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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Alb Telecom
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Historia

Print

ALBtelecom, i krijuar në vitin 1912 menjëherë pas shpalljes së Pavarësisë dhe i liçensuar më 1992 nga Enti
Rregullator i Tekomunikacionit (ERT) për ofrimin e telefonisë fikse dhe internetit, vazhdon të jetë pjesë e
pandashme dhe zgjedhja e parë e komunikimit të shqiptarëve.

Gjigandi i telekomunikacionit shqiptar ofron komunikim cilësor në telefoninë fikse, ADSL, Akses
Internet të Dedikuar, Dial-up, Intranet, shërbim ISDN, Karta të Parapaguara etj.

Kompania zotërohet në 76 për qind të aksioneve nga CETEL a.s. (Ankara), përbërë nga një nga
kompanitë më të mëdha në Turqi, Çalik Group 80 për qind dhe Turk Telekom 20 për qind. Ndërsa
pjesa tjetër e aksioneve prej 24 për qind zotërohet nga qeveria shqiptare dhe aksionerë të tjerë.
ALBtelecom, zotëron dhe 100 për qind të aksioneve të Eagle Mobile, operatorit të tretë celular në
Shqipëri, si pjesë e paketës së privatizimit të kompanisë.

Vitet ’90, sollën një valë të re ndryshimesh dhe në fushën e telekomunikacionit. Me 5 shkurt të vitit 1992
Telekomi Shqiptar krijohet si ndërmarrje më vete. Gjatë harkut kohor 15-vjeçar kompania e telefonisë fikse
shënoi dhe investime në përmirësimin e rrjetit dhe ofrimin e shërbimeve të reja. Në fillim të viteve ‘96 u
realizua futja e shërbimit të telefonisë publike me kartë të parapaguar. Në vitin ’97 u realizua vënia në
shfrytëzim e kabllit me Fibër Optike, linjë kjo më cilësore për transmetimin e trafikut ndërkombëtar.

Gjatë këtyre viteve, u punua për të krijuar një qendër për mirëmbajtjen e rrjetit. Kështu në vitin 2001, u
realizua ngritja për herë të parë e Qendrës së Supervizimit dhe Mirëmbajtjes së Rrjetit, si dhe zgjerimi i
kapaciteteve ekzistuese me dy teknologji, “Alcatel S12” dhe “Siemens EWSD”.

Viti 2004 shënoi një tjetër rëndësi në zhvillimin dhe ecurinë e kompanisë ALBtelecom. U krijua implementimi i
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fazës së parë të Sistemit të Faturimit dhe Kujdesit për Abonentin, si dhe zgjerimi i rrjetit kryesor të internetit
dhe implementimi i teknologjisë ADSL.

Fillimi i viteve 2000, e gjen ALBtelecom në një fazë të re, përgatitjen për privatizim. Pas një procedure të
gjatë negocimi, me 1 Tetor 2007, Kompania CETEL a.s (Ankara), anëtare e ÇALIK Holding me qendër në
Stamboll, në konsorcium me Turk Telekom, u bë zyrtarisht pronare edhe e gjigantit të telefonisë fikse,
ALBtelecom.

Në bazë të kontratës të ratifikuar nga Parlamenti shqiptar, ÇALIK HOLDING dhe Turk Telekom, u bënë
pronare të 76 % të aksioneve të kompanisë së telefonisë fikse ALBtelecom. Me privatizimin e ALBtelecom,
ÇALIK synon të sjellë një frymë të re bashkëpunimi me stafin shqiptar, me qëllim zhvillimin dhe rritjen e
cilësisë, në fushën e telekomunikacionit si dhe ofrimin e shërbimeve të reja bashkëkohore të një teknologjie
të zhvilluar.

Në kuadër të planeve strategjike për futjen e produkteve të reja, ALBtelecom ka rritur ndjeshëm investimet në
përmirësimin e infrastrukturës së rrjetit, shtimin e kapaciteteve në centrale, rritjen e numrit të abonentëve në
të gjithë Shqipërinë si dhe në zhvillimin e teknologjive të informacionit dhe të komunikimit, në mënyrë të
veçantë të Internetit. Në një periudhë të shkurtër kohore, pikërisht në saje të këtyre investimeve është rritur
ndjeshëm cilësia e shërbimit të telefonisë fikse dhe shërbimit të internetit si dhe janë shtuar ofertat dhe
paketat e reja ekonomike për klientët.

Që nga 31 Dhjetori 2010, ALBtelecom ka mbi 280 mijë pajtimtarë të shërbimit të PSTN, me rreth 80 për
qind të tregut të telefonisë fikse dhe 75 mijë abonentë në shërbimin e internetit ose rreth 75 për qind e
të tegut. Gjithashtu ALBtelecom rezulton zgjedhja e parë e kompanive dhe individëve në shërbimet e
tjera.

