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PRITET TË KEMI NË EDICIONIN E TRETË

Bazuar në marketingun tonë të fortë, dhe në eksperiencën pozitive 
të edicionit të parë, shpresojmë që edicioni i dytë i  
Albanian Halal Expo do të ketë mbi 15000 vizitorë 

Albanian Halal Expo do të ketë Ekspozues nga:

Shqipëria; Kosova; Turqia; Maqedonia; Bosnia; 
Vëndet Arabe; Indonezia:Serbia; Italia; Greqia.

Albanian Halal Expo do të mbahet në Pallatin e Kongreseve, 
Salla Qëndrore e cila ka një sipërfaqe prej 2200 m 
dhe mund të mirëpresi lirisht mbi 140 ekspozues.
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Mbi 130 kompani pritet që të marin pjesë
në edicionin e tretë të 
Albanian Halal Expo

15000
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2200

130
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PËRSE TË MERNI PJESË?

Panairi i Produkteve Hallall «Albanian Halal Expo» do të jetë një nga panairit më tërheqës në
Ballkan. Ballkani, duke patur më shumë se 5 milionë Muslimanë, dhe duke qënë një treg i ri
për Industritë Hallall, do e bëjnë këtë panair vënd-takimin e kompanive prodhuese dhe shërbyese, 
të cilët do të duan ta «pushtojnë» këtë treg në rritje të shpejtë.

Halal Expo Albania do të mirëpresë Blerës, Përfaqësues dhe  Vizitorë profesionalë të cilët dëshirojnë
të eksplorojnë dhe të janë pjesë e Industrive Hallall.

Ju do të jeni në gjëndje të takoni qindra profesionistë të Industrive Hallall nga 5 shtete vizituese të
panairit, të cilët janë të interesuar për tu furnizuar me produkte Hallall nga Ju.

Halal Expo Albania  do ju japë shansin të takoheni ballë-për-ballë me njerëz të cilët janë vendim-marrës
në tregun Hallall të së ardhmes..

Këto janë vetëm disa nga arsyet PËRSE ju duhet të bëheni pjesë e Panairit të vetëm në Shqipëri tërësisht 
i dedikuar Prodhimeve dhe Shërbimeve Hallall, panair i cili me siguri do ju ndihmojë Ju dhe biznesin Tuaj 
të rriteni në Industritë Hallall.

PROFILI I EKSPOZUESIT:

Halal do të thotë «E ligjshme, E lejuar» sipas Rregullave dhe Principeve Islame. Praktikisht, në Industritë
Hallall bën pjesë  çdo produkt apo shërbim i cili nuk është i ndaluar nga Rregullat dhe Principet Islame. 
Ndaj, për të patur një ide të qartë mbi sektorët të cilët janë pjesë e Panairit Hallall, Ju lutemi referohuni
listës së më poshtme:
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KUSH MUND TË EKSPOZOJË?

Mish 
Nënprodukte të mishit
Të paketuara, 
Të konservuara.
Ushqime te ngrira
Ushqime deti
Ushqime për fëmijë
Bulmetra, Snacks
Ëmbëlsira, çokollatë 
Furnitorë

INDUSTRI 
USHQIMORE

Banka
Dhoma tregtie
Çertifikimit Hallall
Logjistikës Hallall
Publikime dhe Revista
Edukim Musliman
Konsultë tregtare
Etj.. 

SHËRBIME

Operatorë Turistike
Agjensi Udhëtimi
Kompani transporti
Hotele & Akomodimi
Restorante Hallall
Katering Hallall
Organizata Zyrtare
Shoqata biznesi

TURIZËM Kimike
Kosmetikë 
Farmaceutikë
Mjekësi
Kujdesi Vetijak
Life Style
Parfumeri
Boutique
Librari
Tekstile & Fashion

SEKTORË TË TJERË 
HALLALL



PAKETAT E EKSPOZUESVE

STENDA STANDARTE (E pajisur – minimumi 12m2)

Stenda Standarte përfshin:

Muret Ndarës (Lartësi 2.5 m, Panele të laminuar ngjyrë të bardhë) 
Moket  
Një tavoline + 3 Karrige      
Emri i kompanisë në shiritin në ballë të stendës      
Internet wireless     
Ndriçim      
Energji Electrike (Furnizim dhe Konsum)      
Një kosh për mbetjet.

