
  



 

 

 

 

“Industritë në fokus” është një publikim i Odës Ekonomike Amerikane në Kosovë (AmCham 

Kosova) i cili synon të hedhë dritë mbi zhvillimin e industrive të ndryshme në Kosovë, 

vështirësitë e tyre kryesore në ushtrimin e aktivitetit të biznesit në vend, mundësitë për 

rritje dhe kontributin e vendit zhvillimi ekonomik. Ky është edicioni i dytë i Industrive në 

fokus, i cili përqendrohet në industrinë e pijeve. 

 

 

 

 

 

Nga një perspektivë gjeografike dhe duke marrë parasysh tokën pjellore të Kosovës për 

rritjen e frutave dhe bimëve, industria e pijeve në Kosovë ka mundësi të favorshme për 

bizneset që kanë të bëjnë kryesisht me prodhimin e lëngjeve të frutave dhe / ose perimeve 

dhe pijeve alkoolike. Më konkretisht, 53% e Kosovës është tokë1 e punueshme duke e bërë 

atë të përshtatshme për përdorim të frytshëm. 

Industria e pijeve në Kosovë furnizon shumë biznese kosovare dhe të huaja me pije të 

ndryshme alkoolike dhe joalkoolike, duke përfshirë, ndër të tjera, ujë natyral dhe me gaz në 

shishe, pije energjike, pije të gazuara etj. Kështu, edhe pse me vështirësi të ndryshme, shumë 

biznese të Kosovës kanë qenë në gjendje të depërtojnë në tregun e huaj. Prandaj, ky sektor 

është kategorizuar si një nga sektorët me një potencial eksporti.2 

Gjatë viteve 2009 - 2019, industria e pijeve ka qenë ndër tendencat pozitive të rritjes së 

eksportit.3 Përveç kësaj, gjatë vitit 2019, eksportet e Kosovës në vendet e CEFTA-s arritën në 

164.8 milion euro (43.0%) të eksporteve totale, ku produktet e pijeve ishin një nga 3 më të 

eksportuarat (12.9%).4 Vetëm në vitin 2019, sa i përket sektorit të pijeve, Kosova ka pasur 

më shumë eksporte në vendet e CEFTA sesa importet. Kjo nënvizon kapacitetet e industrisë 

së pijeve për të furnizuar bizneset në Kosovë dhe gjithashtu tregun e huaj. Kështu, kjo 

ndihmon ekonominë e vendit duke sjellë të ardhura në Kosovë si dhe duke ulur shkallën e 

papunësisë në vend. Për më tepër, në vitin 2021, industria e pijeve renditet si një nga grupet 

kryesore të eksportit.5 

 

 

 

 

 
1 https://www.climatelinks.org/sites/default/files/asset/document/2017_USAID_Climate%20Change%20Risk%20Profile%20-

%20Kosovo.pdf 
2https://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/AFT/Analize%20e%20tri%20politikave%20priroritare%20mbi%20zhvillimin
%20e%20tregtise%20dhe%20burimeve%20njerezore_UNDP2014.pdf 
3 https://ask.rks-gov.net/media/5451/tregtija-e-jashtme-vjetore-2019.pdf 
4 https://ask.rks-gov.net/media/5451/tregtija-e-jashtme-vjetore-2019.pdf 
5 https://ask.rks-gov.net/media/5952/tregtia-e-jashtme-e-mallrave-shkurt-2021.pdf 
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Aktualisht nuk ekzistojnë të dhëna publike për numrin e bizneseve lokale ose shpërndarësve 

në industrinë e pijeve. Sidoqoftë, Agjencia e Regjistrimit të Biznesit, e cila operon brenda 

Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, rendit bizneset e përfshira në sektorin e lartpërmendur 

bazuar në kategoritë të cilat vijojnë: 

 

Kodi Aktiviteti kryesor Bizneset 

operuese 

1101 Distilimi, rafinimi dhe kombinimi i pijeve 66 

1102 Prodhimi të verës nga rrushi 60 

1103 Prodhimi i verërave cider dhe verërave të tjera me bazë frutash 6 

1104 Prodhimi i pijeve të tjera jo të distiluara 17 

1105 Prodhim i birrës 29 

1107 Prodhimi i pijeve freskuese; prodhimi i ujit mineral dhe ujit 

tjetër në shishe 

181 

1032  Përpunimi i lëngjeve të frutave dhe perimeve 97 

4634  Shitje me shumicë e pijeve 656 

 

