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Tirana Expo Centre dhe Ministri i Shtetit për Inovacionin dhe 
Administratën Publike, organizojnë nga data 11-13 Maj 2015, 
në ambientet e “TIRANA EXPO CENTRE” Panairin “HIGH 
TECH SHOW”, i pari eveniment i këtij lloji në Shqipëri. 
Ky panair synon promovimin e produkteve dhe shërbimeve 
inovative në fushën e teknologjisë së informacionit dhe 
komunikimit, shërbimeve publike dhe atyre private, në 
kuadër të Javës së Inovacionit.
“HIGH TECH SHOW” është një mundësi e përkryer 
prezantimi, ekspozimi dhe njohjeje me risitë teknologjike, 
subjektet projektuese, krijuese dhe tregëtuese. 

Technology is the fundamental of the 
future modern development, which affects 
every essential area of our life and daily 
activities. Being aware of this, we decided 
to bring in an entirely professional 
environment, production enterprises and 
reseller companies that operate in the 
Albanian market and abroad, by offering a 
distinctive opportunity to promote and 
expose their products and services. 
"HIGH TECH SHOW" is conceptualized as 
a venue, where Innovation, Technology, 
and Electronics are its cornerstones.
This event aims to create an environment 
that provides excellent opportunities in the 
field of science and technology, by bringing 
together key stakeholders that influence 
the development of this sector in Albania.  

Teknologjia është baza e zhvillimit modern 
drejt së ardhmes, që prek çdo fushë e 
sektor bazik ose jo, të jetës dhe aktivitetit 
tonë ditor. Ne jemi të vetëdijshëm për këtë, 
ndaj vendosëm të sjellim në një mjedis 
tërësisht profesional, duke iu ofruar një 
mundësi unike promovimi dhe ekspozimi, 
subjekteve prodhuese dhe tregëtuese që 
operojnë në tregun shqiptar dhe jashtë tij. 
“HIGH TECH SHOW” është konceptuar si 
një vendtakim, kryefjala e të cilit është 
Inovacioni, Teknologjia dhe Elektronika.
Ky event krijon një mjedis me oportunitete 
të shkëlqyera për fushën e shkencës dhe 
teknologjisë, duke bërë bashkë aktorët 
kryesorë që influencojnë në zhvillimin e këtij 
sektori në Shqipëri.
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Tirana Expo Centre and the State Minister of 
Innovation and Public Administration, proudly 
organize the first event of its kind in Albania “High Tech 
Show” Trade Fair from May 11th until May 13th. The 
principal aim of this trade fair is the presentation and 
promotion of innovative products and services, of 
private and public entities that operate in the Field of 
Information and Communication Technology, within 
the Innovation Week. “HIGH TECH SHOW” represents 
a remarkable presentation opportunity, exposure and 
recognition with technological innovations, production 
enterprises and reseller companies.   
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Profili i Vizitorëve
-Si bëhet jeta më e lehtë nëpërmjet tekno-
logjisë së informacionit?
-Jeni në kërkim të një vendi ku promovohen 
produktet, shërbimet, inovacioni, 
elektronika etj?
-Cilat janë shërbimet publike më inovative, 
gjatë vitit 2014-2015?
-Si ndikon cilësia e shërbimit dhe produktit 
në përmirësimin e jetës së konsumatorëve?
-Doni të përfitoni nga ofertat më të fundit të 
subjekteve tregëtare pjesëmarrëse për të 
blerë produktin e dëshiruar prej kohësh?
-Jeni në kërkim të argëtimit, në një ambjent 
ndryshe me fokus futurist dhe high tech?
-Jeni në kërkim të krijimit të urave të 
bashkëpunimit me aktorët kryesor të 
Teknologjisë dhe Elektronikës?
-Doni të filloni një biznes në fushën e 
teknologjisë dhe jeni të interesuar të 
përfitoni nga eksperienca dhe këshillat e 
më të mirëve?
Përgjigjet e këtyre pyetjeve dhe shumë të 
tjerave, mund t’i zbuloni duke vizituar Panairin 
“HIGH TECH SHOW”, në Tirana Expo Centre. 

