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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L61612033E

2. Emri i subjektit Erlind Asllani

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 12/04/2016

5. Fusha e veprimtarisë Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te 
gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. 
Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale 
elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per 
perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, 
materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, 
punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. 
Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave 
ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te 
mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime 
portare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe 
autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje 
si dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te 
mejteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. 
Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe 
mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, 
peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. Ndertim dhe 
rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, 
fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe 
riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. Sherbim 
hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i 
udhetimeve per qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per 
automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. Prodhim dhe 
tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per 
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spitale, polici, kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, 
konservuese dhe i solucioneve te veprave te artit dhe 
monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, glazure etj. 
Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve te zjarrit. Punime 
germime ne toke, ndertime civile dhe industriale. 
Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe 
industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndertime 
parafabrikat, beton arme, struktura metalike, struktura druri. 
Impjante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. 
Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtepi 
filmike. Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre 
piroteknike. Tregti ene guzhine dhe materiale per hoteleri. 
Tregtim materiale dhe pajisje sportive. Shfrytezim tregtim 
perpunim tregtim lende drusore dhe pelet. Kultivim tregtim 
fidane te ndryshem, fidane te cdo lloji, luleve natyrale, pemë 
etj. Tregtim parketi lamint dru mirmbajtje dhe shtrim parketi 
dhe riparime te palestrave dhe ambjenteve sportive. Tregtim 
i materialeve elektrike dhe hidraulike. Zbatim i projekteve 
hidraulike dhe elektrike. Tregtim i lendeve djegese Nafte 
Gaz Dhe Benzine

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane  Kashar MEZEZ Fushe Mezez, rruga Agon, godina nr 
6 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht Emri Tregtar: AS ASLLANI
E-Mail: eriasllani1@gmail.com  
Telefon: 0685275015  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-642844-04-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C4DF1996-7F11-493B-8FDC-03D2742D33D8
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07/03/2018 Numri i ceshtjes: CN-695049-03-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti dhe emri tregtar.
Objekti ishte            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per perdorura 
dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-
eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje 
te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje 
biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si 
dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbime funerali dhe mirembajtje te varrezave 
publike dhe atyre te deshmoreve. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh.")          u be            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice 
dhe shumice te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. 
Prodhim, tregtim, montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe 
mekanike. Tregtim makinash per perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, 
kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri 
dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve 
alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve 
portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje biletash 
trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si 
dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim 
dhe sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe 
mirembajtje pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme 
te ndryshme pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte 
ushqimor, fast-food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe 
mirembajtje paisjesh elektronike. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene 
guzhine. Organizim i udhetimeve per qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per 
automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, 
veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, kulinari, etj.")         
Emri Tregtar ishte            ("")          u be            ("AS ASLLANI")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

17/04/2018 Numri i ceshtjes: CN-742980-04-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim objekti aktiviteti.

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D62CC5F3-61A2-45E8-B152-F24A564D8D02
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Objekti ishte            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per perdorura 
dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-
eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje 
te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje 
biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si 
dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. 
Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per qellim 
biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari, etj.")          u be            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice 
te gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, 
montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim 
makinash per perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale 
pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime 
etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave 
ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te 
te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe 
autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i 
mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim 
urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme 
pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-
food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje 
paisjesh elektronike. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i 
udhetimeve per qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te 
tonazheve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te 
buta per spitale, polici, kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese 
dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, 
allçi, glazure etj.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3A6E684D-9BB0-40C6-8D69-C514DCE1021F
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07/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-000041-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie
E-Mail ishte            ("")          u be            ("eriasllani1@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per perdorura 
dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-
eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje 
te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje 
biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si 
dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. 
Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per qellim 
biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te 
artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, glazure etj.")          u be            
("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, 
produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per 
perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, 
punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. 
Sherbime portare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. 
Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne 
zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhim 
bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, 
mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. Ndertim 
dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. 
Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per 
qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te 
ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per 
spitale, polici, kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese dhe i 
solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, 
glazure etj. Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve te zjarrit. Punime germime ne toke, 
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ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe 
industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndertime parafabrikat, beton 
arme, struktura metalike, struktura druri. Impjante teknologjike, termike dhe te 
kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtepi filmike. 
Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre piroteknike. Tregti ene guzhine dhe 
materiale per hoteleri.")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

31/10/2019 Numri i ceshtjes: CN-395082-10-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtim i objektit të aktivitetit.
Objekti ishte            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per perdorura 
dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-
eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje 
te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje 
biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si 
dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. 
Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per qellim 
biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te 
artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, glazure etj. Mbushje, kolaudim, 
tregtim i fikseve te zjarrit. Punime germime ne toke, ndertime civile dhe industriale. 
Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash termike 
dhe etalbond. Ndertime parafabrikat, beton arme, struktura metalike, struktura druri. 
Impjante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime 
materiale publiciteti. Shtepi filmike. Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre 
piroteknike. Tregti ene guzhine dhe materiale per hoteleri.")          u be            
("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te reja, bateri, 
produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per 
perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C82724A1-6D4F-40B1-927C-34273C2EEB18
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punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada 
xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime 
portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. 
Sherbime portare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe autobusi. 
Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i mbeturinave ne 
zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim urban. Prodhim 
bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje pyjesh, kullotash, 
mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. Ndertim 
dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 
mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. 
Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per 
qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te 
ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per 
spitale, polici, kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese dhe i 
solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, 
glazure etj. Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve te zjarrit. Punime germime ne toke, 
ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe 
industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndertime parafabrikat, beton 
arme, struktura metalike, struktura druri. Impjante teknologjike, termike dhe te 
kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtepi filmike. 
Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre piroteknike. Tregti ene guzhine dhe 
materiale per hoteleri. Tregtim materiale dhe pajisje sportive.")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