 

 

 

 

Duke marrë parasysh që industria e pijeve përbëhet nga shumë biznese që ofrojnë produkte 

të ndryshme të pijeve, alkoolike dhe joalkoolike, qeveria e Kosovës ka hartuar ligje dhe 

artikuj që trajtojnë industrinë si biznese të ndara sesa si një. Përveç kësaj, disa nga ligjet që 

janë hartuar dhe që kanë një ndikim në industrinë e pijeve janë si më poshtë: 

- Ligji Nr. 04 / L-185 Për Tarifat e Veçanta të Akcizës për Prodhimin Fillestar dhe 

Prodhimin e Vogël të Produkteve Alkoolike të Prodhuara në Kosovë 

Qëllimi i këtij ligji është të përcaktojë normat e veçanta të akcizës për 

prodhuesit e vegjël të produkteve alkoolike dhe të vendosë një metodë për 

përcaktimin e sasive dhe përqindjes së alkoolit në produktet alkoolike. 

- Ligji për Ndryshimin dhe Plotësimin e Ligjit Nr. 03 / L-112 Për Shkallën e 

Akcizës në Kosovë 

Ky ligj rregullon normat e akcizës për mallrat e paraqitura në Aneksin A të 

ligjit të lartpërmendur, të cilat në territorin e Republikës së Kosovës lëshohen 

në qarkullim të lirë. Tarifa e Akcizës për pijet e pijeve përfshin të dhënat e 

dhëna në tabelën vijuese: 
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Përshkrimi Vlerësimi 

Ujërat, përfshirë ujërat minerale dhe ujërat e gazuara, që 

përmbajnë sheqer të shtuar ose lëndë të tjera ëmbëlsuese ose 

me aromë, dhe pije të tjera joalkoolike, duke mos përfshirë 

lëngje frutash ose perimesh të kreut 2009 

0,045 €/L 

Birra e bërë nga malta 500 €/Hl 

abs.alc.100%vol in 

20oC(1) 

Verë me rrush të freskët, përfshirë verërat e fortifikuara; 

musht rrushi përveç atij të kreut 2009 

500 €/Hl 

abs.alc.100%vol in 

20oC(1) 

Vermouth dhe verë tjetër e rrushit të freskët të aromatizuar 

me bimë ose substanca aromatike 

500 €/Hl 

abs.alc.100%vol in 

20oC(1) 

Pije të tjera të fermentuara (për shembull, musht, perry, 

mead); përzierjet e pijeve të fermentuara dhe përzierjet e 

pijeve të thartuara dhe pijeve joalkoolike, të papërcaktuara 

ose të përfshira diku tjetër 

500 €/Hl 

abs.alc.100%vol in 

20oC(1) 

Alkool etilik i padenaturuar me një forcë alkoolike nga vëllimi 

prej 80% vol ose më i lartë; alkool etilik dhe pije të tjerë, të 

denatyruar, me çdo forcë 

500 €/Hl 

abs.alc.100%vol in 

20oC(1) 

Alkool etilik i padenaturuar me një forcë alkoolike në vëllim 

më pak se 80% vol; pije alkoolike, pije alkoolike dhe pije të 

tjera shpirtërore 

500 €/Hl 

abs.alc.100%vol in 

20oC(1) 

 

Për më tepër, brenda Ministrisë së Bujqësisë, Pylltarisë dhe Tregtisë ekziston Departamenti 

për Vreshta dhe Verë. Ky departament më tej përbëhet nga Divizioni i Verës, detyrat dhe 

përgjegjësitë e të cilit vijojnë si më poshtë:  

- Propozimi, hartimi dhe sigurimi i zbatimit të dokumenteve dhe politikave dhe 

strategjive për zhvillimin e Verërave; 

- Përgatitja e planeve strategjike për zhvillimin e verërave; 

- Menaxhimi i kërkesave për numrin e sigurisë (NZK); 

