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T’i ndajmë të mirat së bashku

Ju mirëpresim!
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    Kompanitë më të mëdha botërore 
çdo herë janë njohur jo vetëm për 
faktin që kanë arritur majat e 
suksesit, por edhe për mënyrën se si 
kanë arritur deri aty. Ato thuajse 
gjithmonë kanë çmuar kontributin e 
familjes, rrethit të tyre si dhe 
komunitetit.
    Po ashtu, edhe ALBA Qeramika 
qysh nga �llimi i operimit si kom-
pani, gjithmonë ka bërë përpjekje që 
të ruajë kontaktin me njerëzit, me 
njerëzit që e rrethojnë dhe njerëzit që 
e kanë ndihmuar të arrijë deri këtu 
ku qëndron tash.
    Jo vetëm klientët, jo vetëm 
bashkëpunëtorët, por çdo person që 
është ndeshur me  ALBA Qeramikën, 
ka pasur mundësinë të bëhet pjesë e 
familjes sonë të madhe.
    Kjo vërtetohet edhe me kontribu-
tin që ka dhënë 

kështu edhe një ndër kompanitë që 
kontribuon ndjeshëm në 
mirëqenien sociale.
    Mundohemi, si kompani dhe 
familje, që të jemi afër njerëzve me 
nevojë. Japim shumë nga vetja, 
sidomos kur bëhet fjalë për fëmijët, 
mirëqenien dhe edukimin e tyre.      
    Vetë kompania jonë është 
formuar nga njerëz të edukuar 
andaj e dimë se sa e rëndësishme 
është të kontribuojmë në 
mirëqenien e shoqërisë tonë. 
    Vetëm gjatë vitit të fundit ALBA 
Qeramika ka dhënë në mënyra të 
ndryshme për ata që kanë pasur 
nevojë. 
 

ALBA Qeramika 
deri më sot, duke 
u kujdesur që të 
jetë pre-
zente në shumë 
ngjarje bamirëse,
duke u bërë   

    Në këtë frymë hyjnë donacionet 
për projektet e ndhmës për fëmijët e 
prekur nga Sindromi Down dhe 
autizmi; sponsorizimi në fushën e 
sportit, me klubet e basketbollit Peja 
dhe Prishtina e së fundi edhe ai i 
kampiones botërore në Xhudo, 
Majlinda Kelmendit, dhe klubit 
Ippon; duke kaluar edhe te përkrah-
ja në lëmin e kulturës, siç është rasti 
së fundi edhe me Hackershtellën, të 
cilëve iu mundësua funksionalizimi i 
objektit të ri. 
    Dhe besojmë se kjo është më e 
pakta që mund të bëjmë, në mënyrë 
që të ju falënderohemi për 
besnikërinë dhe besimin gjatë gjithë 
këtyre viteve.
Ju falëmnderit për përkrahjen tuaj. 
Punojmë vazhdimisht në mënyrë që 
suksesin tonë ta ndajmë edhe me ju.
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Alba për komunitetin 

Down Syndrome Kosova
Shoqata e Autizmit 

Përkrahja e 
të rinjve 

    Duke marrë parasysh se organi-
zatat jo�timprurëse dhe bamirëse 
janë gjithmonë në kërkim të fon-
deve për të ndihmuar dhe për-
mbushur qëllimet e tyre, shumë 
biznese e kompani të ndryshme 
shfrytëzojnë rastin që të përfshihen 
në kontribute të ndryshme për 
komunitetin e tyre lokal.

    Rinia kosovare shihet si një 
nga përparësitë më të mëdha që 
ka vendi ynë dhe ALBA Qera-
mika ka bërë përpjekje t’u dalë 
në ndihmë sa herë këta të rinj 
kanë pasur nevojë për 
realizimin e ideve të tyre 
kreative. Dy nga këto ide, ku 
ALBA Qeramika ka kontribuar 
janë projekti “Pun’pun’” dhe 
“Hackershtella”. 

