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Kjo ngjarje është mundësuar nga:

Përmbajtja
Rreth nesh
Partnerët dhe Sponsorët
Kategoritë e Shpërblimeve
Sponsorizimi & Mundësitë e Bashkëpunimit
Përfitimet
Folësit dhe Mbështetësit
Fituesit e ICTAwards:
2015, 2014, 2013, 2012

Rreth nesh
Informata të përgjithshme
ICTSmedia si një shtëpi botuese dhe lider në median e ndërlidhur me Teknologjinë e Informacionit, Komunikimit dhe Sigurisë (ICTS), kësaj radhe
prezanton edicionin e 5-të vjetor kombëtar të evenimentit shpërblyes
“Albanian ICT Awards V”.
Objektivi kryesor i një ngjarje të tillë është shfaqja e arritjeve më të
mëdha të shqiptarëve në fushën e ICT-së, të identifikohen, të shpërblehen dhe promovohen individët më të dalluar dhe udhëheqësit e
bizneseve të industrisë së ICT-së përgjatë vitit, dedikimi dhe arritjet e së
cilëve luajtën rol të rëndësishëm drejt avancimit të aspekteve biznesore
të botës së ICT-së, qofshin ato organizata, institucione, agjenci ose ndërmarrje individuale, të sektorit privat apo publik.
Ky eveniment, unik për nga karakteri dhe dedikimi, ka për synim
identifikimin, shpërblimin dhe promovimin e profesionistëve të dalluar , udhëheqësve të suksesshëm
të bizneseve, inovatorëve, akademikëve dhe të rinjve entuziast në
fushën e ICT-së, puna e së cilëve
përgjatë 2016-tës ka përmirësuar
apo ndihmuar pozicionin e ICT-së
Shqiptar në rajon ose botë, si dhe
ka kontribuuar drejt zgjerimit të
sektorit biznesor të Teknologjisë
së Informacionit dhe Komunikimit.

Sistemi shpërblyes i këtij evenimenti realizohet përmes një
përzgjedhje të paanshme dhe
rigoroze të aplikacioneve të
pranuara – përzgjedhje e realizuar
nga një juri e kualitetit superior,
bazuar në kritere të veçanta etike
dhe profesionale të vlerësimit – një
ekip vlerësues i përbërë nga personazhet më të spikatura të ICT-së
Shqiptar, e pajisur me njohuri dhe
vlera superiore të fushës respektive.

Funksionimi i Jurisë në mënyrë të pavarur dhe të pandikuar nga organizatorët, vlerësimi i bazuar mbi bazën e kritereve të vendosura unanimisht që prej takimit të parë të edicionit të I-rë të Jurisë së Albanian ICT
Awards, e shtojnë kësaj ngjarje një vlerë të paparë deri më tani në trojet
shqiptare, dhe jo vetëm.

Rreth evenimentit
Ky eveniment do të mbledhë pjesëmarrës nga sektorë dhe kategori të
ndryshme të ICT-së, sikurse përfaqësues të sektorit të administratës
publike, Drejtorë ekzekutiv të bizneseve të ndryshme, përfaqësues financiar, tregtues, specialist të fushës, akademikë, doktorantë, si dhe përfaqësues të tjerë të bizneseve dhe agjencive të ndërlidhura me ICT-në.

Aktivitetet e evenimentit:
• Me shumë se 40 Punëtori të ICT-së
(Sesione Informative rreth aplikimit në “Albanian ICT Awards”)
Pasi që ky eveniment përfaqëson një refleksion të statusit modern
dhe bashkë-komunikues (ose interaktiv), ky eveniment ka zhvilluar me
shumë se 40 punëtori të ndryshme në universitete, inkubatorë, qendra
të inovacionit, hapësira punuese të teknologjisë në Tiranë, Prishtinë,
Shkup, Tetovë, Gjakovë si dhe në qytete të tjerë të Shqipërisë, Kosovës,
Maqedonisë e më gjërë.