- Krijimi i kushteve për trajnim dhe ngritjen e kapacitetit njerëzor në testimin analitik 

dhe organoleptik të verës; 

-  Lëshimi i dokumenteve në lidhje me kontrollin e cilësisë së verërave; 

- Menaxhimi dhe organizimi i procesit të testimit organoleptik të verës; 

- Marrja e raporteve të inspektimit nga inspektori përkatës; 

- Kontrollimi i raporteve të të dhënave të deklaruara nga kompanitë e prodhimit për 

prodhimin vjetor dhe stoqet; 

- Hartimi i procedurave në lidhje me krijimin e komisioneve profesionale në lidhje me  

- kontrollin e cilësisë së verës; 

- Përgjigja ndaj ankesave nga kompanitë e prodhimit të verës; 

- Përgatitja dhe shpërndarja e raporteve nga Verërat për palët e interesuara. 

 



 

 

 

Industria e pijeve ka lulëzuar disi në dekadën e fundit siç tregojnë të dhënat në lidhje me 

eksportet dhe importet. Sidoqoftë, kjo industri vazhdon të përballet me shumë pengesa që 

pengojnë performancën e saj efektive. Një sfidë financiare për bizneset që operojnë në 

industrinë e pijeve për shumë vite ka qenë norma e akcizës për lëngjet që ishte 4.5 cent për 

litër. Përkundër kërkesës së bizneseve lokale që prodhojnë lëngje frutash për të ulur normën 

e taksës së akcizës, kjo kërkesë u refuzua në vitin 2020 nga Komisioni Parlamentar i Buxhetit 

dhe Financave. Arsyeja prapa kësaj ishte besimi i komitetit se kjo alternativë nuk do të 

siguronte një rezultat të favorshëm për shkak të krijimit të një tregu më konkurrues për 

bizneset lokale. Përveç kësaj, ulja e normës së akcizës do të ishte në kundërshtim me 

Marrëveshjen e Stabilizim-Asociimit dhe CEFTA. Sidoqoftë, përkundër kësaj sfide si një barrë 

të madhe financiare, bizneset lokale vazhduan të operojnë në treg. Më 9 korrik 2020, qeveria 

vendosi të ulë normën e akcizës me 88.9% për lloje të caktuara të lëngjeve që përmbajnë 

sheqer duke bërë kështu pagesën vetëm gjysmë cent për litër (0.005 euro ltr).6 

Përveç kësaj, një sfidë tjetër e biznesit të lartpërmendur konsiderohet liberalizimi i tregut të 

energjisë elektrike. Kjo bazohet në supozimin se një liberalizim i tillë do të ndikonte 

drejtpërdrejt në çmimin e energjisë. Me fjalë të tjera, nëse energjia bëhet më e shtrenjtë sesa 

si rezultat do të duhet të rritet edhe çmimi i pijeve në treg. Gjithashtu, një sfidë tjetër në lidhje 

me energjinë është ndërprerja e energjisë. Ndërprerjet e energjisë elektrike në Kosovë 

prishin prodhimin7, veçanërisht për bizneset që kanë nevojë të ruajnë produktet e tyre në 

një temperaturë të caktuar. Prandaj, kjo jo vetëm që sjell një dëm financiar për bizneset por 

gjithashtu ndikon në cilësinë e produkteve të tyre. 

Për më tepër, për shkak të shkallës së lartë të papunësisë dhe situatës së keqe ekonomike në 

Kosovë, sjellja e konsumatorëve ka ndryshuar, që do të thotë se njerëzit janë më të prirur të 

konsumojnë pije të lira, veçanërisht në lidhje me pijet alkoolike. Ky rezultat paraqet një sfidë 

për markat e njohura të cilat përbëhen nga një cilësi e lartë dhe kështu çmim i shtrenjtë. 

