Jeni në kërkim të një informacioni objektiv, i cili plotëson
nevojat tuaja të biznesit?
Këtë informacion e gjeni në Qendrën ABA, në platformën
ABA Online www.abaonline.al, ose në aplikacionin ABA
Online.
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Qendra ABA - Agro Biznes Asistencë u krijua me iniciativen dhe
mbështetjen e FED invest dhe të Projektit “Përfshirja financiare
e fermave familjare në Shqipëri” financuar nga Agjencia Japoneze
për Bashkëpunim Ndërkombëtar (JICA)

Aba Online
Jeni fermer, tregtar i lëndëve të para, përpunues apo
eksportues produktesh bujqësore dhe blegtorale?
Kërkoni informacion profesional për të rritur
aktivitetin tuaj? Bëhuni pjesë e platformës tonë për të
zgjeruar biznesin tuaj sot!
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Fermerëve Shqiptarë!
Shqiptarë!
Zëri i Fermerëve
+355 (0) 4 225 1910/1
www.abaonline.al
@Qendra_ABA
aba@fedinvest.al
Rruga” Kongresi Lushnjes”,
Pallati 11-katësh, kati 3-të, Lushnje

ABA Online është një plaformë digjitale që ofron
informacione dhe shërbime të personalizuara në
sektorin e bujqësisë dhe blegtorisë për të përmbushur
nevojat e çdo fermeri shqiptar, me qëllim zhvillimin e
biznesit dhe aftësive financiare.

abaonline.al

Regjistrohu tani dhe merrni më shumë
shërbime të personalizuara!

Regjistrimi në ABA Online ju jep akses në:

Çfarë ofron platforma ABA Online?
Të gjitha aktivitetet dhe shërbimet në Qendrën ABA janë të
dizenjuara me qëllim zhvillimin e aktivitetit bujqësor të fermerëve
dhe reflektohet në kohë reale në ABA online për të arritur çdo
fermer në mbarë vendin.
Informacione mbi teknologjitë e prodhimit, lëndët e para,
plehrat kimike dhe organike, pesticidet, çmimet e tregut,
standardet për eksport apo çertifikimet bujqësore;
 Promovimi i skemave mbështetëse;
 Edukim financiar si dhe promovimin e praktikave më të mira në
bujqësi e blegtori;
 Krijimin e kontakteve dhe partneriteteve mes fermerëve,
tregut dhe partnerëve të zinxhirit të vlerës;
 Promovimin e historive të suksesit të fermerëve dhe fermave
bujqësore;
 Ekspertizë nga specialistë të mirënjohur në fushën e bujqësisë
dhe blegtorisë.


Të gjitha shërbimet në ABA Online kanë për qëllim zhvillimin e
kapaciteteve dhe përmirësimin e

I. Tregun Online: Marketimin dhe shitjen e produkteve tuaja
bujqësore dhe blegtorale online.
II. Forumi: Bashkëbisedim në grup dhe krijim i partneriteteve;
III. Pyet ekspertin: Ekspertë të fushës ju përgjigjen
problematikave apo shqetësimeve tuaja;
IV. Çmimet e tregut: Përditësimi dhe pasqyrimi grafik i
çmimeve të tregut të shumicës;
V. Informacion për fermën time: Informacion i personalizuar
për sektorët e bujqësisë dhe blegtorisë.
Me një regjistrim të thjeshtë, ju merrni shërbime të
personalizuara në kohë reale!