Mbrëmja Gala “Albanian ICT Awards -V-”
Albanian ICT Awards përmbyllet me mbrëmjen tradicionale Gala, koha
kur aplikantët e suksesshëm marrin shpërblimin e tyre në shtatë kategori
të ndryshme. Një ngjarje e tillë ceremoniale organizohet për të shpallur
dhe shpërblyer individët më të dalluar në fushën e Teknologjisë së Informacionit dhe Komunikimit për vitin 2016.
Gara në “Albanian ICT Award” si forma më e lartë e vlerësimit të individëve të ICT-së në territoret shqipfolëse, përgjatë kësaj mbrëmje përmbyll përpjekjet e saja për identifikimin e yjeve të inovacionit në fushën
e teknologjisë së informacionit për vitin 2016 të të gjithë shqiptarëve
kudo që janë. Mbrëmja Gala e Shpërblimeve mbahet në kryeqytetin e
Shqipërisë, në Tiranë me pjesëmarrjen e rreth 250 pjesëmarrëve. Vlerësimi i aplikacioneve për këtë eveniment bëhet përmes një gjykimi të rreptë
të një paneli jurie jashtëzakonisht profesionale, me ç’rast kandidatët e
suksesshëm shpërblehen si pjesë e “Albanian ICT Awards”.
Të ftuar, përveç të shpërblyerve dhe anëtarëve të panelit të jurisë, janë
gjithashtu palë interesi të ICT-së dhe përfaqësues të kategorive të
ndryshme biznesore dhe shoqërore, sikurse personalitete të shquara biznesore, përfaqësues të lartë të sektorit publik, përfaqësues të artit dhe
kulturës si dhe shoqëritë civile. Me më shumë se 250 të ftuar, vendorë
dhe ndërkombëtar, evenimenti shndërrohet në një ngjarje më të perfeksionuar dhe më festive të përjetuar ndonjëherë në industrinë e ICT-së.
Organizaur nga ICTSmedia Limited Tiranë - Prishtinë

Partnerët
dhe Sponsorët
Një element tjetër dallues i këtij evenimenti është pjesëmarrja e partnerëve të saj, mbështetësve dhe promovuesve në punëtoritë të cilat do
të mbahen paraprakisht evenimentit kryesorë – mbrëmjes Gala, diçka që
e bën unike për këtë kategori të ngjarjeve.
Për ta treguar mbështetjen që ata japin në organizimin e këtij evenimenti, logot e grupeve sponsoruese dhe bashkëpunuese ekspozohen
përgjatë gjithë evenimentit dhe në materialet e tyre promovuesve.
Gjithashtu, varësisht nga niveli i mbështetjes, pakot e sponsorëve do të
ndryshojnë, kësisoj duke ofruar përfitime dhe shërbime të ndryshme,
sipas përcaktimeve në broshurën informuese të pakos përkatëse.
Me qëllim që këtyre të rinjve t’u rritet mundësia e gjetjes së mbështetjes
nga përfaqësues të lartë të jashtëm dhe biznesor, ose nga forma të
ndryshme të programeve investive, është shumë e nevojshme për
“Albanian ICT Awards” që të lidhë partneritetet e duhura institucione të
interesuara për t’i mbështetur grupe të tilla të TIK entuziastëve të rinj.
Ekipi i “Albanian ICT Awards”, kësisoj shprehë falënderimin e tij të madh
ndaj të gjithë mbështetësve, partnerëve dhe sponsorëve të cilët shprehin
gatishmërinë e tyre për të marrë në konsideratë mundësitë për bashkëpunim
në këtë drejtim!

Kategoritë e Shpërblimeve
ICT Inovacioni i Vitit
Shpërblen programerët, zhvilluesit, ose ekipet të cilat zhvillojnë
program, aplikacion, bëjnë modernizim ose bëjnë çfarëdo lloji të
teknologjisë ose inovacionit në fushën e ICT-së, çoftë desktop,
ueb, cloud-based, dhe kështu me radhë. Koncepti i “inovacionit”
është i adoptueshëm për çdo aplikacion i cili jetëson një zgjidhje
e cila mund të llogaritet si diçka e re në tregun Shqiptar, zgjidhje
e cila ndihmon në avancimin e mirëqenies së komunitetit.

ICT Akademiku i Vitit
Shpërblen akademikët në fushën e ICT-së dhe fushave derivative, për arritjet e tyre nga publikimi i punimeve shkencore dhe
kërkimore me impakt të caktuar në botën e ICT-së, për arritjet e
tyre në programet e doktoratës, për projektet e tyre të veçanta
të ICT-së në fushën akademike, dhe kështu me radhë.

