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Rreth 
AlbGroup

Albgroup përfshin nën emrin e tij 4 kompani dhe eksperiencë në 
më shumë se 9 viteve në sipërmarrje për sektorin e pastrimit, 
higjenizimit, distribucionit, teknologjisë dhe turizmit. 

Albpastrim, Albsolution, Albacademy, Direct Booker kane sjellë në 
tregun shqiptar shërbime dhe produkte inovative për kohën, 
kanë edukuar tregun dhe konsumatorin duke synuar të jenë lider 
në sektorin e tyre. 

Përmes kompanive të Albgroup jemi përpjekur të ndikojmë në 
përmirësimin e kushteve të jetesës dhe punës të klientëve tanë, 
jemi përpjekur të ndikojmë në zhvillimin e përgjithshëm të komu-
nitetit, duke ofruar një gamë të gjërë produkti dhe shërbimi për çdo 
industri.
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Historiku Jonë

2011

Themelimi i AlbPastrim si një kompani
 e vogël pastrimi me objektiv ofrimin e

 shërbimit të mirëmbajtjes në 
administrimin e hapësirave  të përbashkëta. 

20172014

Bëhemi distributor të markave më të njohur 
për sa i përket materialeve të pastrimit, 

Vileda Professional, Dr. Schnell. 

2019

Ndarja zyrtare dhe ligjore e kompanive 
Albpastrim,  Albsolution & Albacademy. 

 Albacademy ka filluar veprimtarinë e saj në 
trajnimet afatshkurta profesionale të stafit si 

dhe me trajnime dhe kurse në sektorin e 
Hoteleri – Turizëm.

2020

Një platformë e re për tregun Shqiptar, 
Direct Booker e cila ju vjen në ndihmë të 
gjithë pronarëve të apartamenteve apo 
hoteleve por dhe të gjithë vizitorëve nga 

gjithë bota. 

2021

Një platformë e re për tregun Shqiptar, 
Direct Booker e cila ju vjen në ndihmë të 
gjithë pronarëve të apartamenteve apo 
hoteleve por dhe të gjithë vizitorëve nga 

gjithë bota. 

Themeluam Albacademy duke ofruar 
kurse profesionale të çertifikuara, 

konsulencë me ekspertët më të mirë në 
treg.
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Kompanitë përbërse të AlbGroup
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 Bio të kompanive
AlbPastrim çdo ditë përgjatë 10 viteve të fundit, duke ruajtur 
standardet me të larta të pastrimit, me një ekip profesionist, të trajnuar, 
me materialet më cilësore në tregun ndërkombetar, me paisjet e fundit 
teknologjike, tashmë operon në të gjitha industritë duke ofruar 
shërbimet e mëposhtme si: Mirëmbajtje Mujore, Pastrime Gjenerale, 
Pastrim Fasade, Shërbim D.D.D dhe Anti-Covid.

Që nga viti 2011 (pjesë e AlbPastrim) me një gamë të gjërë produktesh, 
tashmë operon e ndarë duke ofruar zgjidhje në fushën e higjenës në të 
gjitha industritë duke bashkëpunuar me brande ndërkombëtare 
profesionale. Së fundmi ofron dhe shërbimin  e-commerce për të gjithë 
bizneset dhe individët.

Kompania Albacademy është themeluar në vitin 2017. Albacademy ka 
filluar veprimtarinë e saj në trajnimet afatshkurta profesionale të stafit 
si dhe me trajnime dhe kurse në sektorin e Hoteleri – Turizmit. Në vitin 
2019 duke ofruar kurse, trajnime online dhe offline per kategori te 
ndryshme si per biznese, ashtu edhe individe ne Zhvillim Biznesi, 
Hoteleri, IT, Higjene, Marketing etj. 

Direct Booker është një kompani e orientuar në teknologji e cila ofron 
zgjidhje për pronarët e shtëpive apo apartamenteve të pushimeve 
nëpërmjet platformës online të rezervimit si dhe programeve IT të 
menaxhimit.Me selinë në Dubrovnik dhe me 20 zyra në rajon e më 
gjerë, ekskluziviteti Direct Booker për Shqipërinë vjen nga Albgroup. 05



Projekte të realizuara

Mirëmbajtje Mujore
German Hospital
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Partnerite Brands

Produkti është një suvernir, marka është zeri!

Shumica e njerëzve na njohin përmes markave tona. 
Portofoli ynë mbulon pothuajse çdo kategori pastrimi, 
duke ofruar produkte për të gjitha ambjentet. 
Ne qëndrojmë prapa secilës prej brandeve me garancinë
tonë per cilësi maksimale.
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Projekte

Kompani për
trajnime online

+3
Vite

+359
Studenta

+24
Trajnuesa

+3
Projekte

+50 
Biznese

të trajnuara
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Sipërmarrësit

Valbona Begolli
CEO AlbGroup

Administrator AlbAcademy

Rigers Rusi
Administrator AlbPastrim

Julian Begolli
Administrator AlbSolution

09



Disa nga klientat tanë
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+11 VITE
EKSPERIENCË
TË SUKSESHME



Kontakt

Adresa: Tirana Industrial Park, Kapanoni Nr 27

Tel: +355 69 605 8155
Email: v.begolli@albacademy.al
Website: www.albgroup.al
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