Me privatizimin e ALBtelecom, pronarët e rinj shënojnë dhe nisjen e një epoke të re të zhvillimit të kompanisë
dhe shërbimeve të telekomunikacionit përmes fibrës optike. Prej rreth 3 vitesh, përveç ofrimit të shërbimeve
cilësore në telefoninë fikse dhe internet broadband, ALBtelecom ka kryer një volum të madh investimesh në
ngritjen e një rrjeti modern dyqanesh, zëvendësimin total të infrastrukturës dhe rrjetit në të gjithë vendin.

ALBtelecom ka si prioritet kryesor përkujdesjen ndaj klientëve dhe aplikimin e inovacioneve teknologjike.
Kompania tashmë karakterizohet nga një strukturë e re dhe dinamike, e cila është e fokusuar dhe
vëmendshme ndaj klientëve, si përsa i përkët cilësisë në shërbimin e ofruara, ashtu dhe aplikimin e çmimeve
të arsyeshme.

ALBtelecom është në kërkim të vazhdueshëm të mundësive dhe hapësirave të reja për investime dhe ofrimin
e shërbimeve bashkëkohore. Vetëm përgjatë vitit 2011 kompania ka planifikuar të investojë rreth 40 millionë
Euro në zëvendësimin dhe zgjerimin e rrjetit në të gjithë tërritorin e vendit, përgatitjen e infrastrukturës për
shërbimet më të fundit të teknologjisë, përmirësinmin e infrastrukturës së shërbimit etj.

Në saje të mbështetjes dhe rritjes së shpejtë të numrit të abonentëve të telefonisë fikse dhe shërbimit të
internetit me ADSL, ALBtelecom është shëndërruar në një lider të padiskutueshëm të telekomunikacionit dhe
udhëheqës i aplimimit të teknologjive të reja në komunikimet përmes rrjetit të rinovuar të fibrës optike. Besimi
i qytetarëve, investimet e kryera dhe ato të pritshme kanë bërë që në një kohë të shkurtër rrjetit i komunikimit
të pësojë një transformim total nga komunikimi tradicional në komunimin e ri dixhital, i gjithëpranuar,
interaktiv, dinamik dhe i shpejtë dhe i përshtatshëm për shërbimet më të fundit.

Objektivi i ALBtelecom është i qartë, ofrimi i shërbimeve bashkëkohore për qytetarët shqiptarë dhe
shëndërrimi i Shqipërisë në qendrën kryesore të teknologjisë së informacionit dhe telekomunikacionit në
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rajon. Përmes shërbimit të quajtur, Qendra Shqiptaret e Shkëmbimit të Internetit – Albanian Internet
Exchange Point (AIXP), ALBtelecom është i pari dhe i vetmi në rajon që mundëson një internet më të shpejtë
dhe më të lirë. Aplikimi i kësaj teknologjie i hap rrugën vendit drejt dixhitalizimit dhe aplikimit të shërbimeve
më të fundit.

Për më gjerë, në sektorin e biznesit dhe sipërmarrjes në vend, duke filluar nga profesionistët, bizneset e
mesme dhe ato të mëdha, në sektorin publik dhe atë privat, ALBtelecom ka potencialin të sigurojë dhe të
përshtasë zgjidhjet ideale përmes; shërbimit të telefonisë fikse, shërbimit të internetit me ADSL, Askes
Internet të Dedikuar, Intranet, shërbim ISDN, Fibër Optike me qera, Lidhje LAN etj.

Që nga krijimi i tij në vitin 1912 me emrin “Shërbimi i Postë Telegrafës” deri më sot, në 99 vite të ekzistencës
së tij ALBtelecom në çdo rast, në çdo rrethanë, në çdo shërbim vazhdon të jetë zgjedhja e parë.

Infrastruktura

ALBtelecom mori jetë si një ndërmarrje me vete me datë 5 shkurt të vitit 1992, ndërsa me 16 shkurt
1999, kompania u emërtua “ALBtelecom” me statusin e shoqërisë anonime. ALBtelecom është
operatori me veprimtarinë më të madhe në telefoninë fikse në vendin tonë që ofron shërbimet në të
gjithë zonat urbane të vendit, me rreth 280 mijë abonentë në shërbimin e telefonisë fikse dhe rreth 80
mijë në shërbimin e internetit. Ndërkohë që përmes marrëveshjeve të interkoneksionit me operatorët e
tjerë ruralë shtrin shërbimet e telekomunikacionit pothuajse në të gjithë territorin e vendit.

Aktualisht ALBtelecom ka filialet e saj në të gjitha qendrat kryesore të vendit, përmes të cilave
mundëson të gjitha shërbimet e saj. Aktiviteti kryesor i kompanisë është i përqendruar në shitjen e
shërbimeve të telekomunikacioneve, në trafikut telefonik, dhënien me qera të linjave dhe kapaciteteve
të transmetimit si dhe në ofrimin e interkoneksionit për të gjithë operatorët publikë të liçensuar nga
ERT.