-How can your life get easier through 
Information Technology?
-Are you looking for a place, which 
promotes products, services, innovation, 
electronics etc?
-Which are the most innovative public 
services of 2014-2015?
-How does the quality of products and 
services affect the improvement of con-
sumer’s lives?
-Do you want to take advantage of the 
latest commercial offers of participating 
entities, in order to buy that long desired 
product?
-Are you looking for entertainment, in a 
different environment with a futuristic and 
high tech focus?
-Are you looking to establish new bridges 
of cooperation with leading actors in the 
Electronic and Technology Industry?
-Do you want to start a business in the 
field of technology, and are you interested 
in benefitting from the experience and 
advice of the best?
All these questions and many others can 
be answered by visiting the “HIGH TECH 
SHOW" Trade Fair in Tirana Expo Centre.
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Offering an unique showcasing opportunity 
for products and services of the participating 
companies

Identifying innovations in the technological 
field.  Products, Services everything in terms 
of technology

B2B meetings between the local, regional, 
and international participating companies

Promoting new connections and agreements 
between the participating entities

Exposition of products, machinery and 
equipment of the latest technology

Recognition to opportunities and 
technological innovations of the future

Ofrimi i një mundësie unike ekspozimi për 
produktet dhe shërbimet

Evidentimi i inovacioneve në fushën 
teknologjike. Produkte, Shërbime gjithçka 
që i përket teknologjisë

Takime B2B ndërmjet kompanive 
pjesëmarrëse vendase, rajonale e 
ndërkombëtare

Nxitja e lidhjeve dhe marrëveshjeve të reja 
mes subjekteve pjesëmarrëse

Ekspozim i produkteve, makinerive, 
pajisjeve me teknologjinë e fundit

Njohje me mundësitë e risitë teknologjike 
dhe inovative të së ardhmes

Qëllimi:

Purpose:

Target Group i Vizitorëve 
dhe Pjesëmarrësve

Target Group of Visitors 
and Participants
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Profili i Subjekteve 
Pjesëmarrëse

Shërbimet publike
Paisje Kompjuterike

Kompani Programesh/Software 
Kompjuterikë

Shërbime Kompjuterike
Printim 3D

Sistem i  Informacionit dhe Komunikimit
Krijues dhe Shpërndarës i Përmbajtjes

Imazhe Dixhitale/Fotografi
Lojra Elektronike

Shëndeti dhe Bioteknologjia
Fitness dhe Sport

Shërbime Interneti
Media Online

Sensorë
Sisteme Smart Home

Elektroshtëpiake
Kompani “Start-up”

Paisje Video
Pajisje dhe Shërbime Interneti

Grafikë dhe Design
Teknologji Automjetesh

Teknologji Survejimi

Grupi i synuar i pjesëmarrësve në këtë event janë të gjitha 
subjektet dhe vecanërisht kompani që operojnë në fushën e 
teknologjisë dhe elektronikës si dhe administrata publike me një 
vizion të ri të shërbimeve publike. Në Shqipërinë e shekullit 21, 
teknologjia nuk është tabu në mendësi. Përsa i përket 
përdorimit masiv të produkteve teknologjike dhe interesit në 
rritje të individëve, Shqipëria rreshtohet krahas vendeve të BE, 
duke u renditur e 54 nga 144 shtete në Raportin Global të 
Teknologjisë së Informacionit për Vitin 2014, duke lënë pas të 
gjitha vendet e rajonit. Nëse jeni në pritje të mundësisë për të 
evidentuar arritjet teknologjike,  ekspozuar produktet dhe 
shërbimet, për të njohur orientimin e Teknologjisë edhe 
Elektronikës, nuk duhet të humbisni rastin për të qenë pjesë e 
panairit “HIGH TECH SHOW”.

