Albsig sponsor i koncertit “Krishtlindje ne Tiranë”

Albsig sponsor mbeshtetës i koncertit madhështore , tashmë i bërë traditë prej vitesh i titulluar
“Krishtëlindje në Tiranë”.Eventi me shumë surpriza dhe risi në edicionin e tij të tretë në
prezantimin e producentit dhe regjisorit Sokol Guga është përkrahur nga shume ndjekës.
Tashmë i kthyer në traditën e Krishtlindjeve në Tiranë ështe mbajtur një natë madhështore në
Akademinë e Arteve në mbrëmjen e 24 dhjetorit.”Krishtëlindje në Tiranë” mbështetur nga
Albsig sh.a pjesë e Kastrati Group, për herë të parë si një ndër sponsorat kryesorë ka bërë të
mundur rikthimin e prezantueses historike Silvana Braçe e cilësuar si një divë e ekranit e cila
prezantojë këtë spektakël për të dytën herë. Danilo Zeka, primobalerini shqiptar me famë në
Greqi është një tjetër artist i ftuar atë mbrëmje që na suprizojë në skenë, por jo vetëm kaq, Mihai
Traistariu, këngëtari që do të përfaqësojë Rumaninë në Euro Song ishte gjithashtu një tjetër i
ftuar që shkeli në skenën e spektaklit. Këngëtarja Kejsi Tola, baritoni Armando Likaj, grupi All
in Band dhe Neritan Liçaj ishin gjithashtu disa prej emrave pjesë e spektaklit. “Krishtlindje në
Tiranë”, një spekalël ku gjithçka luhet dhe përformohet live me 50 instrumentist virtuoz. Një
tjetër suprizë që produksioni i spektaklit bëri kët vit- ishte ish presidentja e Kosovës, Ati
Jahjaga që natën magjike realizojë një intervistë ekskluzive në skenë me moderatoren Silvana
Braçe.

Albsig mbështet koncertin e këngës qytetare shkodrane “Lule Bore”

Festivali i Këngës Qytetare Shkodrane, rikthyer një vit më parë në traditë, këtë vit solli edhe më
shumë shkëlqim. 22 këngë të reja, iu shtuan fondit të mrekullueshëm të këngës popullore dhe
shkodrane, e sigurisht subjekt mbetet dashuria e përjetshme e krijuesve shkodrane.
Dirigjenti Jetmir Barbullushi e përshkruan këtë si “një eksperiencë të jashtëzakonshme të
realizuar pas një pune të jashtëzakonshme.” Me çmim të parë u vlerësua kënga “Me ty u rrit
kanga shkodrane” kompozuar nga Edmond Zhulali, me tekst të Agim Doçit, interpretuar nga
Myfarete Laze . Ndonëse çmimet e vlerësimet e kanë shoqëruar gjatë gjithë karrierës, Myfarete
Laze , këtë çmim e priti me emocion të veçantë: Myfarete Laze u shpreh: “Festivali i Këngës
Qytetare Shkodrane ështe një festival që bëhet me shumë dashuri çdo vit që organizohet. Mund
të them se jam gëzuar pamasë për këtë çmim dhe jam shumë mirnjohëse.” Festivali” Lulebore”
ishte një gërshetim brezash krijuesish e interpretuesish, të cilët sollën vlera të padiskutueshme.
çmimi i tretë iu dha Blerta Cinës dhe grupit “Kajrafilat që ka Shkodra”, çmimi i dytë shkoi për
Lidia Lufin, ndërsa bashkia, organizatorja e tij, ka të tjera projekte për këtë zhanër të artit. Edhe
ky kontribut i çmuar për ruajtjen dhe trashëgimin e vlerave më të mira të muzikës qytetare
shkodrane u regjistrua nga Radio Televizoni Shqiptar dhe per vitin e dyte
radhazi po mbeshtetet nga Albsig si nje nder sponsorat kryesore te ketij eventi. Albsig ka
mbeshtetur dhe do mbeshtes gjithmone brezat ne vazhdim per te zhvilluar e rikujtuar sa me
shume brezat e kengetareve ne vite.

