
Mirësevini në Authentic Albania - Marka Zyrtare e Cilësisë, 
Përsosmërisë dhe Turizmit të Qëndrueshëm në Shqipëri

Standardet e cilësisë dhe çertifikimi i duhur u japin udhëtarëve besimin 
për të zgjedhur të qëndrojnë në hotele e njësi akomoduese që drejtohen 
nga pronarë e menaxherë serioz, të cilët ofrojnë shërbim cilësor 
dhe eksperienca me vlerë për klientët. Që nga muaji prill i 2011-ës, 
udhëtarët tashmë kanë mundësi të bëjnë zgjedhjet e duhura përsa i 
përket rezervimit të hoteleve në Shqipëri, duke zgjedhur ato që mbajnë 
Markën e Cilësisë - Authentic Albania.

Këta udhëtarë-mysafirë mund të kenë besim tek hotelet dhe njësitë 
akomoduese  që mbajnë Markën e Cilësisë - Authentic Albania, pasi çdo 
hotel është vizituar individualisht dhe është vlerësuar me shumë kujdes 
mbi bazën e kritereve të caktuara paraprakisht për ofrimin e produkteve 
cilësore dhe mikëpritjes së ngrohtë shqiptare.  Vlerësimet bëhen nga 
vlerësues të trajnuar në aplikimin e standardeve ndërkombëtare, në 
mënyrë të pavaruar dhe të barabartë, për të gjithë hotelet dhe njësitë 
akomoduese që aplikojnë në këtë program dhe synojnë të vlerësohen 
me markën prestigjoze të cilësisë.       

Matja e Pritshmërive që Kanë Udhëtarët  

Tendencat e kohëve të fundit në fushën e turizmit dhe udhëtimeve 
tregojnë qartë se një numër gjithnjë në rritje udhëtarësh kërkojnë dhe 
shijojnë eksperienca origjinale që u mundësojnë atyre njohje të veçanta 
me banorët e vendit që ata vizitojnë. Marka e Cilësisë - Authentic 
Albania është krijuar, me qëllim që bizneset shqiptare të hotelerisë 
të rritin shkallën e tyre të ndërgjegjësimit, duke ofruar produkte që 
kërkohen, vlerësohen dhe pëlqehen nga udhëtarët. 

Hotele dhe Njësi Akomoduese që Tejkalojnë Pritshmëritë e 
Klientëve

Hotelet dhe njësitë akomoduese që mbajnë Markën e Cilësisë - 
Authentic Albania  u ofrojnë udhëtarëve eksperienca unike, të cilat 
ato do t’i kujtojnë me kënaqësi e nostalgji.  Shumë prej këtyre njësive 
ndodhen në  zona të veçanta qofshin ato rurale, bregdetare ose urbane. 
Disa prej tyre madje gjenden larg zonave që frekuentohen shpesh dhe 
rregullisht nga turistët.  Këto hotele dhe njësi akomoduese ofrojnë 
ushqim dhe verë karakteristike të zonës përreth, si dhe informacion të 
dobishëm për vizitorët mbi aktivitete të mundshme turistike, duke iu 
dhënë atyre mundësinë për t’u njohur më nga afër me traditat, historinë 
si dhe kulturën bashkëkohore të zonës.  

Në kuadër të Markës së Cilësisë - Authentic Albania, hotelet dhe 
njësitë akomoduese vlerësohen mbi bazën e shtatë aspekteve kryesore 
që sëbashku u përgjigjen kërkesave të udhëtarëve për profesionalizëm, 
siguri, pastërti dhe komoditet, duke pasqyruar gjithashtu praktikat e 
një turizmi të përgjegjshëm.