ICT Mobiliteti i Vitit
Shpërblen çdo projekt, individ ose aktivitet në fushën e ICT-së,
i cili në mënyrë të suksesshme ka arritur të zhvillojë projekt
apo zgjidhje me të gjitha funksionet e termit “mobilitet”, duke
përfshirë aplikacionet mobile, Wi-Fi, LTE, zgjidhje bankingu, ose
ndonjë tjetër zgjidhje e cila mbështet çdo industri ose entitet
privat ose publik

ICT Diploma e Vitit
Shpërblen studentët duke studiuar në fushën e informatikës,
shkencave kompjuterike, ose fushave derivative, të cilët në
mënyrë të suksesshme kanë finalizuar projektin e tyre; projekt
profesional i studimeve Themelore (ose Bachelor) ose të Magjistraturës (ose Master), në institucione publike ose private të
arsimit të lartë me fokus në fushën e ICT-së.

ICT Ylli në Ngritje i Vitit
Shpërblen rininë, tinejxherët ose fëmijët, më të rinj se 18 vjeç,
të cilët talentin e tyre në fushën e ICT-së dhe shkathtësitë e
tyre të veçanta i kanë demonstruar përmes zhvillimit të projekteve specifike të suksesshme, çoftë ai një softuer, zgjidhje
ose çfarëdo produkti i ICT-së (ueb, mobile, desktop, cloud,
komunikim, harduer, e kështu me radhë).

Femra në ICT
Shpërblen të gjitha femrat Shqiptare për arritjet, përmbushjet e tyre individuale, ose përfaqësim në ekipe të ndryshme
duke ofruar kontributin e tyre të madh dhe të dallueshëm për
inkurajim dhe motivim të zhvillimit dhe avancimit të femrës
në ICT. Ky shpërblim synon në rritjen e numrit të femrave të
kualifikuara në sferën digjitale në territoret Shqip folëse dhe
mbështet zhdukjen e pabarazive ekzistuese gjinore.

ICT Shërbimi Publik i Vitit
Shpërblen praktikat më të mira, risitë, avancimin e platformave,
projekteve, aplikacioneve ose zgjidhjeve të implementuara në
administratën publike dhe Qeveri. Ky shpërblim përbën një njohje
prestigjioze të përsosmërisë (ose ekselencës) në shërbime publike.
Qëllimi i këtij çmimi është identifikimi i projekteve të zbatuara të
praktikave më të mira në zgjidhjen e problemeve specifike, të cilat
mund të konsiderohen si risi dhe/apo të cilat kanë ndihmuar qytetarët e saj dhe duke ndikuar kështu direkt në shërbimet e ofruara
publike. Kjo kategori mund të konsiderohet e rëndësisë së lartë,
duke ditur ndikimin direkt në rritjen e vetëdijes publike dhe në marrjen e shërbimeve të avancuara publike. Ky shpërblim, për më tepër,
ndahet për të çmuar individët inovativ të administratës publike dhe
për të inspiruar inovacionin në të ardhmen në këtë sektor jetik.

Siguri Kibernetike
Shpërblen profesionistët e IT-së, ekspertët e rrjetit, bazave
të të dhënave dhe aplikacioneve të cilët kanë arritur të japin
kontribut në rritjen e nivelit të sigurisë së informacioneve ose
bëjnë mbrojtjen nga sulmet kibernetike, përmes identifikimit të
dobësive dhe zgjidhjes së tyre, por edhe zhvillimit të mekanizmave për identifikim – lajmërim – zgjidhje dhe trajtim të
dobësive të sigurisë.

Formula e zbatuar për nominim / vlerësim të
aplikacioneve do të publikohet në:

www.ictawards.org

Njoftim i rëndësishëm:

Secila kategori posedon kriteret e saja të vlerësimit.
Kriteret e përzgjedhjes së të nominuarve dhe fituesve për
secilën kategori të Albanian ICT Awards janë zhvilluar në një
proces konsultimi të gjatë dhe strikt në mes të anëtarëve të
panelit të jurisë dhe rezultatet e vlerësimit të do të publikohen
në kohën e shpalljes së Thirrjes për Garë të Hapur

Mundësitë e Sponsorizimit
Albanian ICT Awards ofron 5 pako të ndryshme të sponsorizimit
jo-ekskluziv:

DIAMOND

10,000€
pa TVSH

PLATINIUM

GOLD

PLATINUM

GOLD

pa TVSH

pa TVSH

6,500€
SLIVER

4,500€
BRONZE

SILVER

BRONZE

pa TVSH

pa TVSH

3,000€

1,500€

Përﬁtimet: PR dhe prezenca online
PR i brendit dhe prezenca online

Diamond

Ofrimi i ftesave për pjesëmarrje
në prezantime mediale dhe në takime
të ndryshme promocionale të diskutimit
Reklamimi i kompanisë (banerë, video)
në PCWorld, CIO, GameWorld
Përmendja e kompanisë në deklaratat
mediatike
Përfshirja e logos së sponsorit në bexhin e
evenimentit (madhësia e logos do të
ndryshojë në varësi nga pako e zgjedhur e
sponsorizimit)
Përfshirja e logos së sponsorit përgjatë
kampanjave promovuesve në universitete,
forume, tavolina pune, media online,
e kështu me radhë.
Përfshirja e logos së sponsorit
në të gjitha e-ftesat
Përfshirja e logos së sponsorit në e-mailet e
pas-evenimentit, të cilët do tu dërgohen të
gjithë pjesëmarrësve të evenimentit për të
shprehur falënderimin për pjesëmarrje

Periudha: 1 mujore
Madhësia 300*300

Platinium

Periudha: 1muaj
Madhësia 300*300

Gold

Silver

Periudha: 2 javë
Madhësia 300*300

Periudha: 2 javë
Madhësia 300*300

Bronze

ICT Awards rrjetëzimi & Mbrëmja Gala
Diamond

ICT Awards rrjetëzimi & Mbrëmja Gala
Ftesat për Mbrëmjen Gala të ICT Awards
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Tavolina VIP e Rrjetëzimit përgjatë M. Gala
Dorëzimi i shpërblimit kryesor të ICT Awards
Dorëzimi i medaljes së të nominuarve
ICT Awards
5 Minuta fjalë rasti dedikuar Mbrëmjes Gala

Shfaqja e logos në ekran përgjatë hapjes
së evenimentit si dhe pauzave

Madhësia e logos 100%
Frekuenca e përsëritjes 100%

Shprehja publike e mirënjohjes dhe
falënderimit për sponsorin përgjatë hapjes
zyrtare të Mbrëmjes Gala
Logo e vendosur në banerin zyrtar:
“Wall of Fame” (Pllaka e Famës)

Madhësia e logos 100%
Frekuenca e përsëritjes 100%

Platinium

Gold

Silver

Bronze

5

3

2

2

Madhësia e logos
75%
Frekuenca e
përsëritjes 75%

Madhësia e logos
50%
Frekuenca e
përsëritjes 50%

Madhësia e logos
40%
Frekuenca e
përsëritjes 40%

Madhësia e logos
25%
Frekuenca e
përsëritjes 25%

Madhësia e logos
75%
Frekuenca e
përsëritjes 75%

Madhësia e logos
50%
Frekuenca e
përsëritjes 50%

Madhësia e logos
40%
Frekuenca e
përsëritjes 40%

Madhësia e logos
25%
Frekuenca e
përsëritjes 25%

ICT Awards rrjetëzimi & Mbrëmja Gala
ICT Awards rrjetëzimi & Mbrëmja Gala
Ekspozimi i roll-banerit në hyrje të vendit të
mbajejtes së evenimentit
Përfshirja e logos së sponsorit në çdo material
të evenimentit
Përfshirja e logos së sponsorit brenda
certiﬁkatave shpërblyese të të gjitha kategorive
Shpërndarja e materialeve promovuesve
përgjatë Mbrëmjes Gala
Dhënia e dhuratave promocionale të sponsorit
tek të ftuarit përgjatë hapjes së evenimentit