Operatori më i madh i telefonisë fikse në vend, ofron komunikim cilësor në transmetim digital, ndërsa
po shton investimet në përthithjen dhe aplikimin e teknologjive të reja. Momentalisht ALBtelecom
operon në tregun shqiptar me disa shërbime kryesore; telefoni fikse, shërbim ISDN-je, akses Internet i
Dedikuar, ADSL, Dial-up, Intranet, Karta të Parapaguara, etj. Nga ana tjetër kompania po kryen
investime për zgjerimin numrit të shërbimeve, paralelisht me përmirësimin e ndjeshëm të cilësisë.
Gjatë një harku kohor 15-vjeçar kompania ka shënuar një sërë investimesh në funksion të rritjes së
cilësisë dhe rritjen e numrit të shërbimeve për klientët e saj.

Në funksion të rritjes së cilësisë së shërbimeve, ALBtelecom në vitin 1993 realizoi dhe lidhjen
mikrovalore Shqipëri-Maqedoni, ndërsa një vit më vonë do të vendosej dhe lidhja satelitore Shqipëri-
Zvicër. Më synimin e vetëm shtimin e shërbimeve dhe plotësimin në rritje të kërkesave të publikut,
ALBtelecom si lider në tregun e telekomunikacioneve, në vitin 1996 do të realizonte futjen e shërbimit
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të telefonisë publike me kartë të parapaguar.

Një vit më vonë u vu në përdorim kablli me Fibër Optike për transmetimin e trafikut ndërkombëtar.
Vitet 2000 për ALBtelecom shënojnë të tjera realizime; rritje të kapacitetit të transmetimit nëpërmjet
lidhjeve radio rele, ngritjen e Qendrës së Supervizimit dhe Mirëmbajtjes të Rrjetit, instalimi dhe vënia
në shfrytëzim i centraleve të rinj dixhitale.

Privatizimi ose ribërja e ALBtelecom

Kontrata për privatizimin u ratifikua nga Parlamenti Shqiptar, ndërsa Çalik dhe Turk Telekom, u bënë
pronare të 76 për qind të aksioneve të kompanisë së telefonisë fikse, ALBtelecom. Me privatizimin e
kompanisë, ÇALIK synon të sjellë një frymë të re bashkëpunimi me stafin shqiptar me qëllim rritjen e
cilësisë në fushën e telekomunikacionit dhe ofrimin e shumë shërbimeve të reja bashkëkohore të një
teknologjie shumë të zhvilluar.

ÇALIK me eksperiencën, vizionin dhe besimin në zhvillimin e ekonomisë shqiptare dhe veçanërisht
kapaciteteve të tregut të telekomunikacioneve, ka planifikuar të kryejë një investim, i cili do ta
shndërrojë ALBtelecom në një kompani me teknologji moderne dhe shërbime cilësore ndaj klientëve.
Për këtë qëllim konsorciumi turk ka marrë një kredi 100 milionë Euro nga Banka Evropiane për
Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) dhe Banka e Detit të Zi për Tregti dhe Zhvillim (BTDB).

Përveç konfirmimit të kredibilitetit dhe projekteve ambicioze, shuma e kredisë do të investohet në
zhvillimin, shtimin dhe përmirësimin e rrjetit aktual me synim jo vetëm rritjen e kapaciteteve, por dhe
shtimin e shërbimeve. Një investim në këto përmasa, më i madhi i kryer në këtë kompani, shihet jo
vetëm si një hap i rëndësishëm i modernizimit të rrjetit të shërbimit të telefonisë fikse, ribërjen e
ALBtelecom, por dhe me ndikim në zhvillimin ekonomik të vendit. Privatizimi liderit të telefonisë
tashmë ka një ndikim të qartë dhe në zhvillimin e sektorit të telekomunikacionit në Shqipëri, ndërsa
shënon vetëm fillimin e investimeve dhe reformave në shërbimet e telekomunikacionit.

VIZIONI ynë, i cili përcakton të ardhmen që kompania dëshiron dhe ka projektuar të krijojë,
destinacionin të cilin kompania dëshiron të arrijë, është të qënuarit operatori i preferuar i të gjithë
shqiptarëve dhe zhvillimi i telekomunikacionit drejt një të ardhmeje moderne.

Vizioni që ne ofrojmë konsiston në plotësimin e pritshmërive të klientëve tanë për akses në mundësi
dhe produktet që teknologjia moderne ofron, duke u siguruar përvojë të veçanta dhe efektive në
përdorim, përsosmëri në komunikim. Jemi të fokusuar në krijimin e zgjidhjeve dhe platfromave të
përshtatshme moderne.

Partnerët dhe Klientët

Print
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Partnerët

 Alcatel
 Siemens
 NokiaSiemens
 ZTE
 Huawei
 NEC
 Bearing Point
 Grand Thorton
 ZKT

Klientët

 Banka e Shqipërisë
 Ministria e Financave
 Ministria e Rendit Publik
 Policia e Shtetit
 Posta Shqiptare
 ANTA
 BKT
 Raiffeisen Bank
 Sigal
 Communication Progress
 Primo Communications
 ASC
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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë AMC
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

AMC

Lëshimi i sinjalit të parë të telefonisë celulare në Shqipëri në maj të 1996 lidhet me emrin e
AMC-së. Privatizimi i suksesshëm në vitin 2000 i Albanian Mobile Communications do të ishte
preludi i të gjitha arritjeve të saj të mëtejshme. 85 për qind e aksioneve janë blerë nga Cosmote
Telenor Consortium. Pjesë e grupit Cosmote i cili zhvillon aktivitetin e tij në pesë vende të
Evropës Juglindore, AMC ndjek si filozofi të saj një politikë të orientuar drejt klientit, me çmime
konkurruese dhe shërbime bashkëkohore që mund të përdoren lehtësisht nga çdo njeri.