2. HAPËSIRË BOSHE (E pa-pajisur – Minimum 24 m2)
    Hapësira Boshe përfshin:

Është hapësirë për kompanitë ekspozuese të cilat dëshirojnë ta ndërtojne vetë stendën e tyre. 
Tarifa e Hapësires Boshe, përfshin vetëm sipërfaqen dhe moketin. 
Mobilje dhe ndriçues nuk përfshihen. 
Dimensionet e stendës jane fleksible.
Energjia Elektrike (Furnizim dhe Konsum) është e përfshirë në cmim.

 

 3. STENDA E PERSONALIZUAR (Minimum 24 sq.m)
     Stenda e personalizuar përfshin:

Ky opsion është për kompanitë ekspozuese të cilat dëshirojnë të kenë një stendë te ndertuar 
sipas dëshires së tyre. 
Në qeranë e kësaj kategorie, koncepti dhe dizajni i stendës nuk përfshihet ne çmim.

 

FORMA E REZERVIMIT

Rezervo hapësirën tënde në Albanian Halal Expo. 
Ju lutem shkarkoni Formën e Rezervimit dhe na e ktheni atë të plotësuar, firmosur dhe vulosur
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PROGRAMI I SPONSORIZIMIT

Albanian Halal Expo ofron një varietet  të mundësive për ekspozim, të konceptuara për tu 
përshtatur me çdo buxhet dhe për të tërhequr vëmedje kundrejt sponsorit.

Më poshtë, mundësitë për sponsorizim:

SPONSOR I PËRGJITHSHËM               Eur. 20.000
Përfitimet:

-Emri dhe Logo do të publikohen në të gjitha materialet promocionale të Panairit si Sponsor i Përgjithshëm 
-Emri dhe Logo e Sponsorit do të printohen ne banerat kryesor brënda dhe jashtë pavionit të panairit
-36m2 hapësirë panairi do t’i ofrohen kompanisë sponsorizuese në vendndodhjen më të mirë.
-Emri, Logo dhe një profil i shkurtër do të publikohet ne web-faqen e panairit, e cila do të linkohet me 
 web-faqen e sponsorit.
-Dy faqe të plota reklamuese në katalogun zyrtar të panairit do t’i vihen Sponsorit në dispozicion.
-Emri dhe Logo e sponsorit do të shfaqet në të gjitha reklamat në gazeta dhe revista, në përputhje
 me fushatën promovuese që do të hartohet nga promotorët. 
-Mundësi për të mbajtur fjalim në ceremoninë e hapjes së panairit, 5-7 minuta. 
-Emri dhe Logo në çantat e dorës së ekspozuesve.
-Badge (ID Hyrëse) të veçanta për të dalluar staffin Tuaj si Sponsor i Përgjithshëm 
-Një broshurë me materiale promocionale (e furnizuar nga Sponsori) do të përfshihet në çantën që
 do t’u jepet vizitorëve gjatë Edicionit të Tretë për Produktet dhe Shërbimet Hallall në Shqipëri

PLATINIUM SPONSOR            Eur. 15.500
Përfitimet:

-Emri dhe Logo do të publikohen në të gjitha materialet promocionale të Panairit si Platinium Sponsor
-Emri dhe Logo e Sponsorit do të printohen ne banerat kryesor brënda dhe jashtë pavionit të panairit
-24m2 hapësirë panairi do t’i ofrohen kompanisë sponsorizuese në vendndodhjen më të mirë.
-Emri, Logo dhe një profil i shkurtër do të publikohet ne web-faqen e panairit, e cila do të linkohet me 
 web-faqen e sponsorit.
-Dy faqe të plota reklamuese në katalogun zyrtar të panairit do t’i vihen Sponsorit në dispozicion.
-Emri dhe Logo e sponsorit do të shfaqet në të gjitha reklamat në gazeta dhe revista, në përputhje
 me fushatën promovuese që do të hartohet nga promotorët. 
-Mundësi për të mbajtur fjalim në ceremoninë e hapjes së panairit, 3-5 minuta. 
-Emri dhe Logo në çantat e dorës së ekspozuesve.
-Badge (ID Hyrëse) të veçanta për të dalluar staffin Tuaj si Platinium Sponsor 
-Një broshurë me materiale promocionale (e furnizuar nga Sponsori) do të përfshihet në çantën që
 do t’u jepet vizitorëve gjatë Edicionit të Tretë për Produktet dhe Shërbimet Hallall në Shqipëri
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GOLD  SPONSOR               Eur. 12.500
Përfitimet:

