era
Hidro
Gjeotermike
Gazi

Transmetimi I energjise
•
•
•

Transformatoret
Linjat e energjise
Ingranazhet per
shperndarjen e energjise

Zgjidhjet e
teknologjise se
ndriçimit
•
•
•

Diellore
Led tech
Zgjidhje te kombinuara

Teknologjia e lidhur me
energjine hidrike

Projektet e medha te
Energjise

•
•

•

Koncensionet e reja

•

Projekte smart dhe

Turbinat
Sistemet e tubave

Teknologjia e kursimit
te energjise
Bankat
•
•
•
•

Forumi

Bankat tregtare
EBRD
BSTDB
WB-IFC

•

Osshe
KESH
OST
ERE

Pjesemarrja ne
konference shoqerohet

Shoqerite e
sherbimeve publike
•
•
•
•

ekologjike

me nje vizite te
organizuar ne Panair.
•

Sponsorat e Panairit do
te kene nje hapesire per
PR prezantim ne Forum.

TEMAT KRYESORE QE DO TE
PREKEN NE FORUM DO TE JENE
NE LIDHJE ME :
*
*
*
*
*
*

Energjine e Gjelber
Eficiencen e Energjise
PPP
Menaxhimin e Ujerave
Ndertesat eficiente
Ndryshimet klimaterike
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PJESEMARRESIT
NE FORUM:
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Perfaqesues te qeverise shqiptare
Investitoret
Aktoret e tregut te energjise
Prodhuesit
Kompanite projektuese shqiptare per studimet e
fisibilitetit dhe ndikimin ne mjedis
Perfaqesues te bashkise se Tiranes
Drejtues te planifikimit te qytetit e rajonit.
Drejtore ekzekutive, e perfaqesues te
tjere te rendesishem te shoqerive te
infrastruktures dhe energjise
Keshilltare te energjise dhe te infrastruktures
Zyrat e avokatise qe operojne ne fushen e energjise
dhe te infrastruktures
Ekonomiste ne fushen e energjise e shume te tjere

Pse duhet te
marrin pjese:

Panairi do te kete si qellim te
pergjithshem te siguroje takime dhe
diskutime midis te gjithe aktoreve ne
energji dhe zhvillim lokal ne te gjithe
rajonin, per te nxitur investime me te
medha dhe per te rritur konkurrencen.
Te dyja ditet e panairit do te jene te
organizuara me takime dhe workshope
me specialiste te sektoreve,
investitore potenciale
dhe aktore te tjere.

Për më shumë informacion kontaktoni:
Project Manager
Elisabeta GJEBREA
C: +355674000449 / +355674008765
M: elisabeta.gjebrea@expocity.al
M: info@expocity.al
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Expo City Albania është një strukturë ndërkombëtare
për organizimin e panaireve dhe konferencave. Shoqëria
organizon dhe zhvillon panaire të ndryshme, ekspozita, organizime dhe evente të veçanta në rang vendor
dhe ndërkombëtar. Qendra e panaireve – me 5000 m²
hapësirë të brendshme e 7000 m² hapësirë të jashtme
ekspozuese dhe 800 vende parkimi – është objekti më
i madh I këtij lloji në Tiranë. Ndodhet afër qendrës së
kryeqytetit dhe aeroportit ndërkombëtar dhe ka një
pozitë të shkëlqyer strategjike për rajonin, afër rrjetit të
transportit ndërkombëtar midis Lindjes dhe Perendimit.
Expo City Albania iu ofron pjesëmarrësve në panaire dhe
konferenca platformën më të mirë te mundshme për një
komunikim sa më të suksesshëm në rajon. Eksperienca
jonë e ndërthurur vendase dhe ndërkombëtare, staﬁ i
kualiﬁkuar dhe vizioni afatgjatë – do të garantojnë shërbimin dhe bashkëpunimin me të mirë për të përmbushur
qëllimet e biznesit tuaj.

