
 

 

 
"RI-GJENERIMI. DIZAJNI DHE TEKNOLOGJI TË REJA PËR NJË TË ARDHME TË QËNDRUESHME" 

 
PROGRAMI I NISMAVE ME RRJETIN E SHPËRNDARJES NË SHQIPËRI 

 
 

A BI ESSE 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në një ndër filialet e kompanisë dhe offertë -10% për 
kategorinë çelësa/priza për seritë e larta. Vijojnë më shumë informacione mbi artikujt risi të ekspozuar. 
Adresa: Sheshi Ferenc Nopcka (tek Stacioni Trenit), Tiranë 
Web site: https://www.abiesse.al/  
Facebook: https://www.facebook.com/abiesse.al/ 
Instagram: https://www.instagram.com/a.biesse/  
Linkedin: https://al.linkedin.com/company/a-biesse  
 
 

ALBAELETTRICA 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-et e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet risi të ndriçimit të ekspozuar. 
Adresat:  

• Autostrada Tiranë-Durrës, Km. 8, Tiranë 

• Albaelettrica Tirana Shop: Rr. "Myslym Shyri", Kulla III, Tiranë 

• Temple Showrooms: Bulevardi "Gjergj Fishta", ish parku i spedicionit nr.146, Tiranë 

• Showroom Vlora: Bulevardi "Ismail Qemali", Vlorë-Skelë, Vlorë 
Web site: https://www.albaelettrica.al/  
Facebook: https://www.facebook.com/albaelettrica.official?_rdr=p 
Instagram: https://www.instagram.com/aelettrica/  
Linkedin: https://al.linkedin.com/in/albaelettrica  
Youtube: https://www.youtube.com/c/AlbaelettricaAl  
 
 

BRUNES 

Periudha: 01-07 qershor   
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-et e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet risi të ekspozuar në kategori të ndryshme, si për shembull pllaka, hidrosanitare, 
mishelatorë, mobilje, kuzhina, aksesorë, mobilje outdoor. 
Adresat:  

• Autostrada Tiranë-Durrës, km 7, Tiranë 

• Godina dy-katëshe përballë Komunës Xhafzotaj , Kati 1, Xhafzotaj 

• Rruga Nacionale Lezhë -Tiranë Km 6, Lezhë 

• Lagjia Osmen Haxhiu, Rruga Demokracia, përbri shkollës Rilindja, Vlorë 
Web site: https://brunes.al/ 
Facebook: https://www.facebook.com/Brunes-195569017175557  
Instagram: https://www.instagram.com/brunes.al/?hl=en  
Linkedin: https://www.linkedin.com/in/brunes-shpk/  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCTa2ZenwY1tBaoaw_ptuJGQ  
 

https://www.abiesse.al/
https://www.facebook.com/abiesse.al/
https://www.instagram.com/a.biesse/
https://al.linkedin.com/company/a-biesse
https://www.albaelettrica.al/
https://www.facebook.com/albaelettrica.official?_rdr=p
https://www.instagram.com/aelettrica/
https://al.linkedin.com/in/albaelettrica
https://www.youtube.com/c/AlbaelettricaAl
https://brunes.al/
https://www.facebook.com/Brunes-195569017175557
https://www.instagram.com/brunes.al/?hl=en
https://www.linkedin.com/in/brunes-shpk/
https://www.youtube.com/channel/UCTa2ZenwY1tBaoaw_ptuJGQ


 

 

 
 

COIN & COINCASA 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy”. Vijojnë më shumë informacione mbi produktet risi të 
ekspozuar në sektorin e modës (veshje, këpucë dhe aksesorë për femra, meshkuj e femijë), beauty, si edhe 
home decoration.  
Adresa: ABA Business Center, Rruga Papa Gjon Pali II, Tiranë 
Facebook: https://www.facebook.com/CoinTirana/; https://m.facebook.com/coincasatirana/?ref=py_c 
Instagram: https://www.instagram.com/cointirana/; 
https://instagram.com/coincasatirana?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
 
 

DELTA HOME 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-in e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet risi të ekspozuar në kategori të ndryshme, si për shembull pllaka, hidrosanitare, 
parket, divane, kënde, poltrona, kuzhina, dhoma gjumi, living, karrike, tavolina, produkte për outdoor, si dhe 
produkte për bare restorante. 
Adresat:  

• Autostrada Tiranë-Durrës  Km 1.5, Tiranë 

• Autostrada Tiranë-Durrës Km 30, Durrës 

• Autostrada Elbasan-Metalurgjik Km 3, Elbasan 

• Sheqi i Madh, Fier 

• Autostrada Korҫë -Tiranë Km 1.5, Bulgarec, Korçë 
Web site: https://deltahome.al/en/  
Facebook: https://www.facebook.com/deltahome.al  
Instagram: https://instagram.com/delta_deltahome?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCwtCPluxURtyVmeJqsu_LUg  
 
 

GALERIA “CASA DOLCE CASA” 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-in e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet mbi produktet risi të ekspozuar në kategori të ndryshme, si për shembull kolltuke, 
krevate, kuzhinë dollap, mbajtëse televisori. 
Adresa: Rr Perlat Rexhepi 12, Tiranë 
Facebook: https://www.facebook.com/CasaDolceCasa0  
Instagram: https://www.instagram.com/casadolce_casa/  
 
 

INTERNI DESIGN 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-in e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet risi të ekspozuar në fushën e arredimeve dhe dizajnit për shtëpi dhe zyra indoor 
dhe outdoor. 
Adresa: Blv. Bajram Curri, ETC, Galeria, Kati 3, Tiranë 
Facebook: https://www.facebook.com/internidesign.al  
Instagram: https://www.instagram.com/interni_design_albania/  
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MARVOL – CASA DELL’ARCHITETTO 

Periudha: 02-03 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-in e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet risi të ekspozuar në fushën e mobilimit për shtëpi, zyra dhe hotele, materialeve 
teknike dhe dyerve. 
Adresa: Rruga "Andon Zako Çajupi" Nr. 10, Tiranë 
Web site: http://www.marvolshpk-al.com/  
Facebook: https://www.facebook.com/marvol.shpk/ ; https://www.facebook.com/CasaDellArchitetto  
Instagram: https://www.instagram.com/casa_dell_architetto/  
 
 

OVS 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy”. Vijojnë më shumë informacione mbi produktet risi të 
ekspozuar të sektorit veshje dhe aksesorë për femra, meshkuj dhe femijë. 
Adresa: Qendra tregtare "Toptani", Rr. Abdi Toptani, Tiranë 
Facebook: https://m.facebook.com/ovsabatirana/  
Instagram: https://instagram.com/ovstirana?igshid=YmMyMTA2M2Y=  
 
 

SALI ELEKTRIK 

Periudha: 01-07 qershor  
Tipologjia e nismës: prezantim i “Made in Italy” në showroom-et e kompanisë. Vijojnë më shumë 
informacione mbi produktet risi të ndriçimit të ekspozuar të sektorit të serive civile të çelësave prizave, elektro-
pompave dhe shumë të tjera në fushën e materialeve elektrike. 
Adresat:  

• Autostrada Tiranë-Durrës, Km 7, Tiranë 

• Rruga Adria, në hyrje të qytetit të Durrësit, Durrës 

• L. “Sheq i Vogel”, Rruga “Leonardo Murialdo” Nr.15, Fier 

• Ish Parku i Tregtisë, Rr.Transballkanike, Vlorë 
Web site: http://sali.al/  
Facebook: https://www.facebook.com/Sali-Elektrik-Shpk-612619305549131/  
Instagram: https://www.instagram.com/salielektrik/  
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