Për më tepër, duke marrë parasysh që ekspozita e produkteve në tregje shumë të shpeshta 

është e rëndësishme në krijimin e vetëdijes dhe shitjeve të markës, një qasje e tillë mund të 

jetë e papërballueshme për bizneset që janë të reja në treg dhe si rrjedhim jo e qëndrueshme 

financiarisht. Çmimi për të ekspozuar produkte në vende lehtësisht të dukshme përcaktohet 

nga pronari i tregut dhe mund të jetë i përballueshëm. Sidoqoftë, duke marrë parasysh 

konkurrencën e ngushtë në treg, ky çmim është i ndjeshëm të bëhet më i lartë me çdo ofertë 

të marrë nga kompanitë e pijeve. Jo vetëm kjo, por edhe, përkundër veprimtarive të 

institucioneve të Kosovës në ndalimin e tregtisë paralele, një fenomen i tillë është akoma i 

pranishëm sidomos në lidhje me pijet alkoolike. Prandaj, kompanitë kanë humbje të 

ndjeshme financiare. 

 

 

 

 
6 https://kallxo.com/gjate/vendimi-i-dyshimte-i-qeverise-hoti-per-heqjen-e-akcizes-ne-pije-joalkoolike/ 
7 https://www.worldbank.org/en/country/kosovo/brief/energy-in-kosovo 
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Kosova ka avancuar në mënyrë të besueshme në integrimin e saj në tregjet rajonale dhe 

globale përmes marrëveshjeve të tregtisë së lirë me CEFTA, BE, Turqi dhe SH.B.A.,8 kjo, nga 

ana tjetër, ka krijuar mundësi të favorshme për bizneset që operojnë në sektorin e pijeve për 

të depërtuar në tregjet rajonale dhe globale . Sidoqoftë, duke marrë parasysh tregun 

konkurrues, bizneset e sipërpërmendura mund të përqendrohen në promovimin e 

produkteve të tyre edhe më tej në vendet në të cilat veprojnë si dhe në vendet e reja. Duke 

marrë parasysh që diaspora e Kosovës banon në shumë vende në të gjithë botën, ato mund 

të rrisin reputacionin dhe popullaritetin e pijeve kosovare edhe më tej. Kështu, kjo 

përfundimisht do të rezultojë në një vetëdije më të lartë të markës dhe një pjesë më të madhe 

të tregut. Për më tepër, duke marrë parasysh që mallrat e nevojshëm në Kosovë që kërkohen 

për të bërë një produkt përfundimtar, një pije, janë relativisht më të lira se në vendet e tjera, 

kjo do të rezultonte që pijet e Kosovës të ofrohen me një çmim më të volitshëm për 

konsumatorët, duke fituar kështu krahasimi me konkurrentët e tjerë të huaj. 

Për më tepër, duke marrë parasysh që Kosova ka popullsinë më të re në Evropë, kompanitë 

që ofrojnë pije mund të përqendrohen në zhvillimin e produkteve të reja të pijeve që 

përshtaten në mënyrë specifike me nevojat e konsumatorëve të rinj dhe me stilin e tyre të 

jetesës. Kjo nga ana tjetër do të nënkuptojë gjithashtu krijimin e një imazhi marke të një 

pijeje që tërheq vetëm rininë.  

 
8 http://www.undp.org/content/dam/kosovo/docs/AFT/Potential%20Export%20Markets.pdf 
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Coca-Cola HBC Kosova është qendra e shpërndarjes së Coca-Cola 

HBC për tregun e Kosovës. Coca-Cola HBC është një nga mbushësit 

më të mëdhenj në botë për markat Coca-Cola. Coca-Cola HBC 

Kosova është një nga kompanitë më të mëdha në industrinë e pijeve 

joalkoolike dhe është distributori i produkteve Coca-Cola në tregun 

e Kosovës që nga viti 2003. 

Coca-Cola HBC Kosovë, shet dhe shpërndan një gamë të gjerë të 

pijeve të gazuara të gazuara, përfshirë markat e njohura si Coca-

Cola, Coca-Cola Zero, Fanta dhe Sprite; si dhe marka si uji Rosa, dhe 

markat e licencuara nga kompani të tjera, të tilla si Fuze Tea dhe 

Schweppes. 

