
Partner për Zhvillim

Sektori i Turizmit
Për një Treg Pune në Dobi të Rinisë Shqiptare

Fushat e Ndërhyrjes së RisiAlbania

RisiAlbania          Rr. Ismail Qemali, P.18, H.3, Ap.15, Tirana, Albania          Tel: +355(0)42248527           info@risialbania.al

www.risialbania.al

Turizmi është një nga sektorët premtues përsa i përket rritjes ekonomike në Shqipëri. Keshilli Boteror i Udhëtimeve dhe 
Turizmit (WTTC) e vlerëson kontributin direkt të këtij sektori në 6% të punësimit të përgjithshëm në Shqiperi deri në 
vitin 2025. Ndërkohë, numri i vizitorëve në Shqipëri po rritet në mënyrë të vazhdueshme sikundër edhe të ardhurat e 
gjeneruara nga udhëtimi dhe turizmi në vend. Ndërhyrja e projektit RisiAlbania në sektorin e turizmit synon të mbështesë  

Produkte të reja për një turizëm afatgjatë 

Çmimi “RisiTuristike” u krijua me qëllim nxitjen e zhvillimit të produkteve 
të reja inovatore dhe të shumëllojshme turistike. Ky konkurs synon të jetë 
një traditë e përvitshme e cila inaguron produktet e reja që pasurojnë 
eksperiencat turistike të vizitorëve vendas dhe të huaj në Shqipëri, duke i 
nxitur që të qëndrojnë më gjatë e madje të rikthehen. 

Udhërrëfyes profesionistë “made in Albania”

Udhërrëfyesit turistikë janë ambasadorët e vendit të tyre, dhe për këtë 
arsye ata kanë rol thelbësor për ofrimin e një eksperience të këndshme 
turistike për vizitorët. RisiAlbania po ndihmon aktorët në këtë sektor për 
të zhvilluar një sistem të harmonizuar për trajnimin dhe akreditimin e 
udhërrëfyesve cilësorë turistikë.

Ngritja e kuadrit të ri ligjor

Në vijim të ligjit të porsa miratuar për turizmin, RisiAlbania po mbështet  
Ministrinë e Zhvillimit Ekonomik Turizmit Tregëtisë dhe Sipërmarjes 
në  krijimin e një kuadri të shëndoshë ligjor në fushën e standarteve të  
udhërrëfyesve turistikë dhe klasifikimit  të hoteleve në vend. 

• Zhvillimit dhe shumëllojshmërisë së produkteve 
 turistike që mund të ofrojë Shqipëria;  

•  Mbështetjes për krijimin e sistemit për trajnimin 
 dhe akreditimin e udhërrëfyesve turistikë;

•  Përmirësimin e kuadrit ligjor për një zhvillim më të 
 qëndrueshëm të industrisë së turizmit;

bizneset turistike për të zhvilluar dhe krijuar më 
shumë vende pune për të rinjtë përmes:

Award