-Emri dhe Logo do të publikohen në të gjitha materialet promocionale të Panairit si Gold  Sponsor
-Emri dhe Logo e Sponsorit do të printohen ne banerat kryesor brënda dhe jashtë pavionit të panairit
-18m2 hapësirë panairi do t’i ofrohen kompanisë sponsorizuese në vendndodhjen më të mirë.
-Emri, Logo dhe një profil i shkurtër do të publikohet ne web-faqen e panairit, e cila do të linkohet me 
 web-faqen e sponsorit.
-Një faqe e plotë reklamuese në katalogun zyrtar të panairit do t’i vihen Sponsorit në dispozicion.
-Emri dhe Logo e sponsorit do të shfaqet në të gjitha reklamat në gazeta dhe revista, në përputhje
 me fushatën promovuese që do të hartohet nga promotorët. 
-Emri dhe Logo në çantat e dorës së ekspozuesve.
-Badge (ID Hyrëse) të veçanta për të dalluar staffin Tuaj si Platinium Sponsor 
-Një broshurë me materiale promocionale (e furnizuar nga Sponsori) do të përfshihet në çantën që
 do t’u jepet vizitorëve gjatë Edicionit të Tretë për Produktet dhe Shërbimet Hallall në Shqipëri

SILVER  SPONSOR               Eur. 12.500
Përfitimet:

-Emri dhe Logo do të publikohen në të gjitha materialet promocionale të Panairit si Silver  Sponsor
-Emri dhe Logo e Sponsorit do të printohen ne banerat kryesor brënda dhe jashtë pavionit të panairit
-09m2 hapësirë panairi do t’i ofrohen kompanisë sponsorizuese në vendndodhjen më të mirë.
-Emri, Logo dhe një profil i shkurtër do të publikohet ne web-faqen e panairit, e cila do të linkohet me 
 web-faqen e sponsorit.
-Një faqe e plotë reklamuese në katalogun zyrtar të panairit do t’i vihen Sponsorit në dispozicion.
-Emri dhe Logo e sponsorit do të shfaqet në të gjitha reklamat në gazeta dhe revista, në përputhje
 me fushatën promovuese që do të hartohet nga promotorët. 
-Emri dhe Logo në çantat e dorës së ekspozuesve.
-Badge (ID Hyrëse) të veçanta për të dalluar staffin Tuaj si Platinium Sponsor 
-Një broshurë me materiale promocionale (e furnizuar nga Sponsori) do të përfshihet në çantën që
 do t’u jepet vizitorëve gjatë Edicionit të Tretë për Produktet dhe Shërbimet Hallall në Shqipëri

MUNDËSI TË TJERA SPONSORIZIMI NË ALBANIAN HALAL EXPO 2021

LAYNARD&BADGE TË EKSPOZUESVE DHE VIZITORËVE ( Një Sponsor)  Eur 7,500

Logo  Sponsorit do të printohet në ID Hyrëse (Badges) të Ekspozuesve dhe Vizitorëve të
Albanian Halal Expo 2021

MEDIA PARTNER  

Kjo është një mundësi vetëm për Televizionet Kombëtarë Shqiptarë
Buxheti dhe Perfitimet në një Kontratë të veçantë
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HALAL EXPO ALBANIA – EDICIONI I TRETË
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PALLATI I KONGRESEVE 

BROSHURA E EKSPOZUESIT

DHE

MUNDËSI SPONSPORIZIMI

AHD SHPK

Rr. Don Bosko Kullat El-Sayed

Kulla Nr.1, Tiranë - Shqipëri

+355 67 45 00 000

 info@halal.al