Profile 
of Participants
Public Services
Computer Equipment
Software Companies/ Computer Software
Computer Services
3D printing
Information and Communication System
Content Creators and Distributors
Digital Imaging / Photography
Electronic Games
Health and Biotechnology
Fitness and Sports
Internet Services
Online Media
Sensors
Smart Home Systems
Appliances
“Start-up” Companies
Video Equipment
Equipment and Internet Services
Graphics and Design
Automotive Technology
Surveillance Technology  
Safety and Security

The target groups of participants in this event are all entities and 
particularly companies that operate in the field of technology 
and electronics and the public administration with a new vision 
regarding the public services.  In the 21st century Albania, 
technology is no longer a taboo of mentality. Regarding the 
massive usage of technology products and growing interest of 
individuals, Albania appears along with other EU countries, 
ranking 54th out of 144 countries in the Global Report on 
Information Technology in 2014, and leaving behind the regional 
countries. If you were looking forward for the chance to 
showcase the technological achievements, to exhibit products 
and services, to recognize the orientation of the Electronic 
Industry and the Technology of the future, you should not miss 
the opportunity to be part of the "HIGH TECH SHOW" Trade Fair.

Aty ku teknologjia s’ka limit
Technology has no limits!

Why should you attend 
HIGH TECH SHOW?
• To promote your company name and what it offers 
to the customers in a visible showcase
• To establish new partnerships and strengthen 
existing ones
• To promote new products, offers, and services in a 
professional environment that provides the 
opportunity to directly meet your potential customers
• Technology is the science of change, and innovation 
is its integral part. Find out the latest news in 
technology only in “HIGH TECH SHOW”
• The profile that this trade fair withholds, provides an 
opportunity to all stakeholders in the Information and 
Communication Technology Industry, to find 
themselves in one of the participants categories. 
• The trade fair Facility complies to the EU Countries 
standards, with its unlimited space, special technical 
conditions, fire protection system , storage options, 
free parking, air conditioning, surveillance cameras, 
bar / catering etc.
• TEC provides free transportation from the center of 
Tirana in TEC and vice versa
• Be part of the “HIGH TECH SHOW”. It is not just a 
trade fair; it is a brand that represents quality in 
organization, fulfillment to the requirements of the 
participating subjects, exhibition opportunities in a 
professional environment

Pse duhet të marrësh 
pjesë në HIGH TECH SHOW?
• Promovo emrin e kompanisë tënde dhe atë çfarë 
ofron për klientët e tu në një formë të dukshme
• Shfrytëzo këtë mundësi për të krijuar bashkë-
punime të reja dhe për të forcuar ato ekzistuese
• Reklamo produkte të reja, oferta apo shërbimet 
në një ambjent profesional që të jep mundësinë 
direkte për t’u takuar me klientët potencialë
• Teknologjia është shkenca e ndryshimit, 
Inovacioni është pjesë integrale e saj. Njihu me të 
rejat më të fundit në teknologji vetëm në “HIGH 
TECH SHOW’’
• Profili i këtij panairi u jep mundësi të gjithë 
aktorëve të Fushës së Teknologjisë së 
Informacionit dhe Komunikimit, të gjejnë veten në 
kategoritë e sektorëve pjesëmarrës
• Salla e panairit është e standardeve të vendeve të 
BE, me hapësirë pa limit, kushte speciale teknike, 
zjarrfikëse, mundësi magazinimi, parkim falas, ajër i 
kondicionuar, survejim me kamera, bar/catering etj.
• TEC ofron transport falas nga Qendra e Tiranës 
në TEC dhe anasjelltas
• Bëhu pjesë e “HIGH TECH SHOW’’. Nuk është 
thjeshtë një panair, është një markë që përfaqëson: 
cilësi në organizim, përmbushje të kërkesave të 
subjekteve pjesëmarrëse, mundësi ekspozimi në 
një ambjent profesional etj

shqip English

shqip English

Ku? Në qendrën e Panaireve “Tirana Expo Centre”, një kompleks i 
standardit gjerman të ndërtimit të godinave tregëtare, me një 
sipërfaqe të mbuluar prej mbi 13,000 m2 si dhe mbi 15,000 m2 

sipërfaqe të hapur ndihmëse si parking, magazinë e jashtme etj..