Numri kontaktues: +383 38 540 690 

Devolli Corporation është një kompani e vendosur në Kosovë e cila 

është e përkushtuar që të vazhdojë gradualisht të rrisë dhe zgjerojë 

programin e tyre të prodhimit dhe portofolin e shërbimeve, të 

përbërë nga një gamë e gjerë aktivitetesh, por në të njëjtën kohë për 

të ruajtur një status të qëndrueshëm të aseteve. Me rrjetin e saj 

gjithëpërfshirës, "Devolli Corporation" arrin të furnizojë me 

produktet dhe shërbimet e saj të gjitha pjesët e Kosovës, Shqipërisë 

dhe Maqedonisë. Ngadalë por në mënyrë të qëndrueshme, kompania 

po zgjeron eksportet e saj edhe në vendet e tjera. Korporata Devolli 

është e njohur kryesisht për markat e saj të kafesë dhe për më tepër 

ka hapur një zinxhir dyqanesh kafeje me emrin Prince Coffe House 

në Kosovë dhe në SHBA. Përveç kësaj, Devolli Corporation gjithashtu 

përbëhet nga një terminal doganor dhe Sistem Logjistik i Devollit. 

Numri kontaktues: info@devollicorporation.com | +383 39 434 591 

 

 

Elkos Group ka marrëdhënie afatgjata me shumë partnerë 

ndërkombëtarë ku bashkëpunon edhe me marka të njohura duke 
shpërndarë mallrat e tyre tek klientët. 

Elkos Group shpërndan produkte të ndryshme në tregun e Kosovës si 

produkte ushqimore, pije, higjienë, amvisëri, kujdes personal, lodra, 

mjete kozmetike dhe automatike, elektrike, teknike etj. Për sa i përket 

pijeve, Elkos Group shpërndan marka të njohura alkoolike dhe 

joalkoolike si BADEL 1862, Evian, Pfanner, Plantaze, Robby Bubble, 
Gjergj Kastrioti Skënderbeu dhe Stock Spirits Group. 

Elkos Group aktualisht zotëron gjashtë Qendra të Shpërndarjes me 

seli në qytetet: Pejë, Prishtinë, Prizren, Ferizaj, Gjilan dhe Mitrovicë. 

Numri kontaktues: +381 038 601 040 

https://www.elkosgroup.com/index.php
https://coca-colahellenickosovo.com/
mailto:info@devollicorporation.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birra Peja është një kompani që operon në Kosovë që nga viti 1968. 

Kjo kompani merret kryesisht me prodhimin dhe shitjen e pijeve 

alkoolike të quajtur Birra Peja. Ai furnizon tregun e Kosovës me birra 

të llojeve të ndryshme si Birra Peja, Birra Peja Dark, Birra Peja Zero 

të paketuara në xham, kanaçe, shishe plastike dhe barela (30 litra 

dhe 50 litra). Produktet e ndërmarrjes Birra Peja ofrohen edhe jashtë 

Kosovës, në këtë rast në tregun e Malit të Zi, Zvicrës dhe Shqipërisë. 

Kontakti: info@birrapeja.com 

Meridian Corporation u themelua në vitin 1990 dhe i shërben popullit 

të Kosovës duke ofruar marka ndërkombëtare dhe lokale të cilësisë së 

lartë të ushqimit dhe pijeve përmes mbi 4,000 pikave partnere besnike, 

si dhe përmes tregjeve të komoditetit dhe furrave të klasit të parë që 

ofrojnë alternativa ushqyese ndaj normës së industries. Për shumë vite, 

Meridian Corporation ka qenë distributor i një game të gjerë të 

markave të pijeve në tregun e Kosovës. Këto marka bëjnë pjesë në 

kategoritë e pijeve freskuese, pijeve energjike, pijeve alkoolike dhe 

lëngjeve. Meridian Corporation është distributor i markave të 

mëposhtme të pijeve për tregun e Kosovës: Red Bull, Rauch, Happy Day, 

Bravo, Yippy, Cafemio, Coca Cola, Carlsberg, Tuborg, Somersby, 

Nikšićko Pivo, Efes, Miller jetë të lartë, Folonari, Bovin Kantina, Veraria 

Bovin, Acqua Panna, S.Pellegrino, Oqeani Spray, Zagori, TEEKANNE dhe 
Spirit of Drini. 