Kur u privatizua, AMC kishte vetëm 15,000 abonentë. Vetëm disa muaj më vonë, ne ofruam
shërbimin me parapagesë së bashku me një shërbim të shkëlqyer ndaj klientit, i cili pati një
sukses të jashtëzakonshëm, pasi për herë të parë operatorët tanë ofruan ndihmën e tyre ndaj
klientëve, duke rritur ndjeshëm besimin e abonentëve ndaj nesh. Në një vend ku telefonia fikse
mungonte, ne ofruan komunikim me një cilësi të lartë dhe të mundshëm për të gjithë.

Shifrat e investimit të AMC-së në këto vitet e fundit arrijnë në disa qindra milionë euro në
teknologji, mirëmbajte, ndërtim etj. AMC ofron mbulim të rrjetit në afërsisht 89.03 % të territorit
dhe afërsisht 99.8 % të popullsisë me një teknologji të ngritur sipas normave dhe parametrave të
Bashkimit Evropian dhe legjislacionit shqiptar, duke respektuar shëndetin dhe mjedisin.
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Shqipëria është ende një vend ku pagesa e taksave dhe puna ligjore mbeten sfida të mëdha për
qeverinë dhe politikat e saj ekonomike dhe ku tatimet dhe të ardhurat doganore janë kontribuesit
kryesore financiarë në buxhetin e shtetit. Së bashku me disa kompani të tjera të mëdha, AMC
është një nga kontribuesit kryesore në të ardhurat e buxhetit të shtetit me një shifër prej 155
milionë Euro në taksa dhe TVSH.

Gjithashtu, kompania jonë ka sjellë një mentalitet të ri në vend përsa i përket politikave të
punësimit dhe burimeve njerëzore. Duke qënë punëdhënësi më i madh në vend, kompania jonë
numëron mbi 500 punonjës të specializuar, të cilëve u ofrojmë standarte të njejta me ato të
punonjësve Evropianë, duke shërbyer kështu si shembull që duhet të ndiqet nga të gjitha
kompanitë private.

AMC është një kontribues i fuqishëm në fushën e sportit, artit dhe zhvillimeve sociale në
Shqipëri. Që në momentin e privatizimit ne jemi përpjekur të përfshijmë përgjëgjësinë sociale në
strategjinë e kompanisë sonë. Duke mbështetur sportistët dhe artistët më të talentuar, duke ofruar
ndihmë financiare për njerëzit në nevoje, duke u kujdesur me anë të inciativave konkrete për
mjedisin, AMC ka treguar se kujdesi i saj për përmirësimin e jetës së qytetarëve nuk është shenjë
altruizmi, por një vlerë e vërtete në të cilën ne bazojmë të gjitha veprimet tona.

Eshtë mirë të jesh i pari, ky është parimi ynë si një operator me përgjegjshmëri sociale i
përkushtuar për të ofruar risi dhe cilësi të lartë, si dhe për t’u sjellë vlera abonentëve tanë.

Produkte

AMC, në zbatim të filozofisë së saj me klientin në qendër të vëmendjes, angazhohet të sjellë
përherë produkte e shërbime të reja, si dhe të shfrytëzojë teknologjinë më të përparuar. Qëllimi i
AMC është ta bëjë komunikimin me anë të celularit të përballueshëm nga mbarë komuniteti.

ALBAKARTA e sjell telefoninë celulare pranë të gjithëve, me tarifa të ulëta, dhe përmbushjen e
nevojave tuaja. Përfitoni përparësitë e paketës ALBAKARTA.

AMC ofron një sërë programesh për kategorinë e abonentëve Consumer:
AMC 1.000, AMC 2.500, AMC 5.000, AMC 10.000, AMC Plus dhe Cost Control.
Nëse bëheni abonent i këtyre programeve, mund të zgjidhni planet e ndryshme tarifore dhe të
shfrytëzoni shërbimet e përparuara të kompanisë numër një të telefonisë celulare në vend.

Nëse jeni biznesmen, zgjidhni një nga programet Business të AMC.
Bëhuni pjesë e kompanisë lider të telefonisë në Shqipëri.
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Përfitoni nga shërbimet tona moderne dhe tarifat që u përshtaten kërkesave tuaja.

SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Vodafone
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Vodafone Albania

Vodafone, njëri prej operatorëve më të fuqishëm të komunikimeve elektronike në botë, prezantoi
shërbimet e tij GSM në Shqipëri më 3 Gusht 2001 përmes një procesi nga më të shpejtët në botë
për instalimin e rrjetit mbështetur në përvojën e partnerëve të saj dhe në eksperiencën e operimit
të rrjeteve anembanë botës.

Vodafone Europe  B.V. zotëron 50% të kapitalit të Vodafone Albania, ndërsa Vodafone Panafon
International Holdings B.V. zotëron 50% (Kjo e fundit zotërohet nga Vodafone Group Plc).

Rrjeti GSM i kompanisë Vodafone Albania mbulon 91.25 % të territorit të Republikës së
Shqipërisë dhe rreth 99.6% të popullsisë shqiptare në zonat urbane dhe rurale. Në 2 Dhjetor 2010
kompania mori Autorizimin Individual nga Autoriteti i Komunikimeve Elektronike dhe Postare
(AKEP) për ofrimin e shërbimeve 3G dhe në 10 Janar 2011 shërbimet e teknologjisë 3G u bënë
të disponueshme në Tiranë dhe zonat rreth saj. Brenda muajit maj 2012 shtrirja e rrjetit 3G do të
jetë e plotë  duke  mbuluar mbi 85% të territorit të Shqipërisë. Kompania ju ofron mbi 1,663,499
klientëve të saj në Shqipëri (deri në fund te muajit qershor 2011) një gamë të gjerë shërbimesh
komunikimi të një cilësie të lartë, duke përfshirë komunikimin zanor dhe të të  dhënave duke
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siguruar që klientët të përdorin rrjetin më të mirë të komunikimeve elektronike dhe të përfitojnë
nga shërbimet novatore dhe cilësore.

Vodafone Albania përdor teknologjinë më të fundit të komunikimeve elektronike dhe mjetet më
moderne dhe praktike për përdoruesin, për t’u ofruar atyre një gamë të gjerë shërbimesh dhe
ofertash, të krijuara për të përmbushur më së miri nevojat e tyre të komunikimit.

Kompania Vodafone Albania ka momentalisht ne funksionim një rrjet prej 124 dyqanesh në të
gjithë vendin. Pikat tona të shitjes janë në shërbim të klientëve çdo ditë të javës, duke ofruar
produkte dhe shërbime të kompanisë Vodafone, telefona celularë dhe aksesorë, si dhe asistencë
teknike.

Përgjatë aktivitetit të saj në Shqipëri, Vodafone Albania ka rritur performancën e saj të biznesit,
duke qenë një prej kompanive kryesore që kontribuojnë në mënyrë domethënëse në ekonominë
shqiptare. Kompania Vodafone Albania ka rekrutuar punonjësit dhe ekspertizën më të mirë në
vend dhe ka trajnuar e promovuar profesionalisht punonjësit e saj, duke u bërë një prej vendeve
të punës më të preferuar dhe më të admiruar për shqiptarët.

Gjithashtu Vodafone Albania ka kontribuar në mënyrë domethënëse në jetën sociale dhe
kulturore të vendit, duke bashkëpunuar me partnerë kyç, përfshirë këtu dhe Qeverinë Shqiptare,
njësitë e Pushtetit Vendor, organizata të ndryshme vendase e të huaja, si dhe një sërë
institucionesh kulturore.

Në 1 shkurt 2008, Vodafone Albania lajmëroi krijimin e Fondacionit Vodafone Albania, një ndër
të parët fondacione të ngritur nga biznesi në Shqipëri, me fokus në çështjet sociale, për të
ndihmuar në këtë mënyrë njerëzit të kenë një jetë më të mirë nëpërmjet avantazheve të zhvillimit
të teknologjisë të komunikimit celular; duke mbështetur dhe plotësuar nevojat dhe interesat e
komunitetit vendas, mbrojtjen e mjedisit, si dhe kulturës dhe trashëgimisë kombëtare.

Projektet sociale dhe kulturore të zbatuara me sukses nga Vodafone Albania i kanë shërbyer
shumë komuniteteve urbane dhe rurale në të gjithë vendin, duke promovuar artin, kulturën dhe
sportin. Përveç përfaqësimit të një emri të mirënjohur botëror të komunikimeve elektronike,
nëpërmjet dedikimit të vazhdueshëm dhe pjesëmarrjes aktive, Vodafone Albania është tashmë
sinonimi i një kompanie që mbështet dhe promovon kulturën, artin, dhe pjesëmarrjen qytetare.
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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Eagle
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Eagle Mobile është një markë shqiptare.

Operatori i tretë i telefonisë celulare në Shqipëri, u themelua më 23 tetor 2003 nga qeveria
shqiptare, si një pjesë integrale e operatorit të telefonisë fikse në Shqipëri, Albtelecom.
Privatizimi filloi në vitin 2005 dhe u finalizua më 28 shtator 2007, kur Cetel Telekom, i përbërë
nga një nga kompanitë më të mëdha në Turqi, Çalik Group 80% dhe Turk Telekom 20%, bleu



Punoi: Blenard Xhaferaj

The project is co-funded by the European Union, Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA)

12

76% të aksioneve, së bashku me partnerin e saj Turk Telekom. Ndërsa pjesa tjetër e aksioneve
prej 24% zotërohet nga qeveria shqiptare dhe aksionerë të tjerë.