Rruga Drejt Suksesit nga Vasil Naci

9 Nëntor 2017 gjatë eventit unik që organizohet në Pallatin e Kongreseve nën drejtimin e Z. Vasil Naçi,
njëri prej sipërmarrësve më të suksesshëm në Shqipëri dhe rajon, albsig u be sposor mbeshtetes I ideve
dhe trajnimit qe beri sipermarresi me me emer ne vend e ne rajon. Ku ka më mire se të nisesh

Rugëtimin Drejt Suksesit duke mare pjesë në eventin që mbledh njerëzit më pozitivë në Shqipëri
e më tej? Zgjidh të marrësh pjesë e të përfitosh jo vetëm nga mësimet që jepen aty por edhe nga
energjia fantastike që
krijohet mes pjesëmarrësve që ju qesh fytyra e ju ndrijnë sytë, krenarë që morën vendimin e
duhur, kuriozë për rrugën përpara. Per vitin 2017 më shumë se 6000 persona morën pjesë në
eventin”Rruga Drejt suksesit”me te njejtin emër dhe per te disatin vit dhe dolën që aty të
frymëzuar për të ndërmarrë hapat e duhur drejt suksesit. Shumë prej tyre i dedikojnë suksesin
pikërisht vlerave dhe parimeve që Z. Naçi promovon me aq pasion. Vendosja e qëllimeve e më
pas ndjekja e tyre me disiplinën e duhur ka çuar drejt suksesit qindra individë që kanë rënë në
kontakt me filozofinë e tij. Ne trajnimin nje ditore moren pjese dhe stafi I Albsig ku per te dytin
vit eshte dhe si sponsor mbeshtetes i ketij evenimenti.

Panairi Klik Expo Group 2017
Pallati i kongreseve 23 deri me 26 nentor 2017
Eshte viti I pare qe Albsig merr pjese ne pairin e zhvilluar nga Klik Expo Group në datat 23 - 26
Nëntor 2017 qe u zhvillua ne Tirane me edicionin e tij te 24-t te Panairit Ndërkombëtar të
Tiranës, në Pallatin e Kongreseve. Panairi Ndërkombëtar i Tiranës, solli sipërmarrës,
profesionistë dhe tregëtarë nga mbi 20 vende të ndryshme të botës si: Shqipëria, Italia, Greqia,
Sllovenia, Mali i Zi, Bullgaria, Maqedonia, Bosnja dhe Hercegovina, Kroacia, Austria, SHBA,
Hungaria, Republika Popullore e Kinës, Kosova, Serbia, Polonia, Qiproja, Turqia, Malta etj. Aty
morrën pjesë rreth 20,000 vizitorë nga të cilët 40% ishin operatorë ekonomikë, të cilët
morën pjesë në takimet e biznesit të mundësuar nga formulat specifike të misioneve tregtare të
integruara në strukturën e panairit dhe axhendat e mirë organizuara. Sipas shifrave, Panairi
Ndërkombëtar i Tiranës dëshmon të jetë një porte e sigurt dhe e besueshme për sipërmarrësit
ndërkombëtarë që synojnë tregun shqiptar dhe atë të Ballkanit Perëndimor, ndërsa për
sipërmarrësit lokalë bëhet rruga e kërkimit për mundësi më të favorshme për t'u
internacionalizuar pa ndonjë kosto shtesë. Albsig u paraqit ne kete panair me stende te vecante
ne te cilen beri te mundur reklamimin jo vetem te produkteve dhe sherbimeve por dhe ten je stafi
te kualifikuar te specialisteve te departamenteve te shitjes. Albsig mbeshtet me pjesmarrjen e saj
nismat e reja permes panaireve te zhvilluara ne fushat e ndryshme te sigurimeve.