Diamond

Platinium

Gold

Silver

Bronze

Folësit dhe Mbështetësit
Arsen
Kurti

Aleksander
Arvizu

Infosoft

ish Ambasador
SHBA

Altin
Petre

Visar
Jasiqi

Digitalb

AUK

Dino
Walsh

Edi
Rama

ICTSmedia

Kryeminister
i Shqipërisë

MIRA
MEZINI

Enkelejd
Zotaj

Darmstadt University
of Technology

Raiﬀeisen Bank

Vjollca
Dako

Kozeta
Sevrani

Fondacioni
DRITAN HOXHA

Universiteti Ekonomik

Erion
Veliaj

Ettore
Sequi

Kryetari i
Bashkisë së Tiranës

ish Ambasador EU

Mirlinda
Karcanaj

Dritan
Mezini

AKSHI

AITA

Lindita
Nikolla

Marenglen
Biba

Ministre e Arsimit
dhe Shkencës

UNYT

Genc
Pollo

Mimoza
Kusari

Ish Minister
i Inovacionit

Kryetare e Komunes
se Gjakovës

Erion
Nako

Nikos
Frydas

SAP

UNYT

Petraq
Papajorgji

Sokol
Muca

CIT

Keshilltar per Inovacionin
prane Ministrise se Arsimit

Niko
Peleshi

Falma
Fshazi

Zëvendës Kryeministër
i Shqiperisë

COD

Adrian
Civici

Ismet
Hamiti

President UET

International
Telecomunication Unit

Anila
Smorgrav

Genti
Daci

Orange France

ABCOM

Milena Harito

Aleksander
Cipa

Ministre e Inovacionit

Unioni i Gazetareve

Erton
Graceni

Vilma
Tomco

ICT Advisor
at Prime Minister

Director at DATEIK

Elvis
Bregu
Head of New Technology &
Innovations at Vodafone Albania

Fituesit e ICT Awards 2015

TIK Inovacioni i Vitit

Rron Cena

Formom 3d desktop printer

TIK Mobiliteti i Vitit

Genti Selenica

Baboon

TIK Akademiku i Vitit

Prof. Dr. Blerim Rexha

TIK Ylli në Ngritje i Vitit

Bleart Këpuska

Radari Ultrasonic

TIK Diploma e Vitit

Evio Abazi

Camera-Based Driver Assistance
and Security System

Femra në TIK

Erisa Terollia

MeCode

TIK Shërbimi Publik i Vitit
Shqipëri

Mirlinda Karçanaj
AKSHI
Portali unik qeveritar e-Albania

Kosovë

Muhedin Nushi
Komuna e Prishtinës
e-Kiosku

TIK Hulumtuesi i Vitit

Pro. Dr. sc. Shkëlzen Cakaj

Fituesit e ICT Awards 2014

TIK Inovacioni i Vitit

Mërgim Cahani

Gjirafa.com

TIK Mobiliteti i Vitit

Bledar Bregu

Find it

TIK Akademiku i Vitit

Edmond Hajrizi

TIK Ylli në Ngritje i Vitit

Kelvin Çobanaj

TIK Diploma e Vitit

Mirgita Frashëri

Femra në TIK

Lindita Shomo

TIK Shërbimi Publik i Vitit

Shqipëri

Ministria e Mirëqenies Sociale dhe Rinisë

Kosovë

Administrata tatimore e Kosovës

Fituesit e ICT Awards 2013

TIK Ylli në Ngritje i Vitit

Evis Hoxha

TIK Mobiliteti i Vitit

Mentor Paçarada

Alfabeti shqip

TIK Diploma e Vitit

Lum Zhaveli

TIK Mobiliteti i Vitit

Todi Thanasi

Enter Style Lend

TIK Akademiku i Vitit

Kozeta Sevrani

Fituesit e ICT Awards 2012

TIK Ylli në Ngritje i Vitit

Elio Qoshi

TIK Mobiliteti i Vitit

Julian Kanini

Tirana Bus

TIK Diploma e Vitit

Bardh Lohaj

TIK Inovacioni i Vitit

Betim Drenica

Scards

TIK Akademiku i Vitit

Marenglen Biba

MEDIA

PARTNERËT

GOLD

PLATINUM

DIAMOND

Sponsorët
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TIRANË
Adresa:
SHQIPËRI
Rruga.Marko Bocari PII Nr. 6
1000 Tiranë, Republika e Shqipërisë
Tel: +355 (0) 69 403 39 99
KOSOVË
Qyteza Pejton
Rruga Mujo Ulqinaku 4
10000 Pristinë, Republika e Kosovës
Tel: +377 (0) 44 22 10 22
E -mail: info@ictawards.org
Web: www.ictawards.org

Rrjetet Sociale:
linkedin.com/ictsmedia

twitter.com/awardsICT

facebook.com/ictawards.org

youtube.com/ictsmedia