Marrëveshja u nënshkrua nga Ministri i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës asokohe, Genc
Ruli dhe Presidenti i Çalik Holding, Ahmet Çalik, në Tiranë. Në mars të 2008-ës, kryeministrat e
Shqipërisë dhe Turqisë, Sali Berisha dhe Recep Tayyip Erdogan, përshëndetën njëri-tjetrin me
një "ALO" simbolike, që hapi zyrtarisht komunikimin e Eagle Mobile, kompani e cila mbart
simbolin e Shqipërisë dhe shqiptarëve, Shqiponjën.

Eagle Mobile vendosi një rekord të ri duke hyrë në tregun shqiptar të telekomunikacionit më 12
mars 2008. Në një periudhë shumë të shkurtër prej 6 muajsh, Eagle Mobile mbuloi të gjithë
territorin e vendit, duke tejkaluar të gjithë kufijtë e shpejtësisë dhe parashikimeve. Më 31 dhjetor
2008, kompania arriti mbulim në 97.8% e popullsisë së vendit dhe 90% të territorit të vendit,
duke siguruar shërbime në të gjithë Shqipërinë. Hyrja e fuqishme dhe përgatitja në një kohë
rekord e operatorit Eagle Mobile në treg do të thoshte shumë për shqiptarët, që prisnin me
padurim prishjen e situatës duopol në tregun shqiptar. Tashmë suksesi i garantuar i Eagle Mobile
është vënë në dukje në deklarata të ndryshme të personaliteteve dhe institucioneve të ndryshme
shtetërore, ata të fushës së telekomunikacionit në vend dhe më gjerë.

Eagle Mobile është një kompani rinore. Mbi 370 punonjës janë të punësuar në këtë kompani,
ndërsa 150 të tjerë punojnë për Eagle Mobile përmes kompanive nënkontraktore. Rrjeti i
dyqaneve Eagle ka kaluar shifrën 70, ndërsa rrjeti shpërndarës është zgjeruar dukshëm. 95% e
punonjësve janë shqiptarë dhe vetëm 5% e tyre janë me nënshtetësi të huaj. (Të dhëna të datës 07
janar 2011).

Tani, pothuajse tre vjet pas hyrjes në treg, Eagle Mobile shënon mbi 800 mijë abonentë, që është
një shifër rekord e arritur në një kohë kaq të shkurtër. Kompania kishte një sukses të madh në
treg me Paketat ProRing, Super RiniRing dhe LIFE. Për herë të parë numrat me kontratë dhe
rimbushje u kombinuan në një grup të vetëm dhe kjo përbënte një praktikë të re në Shqipëri.

Eagle Mobile solli për herë parë për shqiptarët teknologjinë EDGE, shërbimin më të shpejtë të
internetit në celular në teknologjinë 2.5G dhe tani kompania është gati për teknologjinë më të
fundit 3G, në pritje të marrjes së liçencës. Eagle Mobile ka sjellë në Shqipëri teknologjinë më të
fundit celulare dhe sigurisht, edhe shërbimet më moderne në vend. Disa nga shërbimet më të
fundit që janë futur në Shqipëri nga kjo kompani janë: Mobile TV, ku abonentët Eagle kanë
mundësi të ndjekin 10 kanale televizive, vendase dhe të huaja me sinjal të drejtpërdrejtë, si dhe të
njihen me videot më të fundit në fushën e kinematografisë. “Eagle Eye” i quajtur ndryshe
Vehicle Tracking System (Sistemi i Vëzhgimit të Automjetit), që ka të bëjë me mbikëqyrjen e
makinave kudo që ndodhen, si dhe bëjnë të mundur kontrollin e karburantit, harxhimeve,
shpejtësisë, etj.
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“Lajmi ashtu siç ndodh” është një tjetër praktikë që Eagle Mobile e ka projektuar në
bashkëpunim me agjencinë më të madhe të lajmeve në vend, ATSH. Të gjithë përdoruesit Eagle
mund të informohen përmes mesazheve SMS për të rejat më të fundit në vend dhe botë. Çdo
mëngjes ata mund të informohen mbi kursin e këmbimit dhe parashikimin e motit, ndërkohë që
jepen shërbime edhe nga media të tjera nëpërmjet celularit...

Eagle Mobile arriti në një kohë rekord të ketë shërbim të plotë roaming. Kompania ka shërbim
roaming në mbi 220 vende me 420 operatorë.

Përgjegjësia sociale

Që në ditët e para të hyrjes në treg, Eagle Mobile ka ndërmarrë projekte në fushën e përgjegjësisë
sociale. Tashmë kjo kompani ka bërë traditë që çdo vit të vendosë një “Prioritet Social”.