Në të dyja këto raste, ALBA 
Qeramika është përfshirë në 
shumë aktivitete dhe është 
bërë kontribuese e suksesit të 
tyre. ALBA Qeramika përpos 
që ishte pjesë e jurisë, punësoi 
njërin nga kandidatët 
pjesëmarrës në “Pun’pun’”. 

    Me aktivitetet bamirëse të 
shumta, ALBA Qeramika 
është bërë një shembull për 
shumë kompani të tjera në 
Kosovë. 
    ALBA Qeramika ka 
dëshmuar se përmes dhurimit 
të gjithë mund të kemi një 
ndikim afatgjatë në shoqërinë 
dhe komunitetin.

    Përkrahja ndaj dy organizatave 
Down Syndrome Kosova dhe Shoqata 
e Autizmit, që trajtojnë një fenomen, të 
cilit fatkeqësisht nuk i është dhënë 
kujdesi i duhur, është një shembull se 
ALBA Qeramika me �lozo�në e saj 
përpiqet që të japë kontribut aty ku ka 
nevojë më së shumti. Përkrahja për 
ndërtimin e ndërtesës ku këto dy 
organizata do të ushtronin 

aktivitetin e tyre ka ardhur në 
mënyrë shumë të natyrshme dhe 
ALBA Qeramika ndihet krenare 
që është pjesë e shumë kon-
tribuesve të tjerë në realizimin e 
një ëndrre të njerëzve që me 
përkushtim të madh kanë arritur 
që një temë tabu, ta bëjnë të 
pranueshme dhe t’u dalin në 
ndihmë shumë fëmijëve.
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Lavaman Zi/Ari MIDAS

Biselado Belrose Bianco 25x75

Mozaik Power Beige 30x20

N 10 LX2 Rubinetë

7018 Hueso 25x75
7018 Moka 25x75
445  Moka 41x41 Floor
Mozaik Dolunay 30x30

Dek. Belrose Ariana Bianco 25x75
L-Ariana Bianco 25x75
Belrose Bianco 45x45

Cromatt Cinder Mozaik

Lavaman 6032M Galassia

Concrete Blanco 20x50
Concrete Gris 45x45
Concrete Lineal/3Multicolor 20x50
Concrete Gris 20x50

Vendome S1 30x60
Vendome B Listela 6x30

Dushset i jashtëm 
Qubika Q37FS30 Gjysëm i prerë dhe dërrasë e bardhë

Puls White Mozaic 30x90
Puls Dark Mozaik 30x90
l-Chin Dark Listel
Puls Mix White 45x45 Floor

Circle Gray 20x20

5201 Lavaman 

Sand Dune Camel Floor 30x30
Sand Dune Chocolade 30x60
Sand Dune Pasion 30x60
Sand Dune Camel 30x60

Dekor Desierto Base 25x75
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alba news 

Po zgjerohemi!

www.facebook.com/albaqeramika www.instagram.com/albaqeramika
+386 49 14 86 26 Prishtinë
+386 49 20 50 50 Pejë
+386 49 21 80 80 Prizren

twitter.com/ALBAQeramika

    Rruga e një kompanie drejt suksesit 
mund të ndodhë vetëm duke lëvizur 
përpara. Konceptet abstrakte nuk sjellin 
rezultate, por hapat e veprimit dhe të 
punës po. 
    ALBA Qeramika me punën dhe 
aktivitetet konstante dëshmon �lozo�në 
të cilën e mbanë qysh nga themelimi i 
saj, që “konsumatorin ta vëjë gjithmonë 
në qendër të vëmendjes”.

    Sikur çdo herë tjetër, edhe këtë herë 
ALBA Qeramika shfaq kujdesin ndaj 
klientëve. Risia e radhës është pamja e 
re dhe mbresëlënëse në objektin, i cili 
gjendet në magjistralen Prishtinë-
Ferizaj. 
    Ky objekt vjen edhe me një parking 
të zgjeruar, duke ofruar komoditet më 
të lartë për të gjithë vizitorët. 