Përmirësimi i Vazhdueshëm i Cilësisë së Produktit ndaj 
Klientëve

Hotelet dhe njësitë akomoduese duhet të aplikojnë paraprakisht për të 
përcaktuar nëse ato kualifikohen për të ndjekur hapat dhe për t’u bërë 
pjesë e Programit Marka e Cilësisë - Authentic Albania.  Vlerësuesit 
bëjnë vlerësimet e tyre direkt në objektet dhe ambjentet e hoteleve/
njësive akomoduese, duke përdorur një skedë me pikë vlerësimi që 
nxit përmirësimin e vazhdueshëm dhe identifikon mënyrat e duhura 
për të mbajtur markën e cilësisë në vijimësi.  Gjendja dhe shërbimet 
aktuale të ofruara nga hoteli/njësia akomoduese vlerësohen kundrejt 
tre çmimeve vijuese në kohë:  Bronz - duhet të ketë, që përmirësohet 
në: Argjend - sa më tepër, aq më mirë, dhe deri tek: Ar - për përsosmëri 
- kënaqësi e vërtetë.

Një raport i plotë vlerësues që përfshin pikët e marra për çdo nga 
shtatë kriteret kryesore, dorëzohet nga vlerësuesi pranë Komitetit 
të Pavarur për Dhënien e Markës së Cilësisë – Authentic Albania. Ky 
Komitet shqyrton paketën e plotë për secilin hotel/njësi akomoduese 
të përgatitur nga vlerësuesit, studion përshtypjet e klientit dhe merr 
vendimin final për dhënien ose jo të çmimit. Hoteli/Njësia akomoduese 
mund të marrë një nga çmimet e mëposhtme:

Bazuar në raportin mbi cilësinë dhe rekomandimin e vlerësuesit, 
Komiteti vendos gjithashtu edhe nëse hoteli/njësia e akomodimit ofron 
përsosmëri të shquar të cilësisë për mysafirët në fushat e mëposhtme:
 
 Fryma shqiptare 
 (mikpritja, shërbimi ndaj klientit, ndjesia e ngrohtësisë 
 familjare) 
 
 Kuzhina shqiptare 
 
 Turizëm i Përgjegjshëm 
 (lidhjet me komunitetin, kujdestarë të mjedisit) 
 
 Arkitekturë e shquar shqiptare 

Në Përgjigje të Tendencave drejt Turizmit të Përgjegjshëm e të 
Qëndrueshëm

Kriteret e vlerësimit të Programit për Markën e Cilësisë - Authentic 
Albania përfshijnë Kriteret Globale për Turizëm të Qëndrueshëm të 
njohura në nivel ndërkombëtar (www.sustainabletourismcriteria.org), 
të cilat informojnë të gjithë proçesin rigoroz të vlerësimit.  Këto kritere 
janë tregues dhe matës të praktikave të përgjegjshme dhe të qën-
drueshme të turizmit që ulin efektin negativ ndaj mjedisit.

Gjithashtu, Programi për Markën e Cilësisë - Authentic Albania  ba-
zohet në përgjithësi në programe të njohura dhe të respektuara në 
nivel ndërkombëtar lidhur me  garantimin e cilësisë dhe çertifikimin, 
si Çmimi “Malcolm Baldrige” për Cilësinë në Nivel Kombëtar (SHBA) 
dhe parimet e promovuara nga eksperti japonez për cilësinë, Dr. Noriaki 
Kano.

Simbolet e Markës së Cilësisë - Authentic Albania  

Identiteti vizual i Programit për Markën e Cilësisë - Authentic Albania  
është krijuar mbi bazën e motiveve zbukuruese që gjenden në vazot 
dhe amforat antike ilire, si edhe ato të kostumeve popullore shqiptare.

Pse Simboli i Markës së Cilësisë - Authentic Albania Mban For-
mën e një Çelësi?   