26/02/2020 Numri i ceshtjes: CN-474865-02-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te gomave te 
reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, montim, eksport 
reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim makinash per perdorura 
dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale pastrimi. Prodhim, punime, tregtim 
duralumini, punime druri dhe plastike, punime etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-
eksport te pijeve alkolike, mallrave ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje 
te mjeteve portuale. Lyerje te te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje 
biletash trageti, avioni dhe autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si 
dhe pastrim i mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme pyjore. 
Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-food. Transport 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E788AFD4-9A4E-4A68-B1EB-4F012C9802BD
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mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje paisjesh elektronike. 
Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i udhetimeve per qellim 
biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te tonazheve te ndryshme. 
Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te buta per spitale, polici, 
kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese dhe i solucioneve te veprave te 
artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, allçi, glazure etj. Mbushje, kolaudim, 
tregtim i fikseve te zjarrit. Punime germime ne toke, ndertime civile dhe industriale. 
Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile dhe industriale, veshje fasadash termike 
dhe etalbond. Ndertime parafabrikat, beton arme, struktura metalike, struktura druri. 
Impjante teknologjike, termike dhe te kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime 
materiale publiciteti. Shtepi filmike. Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre 
piroteknike. Tregti ene guzhine dhe materiale per hoteleri. Tregtim materiale dhe pajisje 
sportive.")          u be            ("Organizim eventesh, tregtim me pakice dhe shumice te 
gomave te reja, bateri, produkteve industriale dhe ushqimore. Prodhim, tregtim, 
montim, eksport reklamash, materiale elektrike, hidraulike dhe mekanike. Tregtim 
makinash per perdorura dhe pjese kembimi. Tregti libri, kancelari, materiale 
pastrimi. Prodhim, punime, tregtim duralumini, punime druri dhe plastike, punime 
etalbont, fasada xhami etj. Tregtim, import-eksport te pijeve alkolike, mallrave 
ushqimore. Sherbime portuale, riparime, mirembajtje te mjeteve portuale. Lyerje te 
te gjitha llojeve. Sherbime portare, nderkombetare, shitje biletash trageti, avioni dhe 
autobusi. Sherbime automjetesh karroatrec. Furnizim me uje si dhe pastrim i 
mbeturinave ne zonant portuale dhe te mejteve detare. Dekor, ndricim dhe sinjalizim 
urban. Prodhim bujqesor, blegtoral dhe rritje kafshesh. Pastrim dhe mirembajtje 
pyjesh, kullotash, mbjellje pemesh, dru frutore, peme dekorative, peme te ndryshme 
pyjore. Ndertim dhe rikonstruksione te ndryshme. Sherbim i shpejte ushqimor, fast-
food. Transport mallrash dhe udhetaresh. Tregti dhe riparim dhe mirembajtje 
paisjesh elektronike. Sherbim hoteli, restoranti, bari. Tregti ene guzhine. Organizim i 
udhetimeve per qellim biznesi, turne dhe pushime. Servis per automjete te llojeve te 
tonazheve te ndryshme. Prodhim dhe tregtim i uniformave, veshjeve dhe pajisjeve te 
buta per spitale, polici, kulinari, etj. Tregti te materialeve restauruese, konservuese 
dhe i solucioneve te veprave te artit dhe monumenteve historike si; balte qeramike, 
allçi, glazure etj. Mbushje, kolaudim, tregtim i fikseve te zjarrit. Punime germime ne 
toke, ndertime civile dhe industriale. Rikonstruksion dhe mirembajtje godinash civile 
dhe industriale, veshje fasadash termike dhe etalbond. Ndertime parafabrikat, beton 
arme, struktura metalike, struktura druri. Impjante teknologjike, termike dhe te 
kondicionimit. Disenjim grafik dhe printime materiale publiciteti. Shtepi filmike. 
Shitje dhe sherbime koreografie me fishekzjarre piroteknike. Tregti ene guzhine dhe 
materiale per hoteleri. Tregtim materiale dhe pajisje sportive. Shfrytezim tregtim 
perpunim tregtim lende drusore dhe pelet. Kultivim tregtim fidane te ndryshem, 
fidane te cdo lloji, luleve natyrale, pemë etj. Tregtim parketi lamint dru mirmbajtje 
dhe shtrim parketi dhe riparime te palestrave dhe ambjenteve sportive. Tregtim i 
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materialeve elektrike dhe hidraulike. Zbatim i projekteve hidraulike dhe elektrike. 
Tregtim i lendeve djegese Nafte Gaz Dhe Benzine")         
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