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Mundësi për të krijuar lidhje 
ndërkombëtare, nëpëmjet një 
Tregu Virtual. Mbi 7,000 kompani 
të lidhura  mes tyre brenda një 
muaji. Rreth 13,000 Partneritete 
Biznesi nëpërmjet eventeve B2B 
çdo vit.

Shqipëri
Argjentinë
Armeni
Austri
Belgjikë
Bjellorusi
Bosnjë dhe Herzegovinë
Brazil
Bullgari
Danimarkë
Egjipt
Estoni
Finland
Francë
Greqi
Gjeorgji
Gjermani
Hollandë
Hungari
Indi
Indonezi
Irlandë
Islandë
Itali
Izrael
Japoni
Jordani 
Kanada
Kamerun
Katar
Kili
Kinë
Koreja e Jugut
Kroaci

Kosovë
Letoni
Lituani
Luksemburg
Mal i Zi
Malta
Mbretëria e Bashkuar
Meksikë
Moldavi
Nigeri
Norvegji
Peru
Poloni
Portugali
Qipro
Republika Çeke
Maqedonia e Veriut
Rumani
Rusi
Serbi
SHBA
Singapor
Sllovaki
Slloveni
Spanjë
Suedi
Taivan
Tunizi
Turqi
Ukrainë
Uruguaj
Vietnam
Zelanda e Re
Zvicër

Helping ambitious SMEs  
innovate and grow  
internationally
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Shërbimet e Rrjetit Evropian të Ndërmarrjeve në 

Shqipëri:

Këshillim dhe mbështetje 

• Këshillim dhe mbështetje për rritje ndërkombëtare

• Mbështetje për inovacionin në biznes

• Ndihmë dhe këshillim se si të ktheni idetë tuaja 

inovative në një sukses ndërkombëtar

 Partneritete ndërkombëtare

• Rrjeti shërben si një databazë për kryerjen dhe 

realizimin e shprehjeve të interesit

• Rrjeti menaxhon databazën më të madhe online për 

mundësitë e partneritetit të bizneseve

• Rrjeti shërben për të vendosur kontakte ndërmjet 

kompanive shqiptare dhe partnerëve ndërkombëtarë

Aktivitete

• Aktivitete ndërmjetësimi

• Misione biznesi

• Konferenca dhe workshope

• Trajnime të ndryshme

Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve është rrjeti më i madh në 

botë që lidh biznesin Evropian dhe asiston sipërmarrësit 

të përmirësohen dhe të inovojnë duke kryer partneritete, 

shkëmbim informacioni, këshillim dhe ekspertizë. 

Rrjeti Evropian i Ndërmarrjeve është një instrument i 

rëndësishëm në strategjinë e Bashkimit Evropian, i cili 

sjell së bashku rreth 600 organizata mbështetëse të 

biznesit nga më shumë se 60 vende të botës, me qëllim 

mbështetjen e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme 

(NVM) mbi mundësitë e të bërit biznes në Tregun e 

Bashkimit Evropian.

Rrjeti bashkëfinancohet nga programi “COSME” 

i Bashkimit Evropian i projektuar për të nxitur 

konkurrencën e ndërmarrjeve evropiane. Rrjeti ofron 

shërbime të integruara të përshtatura për ndërmarrjet 

e vogla dhe të mesme (NVM), universitetet, qendrat 

kërkimore, si edhe të gjithë palët e tjera të interesuara.

Agroindustri
Automotiv, Transport dhe Logjistikë
Teknologji Biokimike
Industri Kreative
Mjedisi
Shëndetësi
TIK dhe Shërbime
Energjia Inteligjente
Industria Detare dhe Shërbimet
Materiale
Nano dhe Mikroteknologji
Shërbime dhe shitje me pakicë
Aeronautikë dhe Hapësirë
Ndërtimi
Tekstil dhe Modë
Turizëm dhe Trashëgimi Kulturore
Gratë Sipërmarrëse

Sektorët e Rrjetit 
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Enterprise Europe Network – Albania:
www.een.al
          https://www.facebook.com/eenalbania/

   https://twitter.com/eenalbania
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