Çelësi simbolizon mikpritjen shqiptare, një traditë të cilën të gjithë 
shqiptarët janë krenar ta quajnë të tyren.  T’i japësh dikujt çelësin e 
shtëpisë, është njëlloj si t’a  konsiderosh atë pjesëtar të familjes.  Kjo 
logo në mënyrë simbolike përcjell idenë se, kushdo që viziton Shq-
ipërinë, është i mirëpritur si mysafir i veçantë dhe i nderuar, pjesëtar i 
kombit. Në të njëjtën mënyrë, bashki e komuna në gjithë botën ndero-
jnë mysafirët e tyre të rëndësishëm, duke u dhënë çelësin simbolik të 
qytetit të tyre. 
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Informacion i Përgjithshëm mbi Shqipërinë

Në zemër të Rajonit të Mesdheut, e pozicionuar përgjatë brigjeve të 
Adriatikut dhe Jonit, Shqipëria shumë shpejt po shndërrohet në një 
nga destinacionet turistike më interesante të botës.  Duke qenë akoma 
relativisht e paprekur nga fenomeni i globalizimit, turistët  në Shqipëri 
janë në gjendje të zbulojnë një shkrirje frymëzuese të civilizimeve e 
kulturave të ndryshme– duke e bërë këtë vend europian me të vërtetë 
të pazakontë.

E shtrirë midis Greqisë, Maqedonisë, Kosovës dhe Malit të Zi, si dhe 
përtej bregut të Adriatikut nga Italia, Shqipëria krenohet me ngjyrën e  
kthjellët  blu  të vijës së saj bregdetare, me plazhet e bukura, malet e 
larta të mbuluara me borë, lumenjtë, liqenet  dhe pyjet. Ashtu siç kanë 
dhe natyrën mahnitëse, shqiptarët si popull shquhen për bujarinë dhe 
mikpritjen e tyre të ngrohtë ndaj turistëve të huaj.

Shqipëria, vendi i Nënë Terezës dhe Skënderbeut – heroit legjendar 
të shekullit të 15-të, ofron sot jo vetëm plazhin, malin dhe liqenin, por 
gjithashtu dhe jetën e qytetit plot gjallëri dhe kulturën relaksuese të 
kafeneve të hapura.  Vizitoni Shqipërinë dhe do të zbuloni se ajo po 
ndryshon me shpejtësi në një mori drejtimesh të lidhura me të kaluarën 
e saj, por dhe me përqafimin e të ardhmes. 
 

Programi për Markën e Cilësisë - Authentic Albania  është një nismë e 
gjerë që përfshin mbarë industrinë e turizmit, e ndërmarrë nga Shoqata 
Shqiptare e Turizmit (ATA) dhe Projekti i USAID, Rritje Albania. Ky 
program është ndërtuar mbi arritjet e Programeve të tjera të  Markës 
së Cilësisë që janë zbatuar në vende të tjera të botës. Të gjitha bizneset 
e akomodimit në Shqipëri kanë të drejtën të aplikojnë për t’u bërë 
pjesë e këtij programi, duke iu nënshtruar një procesi vlerësimi dhe 
kualifikimi, për të fituar të drejtën e marrjes dhe mbajtjes së çmimi të 
Markës së Cilësisë  - Authentic Albania.

Për më shumë informacion në lidhje me Programin Marka e Cilësisë - 
Authentic Albania, ju lutem vizitonin faqen si më poshtë:

www.authenticalbania.com

Ose, ju lutemi kontaktoni partnerët e programit si më poshtë: 

Shoqata Shqiptare e Turizmit (ATA)
Adresa: Rr. Komuna e Parisit, Nd.1/3, H1, Ap.5

KP 1019, Tiranë, Albania 
Tel/Fax: +355 (0) 42400433

Email: ata@ata.org.al
Web:  www.ata.org.al  

Institute for Development Research and Alternatives (IDRA)
Adresa: Rr. Siri Kodra, Pall. 94/5, Apt. 49

P. O. Box 1730, Tirana, Albania
Tel: +355 (0)4 2274767 | +355 (0)4 2235519

Email: idra@idra.al
Web: www.idra-al.org  

Projekti USAID/Rritje Albania 
Adresa: Rr. Pjetër Bogdani

Pall 36/1, Apt 5, Second Floor
Tirana 1000, Albania

Tel:  +355 (0) 4 22 59 838
Email: info@rritjealbania.com
Web:  www.rritjealbania.com   
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Sh
qip