Fëmijët jetimë kanë qenë nën fokusin e kompanisë gjatë vitit 2009, dhe këtë vit ia dedikoi atyre
duke e shpallur “Viti i Fëmijëve Jetimë”.

Eagle Mobile shpalli vitin 2010 “Viti i Mjedisit”, duke kontribuar në gjelbërimin e mjedisit,
ndërtimin e parqeve të lojërave për fëmijë dhe rehabilitimin e sipërfaqeve të ndryshme të
kryeqytetit. Ndërkohë pritet që të shpallet edhe prioriteti për vitin 2011.

Një ndër projektet më madhore të vitit 2010 ka qenë “Eagle Mobile, Një me Natyrën”,
konceptuar si fushatë pastrimi dhe sensibilizimi në plot 7 qytete të Shqipërisë nga Veriu në Jug.

Kompania nuk ka lënë pas dore edhe sektorin e arsimit përgjatë këtij viti duke kontribuar në
rikonstruksionin e sallës së leksioneve, pranë Fakultetit të Shkencave në Universitetin Politeknik
të Tiranës dhe në rikualifikimin e laboratorit të Teknologjisë së Informacionit pranë Fakultetit të
Shkencave.
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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Plus
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Nuk ka te dhena
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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Abisnet
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Historia

1998 –Starton aktiviteti i Abissnet, si ISP e pare me e madhe ne Shqiperi,  duke bere revolucion
ne shërbimet e telekomunikacionit me nje fryme te re kreative dhe rinore.
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2004- Rritemi ndjeshem, duke shtuar kapacitetet në lidhjen ndërkombetare duke ndërtuar
segmentin e rrjetit në drejtim të Malit të Zi dhe e zgjerojme aktivitetin tone në Elbasan, Durrës,
në veri deri në Shkodër, Lezhë, dhe Krujë.

2005 – Duke u bere cdo dite dhe me te sukseshem, ndjejme nevojen te vijme me prane jush dhe
Korca, Fieri, Saranda, mbulohen teresisht nga linja e Abissnet.

2009- Telefonia fikse Abissnet. Ky sherbim qe duket sikur i perket nje epoke te vjeter, rikthehet
nga Abissnet serisht ne perdorimin tuaj me efikas, duke beret e mundur qe ju ta dashuroni serisht
telefonin tuaj fiks.

Arsyeja pse kemi merituar besimin tuaj eshte se nuk ju kemi ofruar vetem nje sherbim Interneti
apo Telefoni, por ju kemi sherbyer duke u kujdesur qe ju te jeni dhe te ndiheni te vecante.

Ofron disa nga sherbime bashkohore si:

Web Hosting, Telehousing, Fax to Mail, Softphone, video-konferencat, mësimi në distance,
radiokomunikimi etj.

Zhvillimi i teknologjive të informacionit, projektimi dhe ekzekutimi i rrjeteve dhe minirrjeteve,
zhvillimi i testeve, publicitetet etj, ndihmuan ne krijimin e filialeve të reja, shtimin e numrit te
abonentëve në një faze të përshtatshme në rast të zgjermit të veprimtarisë, pjesëmarrjen tone në
kapitalin e shoqërive të reja brënda dhe jashte vendit.

Mbulon sot rreth 90 % te territorit të Republikës së Shqipërisë, nëpërmjet shfrytëzimit të
infrastruktures se ndertuar vene ne funksionim.
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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Nisatel
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Nuk ka te dhena
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SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë Future Net
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve

ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta
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Nuk ka te dhena

SKEDA E BIZNESIT

ICT-OPERATOR

Emri i Kompanisë AbCom
Vendodhja e kompanisë
Nr i të punësuarve
Shërbimet që ofrojnë
Zona që mbulojnë
Nr Abonetëve
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ADSL
WIFI
3G

Paketa/Oferta

Themeluar në Prill 1998 ABCom u bë shumë shpejt ISP më e madhe dhe më e besueshme
në vend.

1998 Prill krijohet ABCom, ISP me e madhe dhe me e suksesshme në Shqipëri.

1998 Instalon stacionin e pare VSAT te ISP ne Shqipëri duke u bere përfaqësuese e shitjeve te
Kompanisë Loral Orion.

1999 ABCom ofron për herë të parë shërbimin broadband (linje DSL & Wireless).

2000 ABCom bëhet Përfaqësues ekskluziv i Patton për Shqipëri, Kosovë dhe Maqedoni.

2001 ABCom merr licencën e ISP Rajonale dhe shtrin aktivitetin e saj në qytetet Durrës dhe
Elbasan.

2003 ABCom zgjeron aktivitetin me shërbimet e saj ne: Shkodër, Kruje, Fushë-Krujë, Rinas.

2004 ABCom merr licencën e ISP Kombëtare.

2005 ABCom shtrin aktivitetin duke mbuluar një pjesë të mirë të territorit të Shqipërisë ne qytete
te tjera si: Fier, Vlore, Lezhe etj.

