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 Компания Участник/позиция Основна 
дейност/продукти 

Интереси  

1 FILIPI CO 
Tel:   +355 4 257374 
Mob: +355 682021352 
Fax: +355 4 257374 
filipico@interalb.net 

Filip Gjoka - 
Президент 

Обработка и износ 
на лечебни и 
ароматни растения 

Срещи с купувачи, 
дистрибутори на лечебни и 
ароматни растения 

2 RADUCI HERBAL Sh.p.k 
Mob: +355 682160609 
raduciherbal@yahoo.com 

Mark Gjonaj Събиране и 
обработка на билки 
и подправки 

Срещи с потенциални 
купувачи на билки и 
подправки и продукти от 
тях. 
Срещи с производители 
машини за обработка на 
билки и подправки; 
Срещи с доставчици на 
суровини за хранителната 
индустрия 

3 DALMACIA Sh.p.k 
Tel:   +355 212 2530 
Mob: +355 682752593 

Mark Gjonaj Събиране и 
обработка на див 
дрян /wild cornel/; 
Производство на 
сокове от дрян 

Срещи с производители на 
опаковъчни и бутилиращи 
машини; 
Срещи с купувачи, 
дистрибутори, вносители 
на концентрат от дрян и 
сок от дрян;  
Интереси за осъществяване 
на контакт с български 
компании като: HECTO, 
ELEKTROM AG и SER-
MA 

4 VIVAL Sh.p.k 
Tel: +355 33 22714 
Fax: +355 33 23481 
vival_novosel@hotmail.com 

Anesti Bezhani- 
главен мениджър 

Пресни и замразени 
морски продукти 

Срещи с купувачи и 
дистрибутори на морски 
продукти 

5 FANI FOODS Sh.pk. 
Tel: +355 22 51059 
Mob: +355 692158998 
Fax: +355 22 51059 
maksimdhamo@yahoo.com 

Maksim Dhamo- 
маркетинг директор 

Обработка на 
зеленчуци, 
производство на 
доматена паста 

Срещи с производители на 
оборудване за хранително 
вкусовата индустрия.  
Срещи с купувачи и 
дистрибутори на доматена 
паста 

6 NAUNI CHIPSTAR 
Sh.p.k 
Tel: +355 33 31354 
Mob: +355 692088747 
Fax: +355 33 31354 
albachips@yahoo.it 

Helidon Nauni- 
главен мениджър 

Производител на 
хранителни 
продукти като 
снаксове, чипс 

Срещи с потенциални 
купувачи и дистрибутори 
на тези продукти 
Срещи с производители на 
суровини и машини за 
хранителновкусовата 
промишленост 
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 Компания Участник/позиция Основна 
дейност/продукти 

Интереси  

7 LORIS KONFEKSION 
Sh.p.k. 
Tel: +355 33 24893 
Fax: +355 33 24893 

Cane Hitaj- 
администратор 

Внос – износ на 
хранителни 
продукти 

Срещи с производители, 
дистрибутори на 
опаковъчни машини и 
съоръжения за 
хранителната 
промишленост 

8 STEFANI.Co 
Tel: +355 4 357450 
Fax: +355 482004009 
birrastela@abissnet.com.al 

Kujtim Kellezi- 
икономически 
директор 

Производство на 
бира и безалкохолни 
напитки 

Срещи с 
производители/доставчици 
на бутилки от стъкло и 
РЕТ. 
Срещи с производители на 
рекламни изделия – като 
чадъри и др. 

9 ENISA.Co 
Mob: +355 692073700 

Indrid Aliu- 
администратор 

Производство на 
вина 

Интересуват се от линии за 
бутилиране на вино, 
суровини за опаковки, 
дървени бурета за вино и 
др. 

10 TOANA Sh.p.k 
Tel: +355 366 60056 
Fax: +355 366 60056 

Leonard Sula- 
администратор 

Производство на 
пресни 
селскостопански 
продукти (домати, 
краставици, дини и 
др.). Отглеждане на 
млади растения 

Срещи с потенциални 
купувачи/дистрибутори на 
зеленчукови продукти. 
Срещи с производители на 
растителни семена 

11 MORAVA 
Tel: +355 824 2116 
Mob: +355 692099013 
Fax: +355  824 2116 

Gezim Skerma- 
собственик 

Производство на 
мед (натурален мед, 
органични пчелни 
продукти) 

Срещи с купувачи на 
органични пчелни 
продукти 

 