Kur? Nga data 11-13 Maj 2015, nga ora 10:00-20:00

Cilët? TIRANA EXPO CENTRE në bashkëpunim me Ministrin për 
Inovacionin dhe Administratën Publike

Pse? Për t’i ofruar një mundësi ekskluzive prezantimi gamës së 
pafundme të teknologjisë dhe inovacionit në Shqipëri.

Where? At the "Tirana Expo Centre" Trade Fair Center, built in 
accordance with German Standards for trade buildings, with a total 
covered area of  13,000 square meters and over 15,000 square 
meters of auxiliary outdoor space such as parking, external 
warehouse etc.

When? From May 11th until May 13th 2015, from 10:00 until 20:00

Who? TIRANA EXPO CENTRE in cooperation with the Minister of 
Innovation and Public Administration

Why? To provide an exclusive exhibition opportunity to the broad 
range of technology and innovation in Albania.

expo@prespa-invest.com  •  +355 4 23 57 900  •  +355 69 700 40 50
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Sistem i  Informacionit dhe Komunikimit
Krijues dhe Shpërndarës i Përmbajtjes

Imazhe Dixhitale/Fotografi
Lojra Elektronike

Shëndeti dhe Bioteknologjia
Fitness dhe Sport

Shërbime Interneti
Media Online

Sensorë
Sisteme Smart Home

Elektroshtëpiake
Kompani “Start-up”

Paisje Video
Pajisje dhe Shërbime Interneti

Grafikë dhe Design
Teknologji Automjetesh

Teknologji Survejimi

Grupi i synuar i pjesëmarrësve në këtë event janë të gjitha 
subjektet dhe vecanërisht kompani që operojnë në fushën e 
teknologjisë dhe elektronikës si dhe administrata publike me një 
vizion të ri të shërbimeve publike. Në Shqipërinë e shekullit 21, 
teknologjia nuk është tabu në mendësi. Përsa i përket 
përdorimit masiv të produkteve teknologjike dhe interesit në 
rritje të individëve, Shqipëria rreshtohet krahas vendeve të BE, 
duke u renditur e 54 nga 144 shtete në Raportin Global të 
Teknologjisë së Informacionit për Vitin 2014, duke lënë pas të 
gjitha vendet e rajonit. Nëse jeni në pritje të mundësisë për të 
evidentuar arritjet teknologjike,  ekspozuar produktet dhe 
shërbimet, për të njohur orientimin e Teknologjisë edhe 
Elektronikës, nuk duhet të humbisni rastin për të qenë pjesë e 
panairit “HIGH TECH SHOW”.

Profile 
of Participants
Public Services
Computer Equipment
Software Companies/ Computer Software
Computer Services
3D printing
Information and Communication System
Content Creators and Distributors
Digital Imaging / Photography
Electronic Games
Health and Biotechnology
Fitness and Sports
Internet Services
Online Media
Sensors
Smart Home Systems
Appliances
“Start-up” Companies
Video Equipment
Equipment and Internet Services
Graphics and Design
Automotive Technology
Surveillance Technology  
Safety and Security

The target groups of participants in this event are all entities and 
particularly companies that operate in the field of technology 
and electronics and the public administration with a new vision 
regarding the public services.  In the 21st century Albania, 
technology is no longer a taboo of mentality. Regarding the 
massive usage of technology products and growing interest of 
individuals, Albania appears along with other EU countries, 
ranking 54th out of 144 countries in the Global Report on 
Information Technology in 2014, and leaving behind the regional 
countries. If you were looking forward for the chance to 
showcase the technological achievements, to exhibit products 
and services, to recognize the orientation of the Electronic 
Industry and the Technology of the future, you should not miss 
the opportunity to be part of the "HIGH TECH SHOW" Trade Fair.

Aty ku teknologjia s’ka limit
Technology has no limits!