2005 ABCom vë në zbatim fjalën e fundit të teknologjisë siç është Fibra Optike.

2005 ABCom ofron produktin e ri cilësor: Telebota.

2006 ABCom përfundon lidhjen me te madhe te Internetit ne Shqipëri dhe përfundon zgjerimin e
rrjetit kombëtar ne 70% te popullsisë.

2007 ABCom zgjeron te dy Daljet Ndërkombëtare ne 4xSTM1.

2008 ABCom ndryshon pronësinë dhe drejtimin e kapitalit në kompani

2009 ABCom fillon zgjerimin e rrjetit HFC në Tiranë, Vlorë, Shkodër. Ngrihet infrastruktura me
fibër optike dhe prezantohet në tregun Shqiptar për herë të parë shërbimi 3 në 1 tek tregu
rezidencial.

Ndërkohë konsolidohet pjesa e tregut në shërbimet e biznesit. Produktet/Portofoli i markës: (a)
Televizion kabllor dixhital; (b) Internet (c) Telefon.

Krahas investimeve të mëdha në fushën e teknologjisë dhe pozicionimit në treg si një ndër
kompanitë më serioze që operojnë sot në Shqipëri, ABCom sjell një mentalitet të ri përsa i përket
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burimeve njerëzore dhe politikës së punësimit. Kjo politikë është themeluar mbi njohjen e vlerës
së diversitetit të çdo individi dhe siguron mundësi të barabarta për të gjithë kandidatët që
aplikojnë për t’u punësuar pranë nesh.

Viti 2010 karakterizohet si viti i prurjeve te reja, plotesimit dhe zgjerimit te stafit, ku sot,
kompania jonë ka më shumë se 300 të punësuar përfshirë edhe filialet e saj në qytete të
ndryshme të Shqipërisë.

Megjithatë, madhësia e kompanisë sonë kërkon mbështetjen e shumë drejtuesve të kualifikuar që
zotërojnë njohuri menaxheriale, ekonomike dhe  njohuri specifike profesionale.

Punonjësit e ABCom ndajnë me njëri tjetrin jo vetëm eksperiencat e ndryshme profesionale por
edhe mbështesin vazhdimisht të rinjtë, të cilët dëshirojnë të bëhen pjesë e ekipit tonë, duke
besuar maksimalisht tek ata për një punë cilësore.

Ndaj këtyre punonjësve, ABCom tregohet gjithnjë i kujdesshëm për t’i mundësuar promovime
në detyrë dhe benefite financiare, trajnime profesionale nga më cilësoret, një ambient pune në
harmoni të plotë si edhe mirënjohjen e të qenurit pjesë e pandarë e suksesit të kompanisë.

Abcom u ofron punonjësve:

Besim, vlerësim, kushte të shkëlqyera punësimi dhe mundësi të pafundme të zhvillimit të
karrierës.

Abcom eshte gjithmonë e interesuar për profesionistë të rinj apo me eksperiencë të pasur, si nga
tregu i gjerë i punës shqiptar ose edhe i huaj, duk u ofruar mundësi të barabarta punësimi pa
dallim moshe, gjinie apo karakteristika të tjera të vecanta. Kjo i ka mundësuar kompanise
përzgjedhjen e njerëzve vetëm në bazë të meritave të tyre.

Profili i ABCom

ABCOM është kompania kryesore në fushën e komunikimeve në Shqipëri dhe provideri i parë, i
cili ka zbatuar teknologjinë dixhitale në Shqipëri dhe është Novator dhe lider në ofrimin e
shërbimeve të cilësisë së lartë dixhitale, bazuar në teknologjitë më të fundit si: Fiber Optike,
ADSL+2, aDSL, Wireless , karta telefonike, etj

ABCOM me qendër në Tirane operon nëpërmjet rrjetit të tij të pavarur në fibër, bakër dhe
transmetime valore që mbulojnë mbi 75% të territorit të Shqipërisë si: Shkodër, Lezhë, Krujë,
Fushë Krujë, Rinas, Tiranë, Durrës, Elbasan, Cërrik, Korçë, Pogradec, Lushnje, Fier, Vlore etj.

Me një shtrirje të gjerë gjeografike dhe gamë të madhe shërbimesh, ABCOM është i angazhuar
në plotësimin e kërkesave dhe nevojave nga Korporatat e deri tek klientët familjarë. ABCom
është i orientuar në identifikimin dhe zhvillimin e produkteve dhe shërbimeve për të ardhmen,
duke u mbështetur mbi zhvillimet më të fundit të teknologjisë botërore.
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Shtrirja gjeografike e shërbimeve të kompanisë përfshin qytetet Tiranë, Shkodër, Lezhë, Kruje,
Laç, Elbasan, Durrës, Lushnje, Kuçovë, Fier, Vlorë, Librazhd, Pogradec, Korçë, etj.

Pikat e shitjes ABCom janë aktualisht në 5 qytete dhe shumë shpejt do të shtrihen në të gjithë
Shqipërinë.

- Tiranë (5 dyqane)

- Vlorë (4 dyqane)

- Shkodër (2 dyqane)

- Lushnje (1 dyqan)

- Durres (3 dyqane)
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