Numri kontaktues: meridian@meridian-ks.com | +383 38 404 343 

Kompania FLUIDI ka dy fabrika një në Preshevë dhe një në Gjilan, 

ku ka një gamë të gjerë të prodhimit të pijeve joalkoolike. Në 

tregun e Kosovës, FLUIDI ofron një gamë të gjerë të pijeve të tilla 

si lëngje frutash, pije freskuese të gazuara dhe pije energjike. 

Për sa i përket pijeve, FLUDI ofron markat e mëposhtme të 

njohura në treg: Jaffa Champion, RC Cola, Double Force, Red Rain, 

Ciao! Për më tepër, FLUIDI ka degë në 26 vende në të gjithë botën 

duke përfshirë, ndër të tjera, Gjermaninë, Mbretërinë e Bashkuar, 
SHBA, Itali etj. 

Numri kontaktues: info@fluidi.net | +381 (0)17 664 687 

file:///C:/Users/veses/Downloads/info@birrapeja.com
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Emona Group është një ndërmarrje me shumicë dhe pakicë e 

cila ofron produkte ushqimore dhe higjienike nga prodhuesit 

vendorë dhe ndërkombëtarë të çertifikuar. Ajo ka markën e 

vet të çajit me emrin markë EMONA por gjithashtu është një 

distributor i shumë produkteve ushqimore dhe jo ushqimore. 

Disa nga markat që mund të gjenden nën ombrellën e Emona 

Group janë Camel, Nuts, Scarlino, Family, Bravo Crem, Basso, 

Pami the Vita GO! pije dhe kështu me radhë. Vita Go është një 

pije e përbërë kryesisht nga lëng frutash dhe shitet vetëm në 
pako të vogla. 

Numri kontaktues: +38328570665 

Gekos Group është kompani shpërndarëse me më shumë se 20 

vjet përvojë në shpërndarje, duke ofruar konsumatorë produkte 

nga markat kryesore të produkteve të duhanit dhe alkoolit. 

Meqenëse më shumë se 15 vjet është një tregtar i autorizuar i 

Imperial Tobacco që ofron produkte të markës (West, Davidoff, 

Gauloises, Boss dhe Style) gjithashtu në tregtar të autorizuar për 

markat alkoolike si Diageo - Guiness UDV gjithashtu Hennessy & 

Moet. Në një kontekst të veprimtarisë themelore të kompanisë - 

shpërndarjes, ajo ka dy sisteme në funksion: (i) me shumicë nga 

dy depot qendrore në Prishtinë dhe Ferizaj (shitje nga depo dhe 

shpërndarje direkte tek shitësit me shumicë me automjete të 

transportit të organizuar dhe (ii) sistemi i shpërndarjes direkte 

në rrjetin me pakicë. 

Numri kontaktues: info@gekosgroup.com | + 381 38 228 314 

KFC është marka e parë ndërkombëtare në Kosovë që ofron 

ushqim nga receta origjinale e cila përbëhet nga 11 erëza të 

ndryshme. It's Finger Lickin 'Good. Përveç kësaj, KFC 

gjithashtu shërben pije për klientët e saj. 

Sot KFC ka më shumë se 23,000 restorante në më shumë se 

125 vende të botës. Në Kosovë KFC u hap në 2016 dhe tashmë 
ka 12 restorante ku mund të shijoni recetën origjinale të KFC. 

Numri kontaktues: info@kfc-ks.com | 0800 21212 

mailto:info@gekosgroup.com
mailto:info@kfc-ks.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

KOS-TRADE është një nga kompanitë më të mëdha tregtare 

dhe shpërndarëse në Kosovë në lidhje me pijet alkoolike dhe 

produktet higjienike, e themeluar në 2002 në kryeqytetin e 

Kosovës, Prishtinë. Për sa i përket pijeve alkoolike, KOS-

Trade është distributor i markave më prestigjioze të cilat 

janë: Jack Daniel's, Jägermeister, Roberto Cavalli, Vodka 

Finlandia, Woodford Reserve, Chambord Liqueur, 

Glendfiddich, Tullamore Dew, Southern Comfort, Carolans, 

Pepe Lopez, Jose Cuervo Espacial / Clasico, La Chica, 

Williams Roner, Grant's, Santiago de Cuba dhe Hendrick's 
Gin. 