    ALBA Qeramika do të 
qëndrojë besnike në plotësimin e 
nevojave dhe kërkesave të 
konsumatorëve të saj duke 
sjellur risi të tjera gjatë vitit, 
përfshirë këtu edhe një objekt 
tërësisht të ri dhe produkte të 
reja cilësore.

ALBA Qeramika  mbështet “Hackershtellën” 
“Hackershtella” është shtëpi multi-
funksionale bashkëpunuese e hapur 
për komunitetin, e nisur nga Prishtina 
Hackerspace dhe Baushtellë: Balkan 
Temple.
    Shtëpia do të jetë e komunitetit dhe 
do të ofrojë një hapësirë ku të rinjtë 
do të mund të inspirohen dhe t'i 
shpalosin idetë e tyre, duke punuar së 
bashku në realizimin e veprimtarive 
produktive jashtëshkollore nëpërmjet 

punëtorive, klasave, seminareve dhe 
mentorimit, si dhe të krijojë një mjedis 
të sigurtë dhe të hapur për eksperi-
mentim në teknologji dhe art.
    Menjëherë pasi ”Hackershtella” 
lajmëroi se do t’i renovojë hapësirat e 
tyre, ALBA Qeramika shfaqi interesimin 
për mbështetje dhe si gjithmonë entuzi-
aste për të kontribuar në projekte të 
tilla sidomos kur është në pyetje 
mbështetja e rinisë, ndihmoi duke 

sponsorizuar me produkte të 
ndryshme për objektin e ri, i cili u 
përurua me 17 gusht 2015. 
    Falë sponsorizimit me produkte 
të cilësisë së lartë, ALBA Qeramika  
ka ndihmuar rifunksionalizimin e 
shtëpisë. “Hackershtella” tashmë ka 
banja të kompletuara me pllaka dhe 
sanitari, pllaka për kuzhinë, dhe 
pllaka për tarracën e objektit.

Iniciativa iAlba është një aktivitet i 
cili zhvillohet në faqen zyrtare të 
ALBA Qeramikës në Facebook. 
Përmes kësaj faqeje këshilltarët e 
shitjes, në bazë të një orari të parapër-
caktuar, propozojnë foto të cilat 
postohen me titullin “Alba ju reko-
mandon”. 
    Këshilltarët e shitjes së ALBA 
Qeramikës  kanë mundësinë që të 
përzgjedhin një ambient, 

ose disa produkte të selektuara, me një 
përshkrim të tyre të detajuar, duke 
arsyetuar propozimin e tyre ditor.      
    Këto ambiente pastaj në formë 
fotogra�e plasohen në faqe të Faceboo-
kut. Kjo iniciativë do të zgjasë deri sa 
numri i të gjithë këshilltarëve të shitjes 
të ketë përfunduar në të gjitha pikat e 
shitjes së ALBA Qeramikës.
   Ambientet më të pëlqyera pranojnë 
më shumë komente dhe pëlqime   

 në Facebook, duke krijuar një atmosferë 
interaktive/bashkëpunuese për të gjithë 
pjesëtarët e kësaj faqeje. Në kuadër të 
kësaj iniciative këshilltarëve të shitjeve u 
mundësohet bashkëpunimi mes vete dhe 
përfshirja më e gjerë me kompaninë, por 
edhe me konsumatorët të cilët pëlqejnë 
faqen në Facebook.
    Faqja e ALBA Qeramikës në Facebook 
është shumë e vizituar dhe tashmë ka 
kaluar numrin prej 5.000 anëtarëve.

Iniciativa iAlba

Në Alba Qeramika mund të paguani edhe me POS të këtyre bankave : ALBA Qeramika, km IV, magjistralja Prishtinë-Ferizaj 10000 Prishtinë
0038649206060

o�ce@albaqeramika.com

Implementuar nga


