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Projekti
Në Expocity Albania, në datat 19-20 Tetor 2018 do të mbahet
Edicioni i parë i Textile, Leather & Fashion Expo 2018. Synimi i këtij
organizimi është të fokusohet në potencialin e industrisë tekstile,
të këpucëve dhe asaj të modës në tregun shqiptar, rajonal e më
gjerë. Përqasja aktuale e Industrisë tekstile dhe asaj të këpucëve
në Shqipëri limitohet me vende si Italia (partner kryesor në
rolin e blerësit dhe të ndërmjetësit), Gjermania, Franca, Vendet
Skandinave dhe Spanja, ndërsa potenciali i zhvillimit dhe orientimit
drejt tregjeve ndërkombëtare është shumë më i lartë.

Objektivi
Rritja e bashkëpunimit në tregun rajonal në industrinë
tekstile, lëkurës së këpucëve, atë të fasonëve dhe
në industrinë e modës, është synimi kryesor i këtij
organizimi. Kjo stimulon krijimin e bashkëpunimeve
dhe partneriteteve të reja, si edhe i hap rrugë zhvillimit
të mëtejshëm në tregut rajonal, duke sjellë gjithashtu
vëmendjen tek përmirësimi i kushteve të punës , bazuar
në standartet ndërkombëtare. Tendenca e tregut
europian është rritja e kërkesës për bashkëpunim me
vendet me origjinë europiane specifikisht vendet e
Ballkanit Perëndimor.
Përmes panairit Textile, Leather & Fashion 2018,
vëmendja kushtuar botës së tekstileve, këpucëve
dhe modës në mbarë botën, do të bëjë ndalesën
në rajonin e Ballkanit Perëndimor, konsideruar si një
treg me potencial për krijimin e partneriteteve të reja.
Industria tekstile dhe e këpucëve, industria fasone
dhe ajo e modës, është konsideruar nga analistët
ndërkombëtare si një mundësi reale për të zhvilluar
kapacitete prodhuese me orientim drejt tregjeve
ndërkombëtare.

Industria Tekstile në Shqipëri
Sektori i Tekstileve dhe Këpucëve është një sektor i rëndësishëm i industrisë së prodhimit në Shqipëri. Ai
luan një rol vendimtar në ekonominë dhe mirëqenien sociale në disa rajone të vendit. Ky sektor zë peshën
më të madhe në eksport, pasi përfaqëson rreth 34% të totalit të eksporteve dhe 45% të forcës punëtore
në industrinë përpunuese. Investimet në makineri të kryera nga kompanitë fasone kanë bërë që markat
ndërkombëtare të synojnë tregun shqiptar për të bërë ciklin e plotë të produktit të tyre. Sfida me të cilën
përballet sektori sot është puna me cikël të mbyllur (të plotë prodhimi) dhe aktiviteti në tregje të pavarura.
Mbështetja institucionale ndaj kësaj sfide duhet të përqëndrohet në ndërmarrjen e masave të nevojshme
dhe politikave specifike ekonomike që duhet të ndikojnë kalimin e industrisë nga forma e prodhimit të
tipit fason (ose ndryshe material porositës) në një industri me cikël të plotë prodhimi (ose ndryshe industri
autonome).

Industria e këpucëve në Shqipëri
Sektori i prodhimit të këpucëve në Shqipëri është një sektor i rëndësishëm dhe me potencial të lartë për ekonominë
e vendit. Eksporti i këpucëve kap shifrat e 13.9% të eksporteve totale në Shqipëri dhe siguron rreth 35 000 vende
pune. Tregjet kryesore për këtë janë Italia, Gjermania dhe Greqia. Historiku i prodhimit të këpucëve në Shqipëri
daton në 1950-ën ku prodhimi i këpucëve u shndërrua në një nga sektorët më të rëndësishëm dhe ku rreth 40
kompani punonin me cikël të plotë për prodhimin e këpucëve duke filluar nga sigurimi i lëndës së parë, dizenjimi,
modelimi dhe produkti final. Pas viteve 90 shumë nga kompanitë u privatizuan dhe sot përpos kontratave të biznesit
kryesisht me vendin fqinj Italine, tendenca e shumë prodhuesëve në industrinë e këpucëve është kalimi në prodhim
me cikël të plotë.
Avantazhet e tregtisë me Shqipërinë:
Shqipëria është një portë e shkëlqyer e biznesit me Tregun Ballkanik, Evropën Perëndimore dhe Lindore e më gjerë.
Ajo gëzon të drejtën e disa marrëveshjeve për tregti të lirë si CEFTA 2006, EFTA, Marrëveshja e Tregtisë së Lirë mes
Turqisë dhe Shqipërisë, anëtarësimi WTO etj. Avantazhet e tregëtisë me Shqipërinë janë si më poshtë:
²² Krahu i lirë i punës;
²² Afërsia gjeografike me tregjet europiane;
²² Eksperienca pozitive shumë-vjeçare me firmat më të njohura europiane.

Profili i ekspozuesit:
Sektori Privat

»» Prodhuesit dhe Eksportuesit nga e gjithë bota në industrinë e lehtë të lëndës
së parë si pëlhura të thurura dhe të endura për femrat, meshkujt dhe fëmijët,
produktet e lëkurës dhe produktet e leshit;
»» Prodhuesit dhe Eksportuesit në industrinë e këpucëve;
»» Prodhuesit dhe Eksportuesit e aksesorëve;
»» Fasoneritë lokale që synojnë të gjejnë prodhues të interesuar për kapacitete të
lira të tyre apo që shikojnë se mund të zgjerojnë aktivitetin në rast se gjejnë një
interes të ri për prodhim;
»» Atelie, Disenjatorë shqiptarë dhe të huaj;
»» Fasoni industrial. Kompani që prodhojnë makineri, pajisje dhe pjesë këmbimi
për sektorin e tekstileve;
»» Shërbime mbështetëse si shërbimet e printimit, paketimit etj
»» Shkollat e Modës.

Pjesëmarrës të tjerë:

»» Institucione qeveritare dhe agjenci;
»» Shoqata profesionale të fasonëve dhe të prodhuesve të veshjeve dhe të
këpucëve;
»» Institucione arsimore, kompani trajnimi dhe rekrutimi;
»» Institucione financiare;
»» Kompani sigurimi.

Pse duhet të
merrni pjesë
në “Textile,
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Fashion
Expo 2018”

»» Mundësi bashkëpunimi me kompani prestigjioze ndërkombëtare
të fushës së modës për të siguruar kontrata prodhimi me cikël të
plotë për produkte “Made in Albania”;
»» Krijimi i partneriteteve të reja në rajon dhe më gjerë;
»» Prezantimi i kompanive dhe përmirësimi i imazhit në treg për
trajtimin e fuqisë punëtore dhe kushtet e punës;
»» Takime B2B dhe B2C;
»» Prezantimi i teknologjive më inovative të sektorit;
»» Pikëtakim ndërmjet aktorëve më të rëndësishëm të sektorit privat
dhe publik.

Profili i vizitorëve:
»» Sipërmarrës të modës, të dyqaneve të veshjeve,
këpucëve, aksesorëve nga rajoni e më gjerë;
»» Përfaqësues shitjesh të kompanive që
prodhojnë, distribuojnë pajisje të makinerive
të kësaj industrie;
»» Specialistë të fushës së tekstileve;
»» Tregëtarë metrazhesh;
»» Specialistë të fushës së modës, disenjatorë
»» Etj.

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 Perëndimit. Expo City Albania iu ofron pjesëmarrësve në panaire dhe
konferenca platformën më të mirë të 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.
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