Why should you attend 
HIGH TECH SHOW?
• To promote your company name and what it offers 
to the customers in a visible showcase
• To establish new partnerships and strengthen 
existing ones
• To promote new products, offers, and services in a 
professional environment that provides the 
opportunity to directly meet your potential customers
• Technology is the science of change, and innovation 
is its integral part. Find out the latest news in 
technology only in “HIGH TECH SHOW”
• The profile that this trade fair withholds, provides an 
opportunity to all stakeholders in the Information and 
Communication Technology Industry, to find 
themselves in one of the participants categories. 
• The trade fair Facility complies to the EU Countries 
standards, with its unlimited space, special technical 
conditions, fire protection system , storage options, 
free parking, air conditioning, surveillance cameras, 
bar / catering etc.
• TEC provides free transportation from the center of 
Tirana in TEC and vice versa
• Be part of the “HIGH TECH SHOW”. It is not just a 
trade fair; it is a brand that represents quality in 
organization, fulfillment to the requirements of the 
participating subjects, exhibition opportunities in a 
professional environment

Pse duhet të marrësh 
pjesë në HIGH TECH SHOW?
• Promovo emrin e kompanisë tënde dhe atë çfarë 
ofron për klientët e tu në një formë të dukshme
• Shfrytëzo këtë mundësi për të krijuar bashkë-
punime të reja dhe për të forcuar ato ekzistuese
• Reklamo produkte të reja, oferta apo shërbimet 
në një ambjent profesional që të jep mundësinë 
direkte për t’u takuar me klientët potencialë
• Teknologjia është shkenca e ndryshimit, 
Inovacioni është pjesë integrale e saj. Njihu me të 
rejat më të fundit në teknologji vetëm në “HIGH 
TECH SHOW’’
• Profili i këtij panairi u jep mundësi të gjithë 
aktorëve të Fushës së Teknologjisë së 
Informacionit dhe Komunikimit, të gjejnë veten në 
kategoritë e sektorëve pjesëmarrës
• Salla e panairit është e standardeve të vendeve të 
BE, me hapësirë pa limit, kushte speciale teknike, 
zjarrfikëse, mundësi magazinimi, parkim falas, ajër i 
kondicionuar, survejim me kamera, bar/catering etj.
• TEC ofron transport falas nga Qendra e Tiranës 
në TEC dhe anasjelltas
• Bëhu pjesë e “HIGH TECH SHOW’’. Nuk është 
thjeshtë një panair, është një markë që përfaqëson: 
cilësi në organizim, përmbushje të kërkesave të 
subjekteve pjesëmarrëse, mundësi ekspozimi në 
një ambjent profesional etj

shqip English

shqip English

Ku? Në qendrën e Panaireve “Tirana Expo Centre”, një kompleks i 
standardit gjerman të ndërtimit të godinave tregëtare, me një 
sipërfaqe të mbuluar prej mbi 13,000 m2 si dhe mbi 15,000 m2 

sipërfaqe të hapur ndihmëse si parking, magazinë e jashtme etj..

Kur? Nga data 11-13 Maj 2015, nga ora 10:00-20:00

Cilët? TIRANA EXPO CENTRE në bashkëpunim me Ministrin për 
Inovacionin dhe Administratën Publike

Pse? Për t’i ofruar një mundësi ekskluzive prezantimi gamës së 
pafundme të teknologjisë dhe inovacionit në Shqipëri.

Where? At the "Tirana Expo Centre" Trade Fair Center, built in 
accordance with German Standards for trade buildings, with a total 
covered area of  13,000 square meters and over 15,000 square 
meters of auxiliary outdoor space such as parking, external 
warehouse etc.

When? From May 11th until May 13th 2015, from 10:00 until 20:00

Who? TIRANA EXPO CENTRE in cooperation with the Minister of 
Innovation and Public Administration

Why? To provide an exclusive exhibition opportunity to the broad 
range of technology and innovation in Albania.

expo@prespa-invest.com  •  +355 4 23 57 900  •  +355 69 700 40 50



THE FIRST GADGET 
& INNOVATION EVENT 
IN ALBANIA

Transporti falas nga qendra e Tiranës
Autobus çdo 30 min

11-13
MAJ 2015
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LOC : 56/0
ROT : 6/37/167
ALT : 73
DIST : 7982081

Tirana Expo Centre, Rr. Gjergj Balshaj, Nr. 6 (ish-Praktiker)
expo@prespa-invest.com  •  +355 4 23 57 900  •  +355 69 700 40 50