Numri kontaktues: info@kos-trade.com | +381 38 22 50 90 

Migros Group është një kompani që shpërndan marka 

botërore si: Nestle, Colgate, Saponia, Dijamant, Jamnica, 

Aia,, Koestlin, Selpak etj. Historia e kësaj kompanie është 

një vazhdim i traditës mbi 250 vjet me mullinj drithërash. 

Qendra kryesore e shpërndarjes së kësaj njësie ekonomike 

është e vendosur në KOSOVA, Zona Industriale 4. 

Bashkëpunimi me BRANDS që përfaqëson kjo kompani 

dëshmon qasjen e tyre ndaj tregut të Kosovës dhe më gjerë. 

Kompania mbulon rreth 3500 blerës në të gjithë territorin 
e Kosovës. 

Numri kontaktues: info@auloni.com | (383) 38 543 038 

Prince Coffee House - Historia e Prince Coffee House filloi në 

2009 me kafenenë e parë në Prishtinë. Prince Coffe House 

tani ofron ëmbëlsira me cilësi të lartë, kafe, milkshakes dhe 

smoothie të cilat prodhohen me dashuri dhe përkushtim 

për klientët tanë. Tani Prince Coffe House ka arritur të 

krijojë një rrjet të kafeneve në të gjithë Kosovën që ka mbi 

350,000 klientë në muaj dhe 3.5 milion produkte të 

shërbyer çdo vit në 12 dyqanet e tyre në Kosovë, Shqipëri 
dhe New York. 

Numri kontaktues: +383 45 562 562 
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Meridian Express është një rrjet dyqanesh me pakicë pranë 

çdo lagjeje, të cilat mund të vizitohen nga klientët pa pasur 

nevojë të përdorin makinën. Është prezent në qytete të 

mëdha si: Prishtina, Ferizaji, Mitrovica, Gjakova, Gjilani, Peja 

dhe Prizreni. Meridian Express synon t'u shërbejë klientëve 

të saj në çdo lagje, duke kursyer kohën e klientëve, duke 

ofruar produkte të freskëta, një mjedis shumë të këndshëm 

për të blerë dhe shërbim shumë miqësor për secilin klient. 

Përveç kësaj, Meridian Express vazhdon të investojë që nga 

dita e parë për klientët e saj besnikë duke i shpërblyer ata 
për çdo blerje që bëjnë përmes Programit të Besnikërisë. 

Numri kontaktues: contact@meridianexpress.com | 0800 20 
200 

 

Furra Buka fillon gjithçka nga pasioni për gatimin. Duke 

përdorur stilin gjerman të gatimit, Buka ofron një festë 

aromash për të gjitha shqisat, përmes një game të gjerë 

bukë dhe pasta të ndryshme, të thartuara natyrshëm dhe 

me sasinë e duhur të kalorive. Bakery Buka është një zinxhir 

i kafeneve dhe produkteve cilësore të bukës. Buka është e 

pajisur me certifikata ndërkombëtare të standardeve ISO 

dhe i është dhënë statusi i "Super Brand Kosova", duke u 

renditur si një nga markat më të pëlqyeshme nga 
konsumatorët në Kosovë. 

Numri kontaktues: info@bukabakery.com | 038 434 043 

 

Stone Castle Vineyards and Winery është një perlë e 

fshehur në zemër të Luginës së Rahovecit. Është një pronë 

private që përfshin më shumë se 5,552 hektarë vreshta 

dhe tokë premium. Kantina ishte ndërtuar në 1952 dhe që 

nga viti 2006 ajo është në pronësi dhe operohet nga 

Familja Gecaj. Stone Castle krenohet me rritjen e rrushit 

me cilësi të lartë dhe prodhimin e verërave premium të 

arritshme, ndërsa ndërthur përparimet e fundit 

teknologjike me metodat tradicionale të prodhimit të 

verës. Nga grumbullimi i rrushit që i plotëson standardet e 

cilësisë, deri te heqja dhe fermentimi, plakja në barrela 

lisi, shishja, tapa dhe etiketimi, ka aq shumë që hyjnë në 

çdo shishe verë. 

Numri kontaktues: info@stonecastlewine.com | +383 29 

276 053 

file:///C:/Users/veses/Downloads/contact@meridianexpress.com
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