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TID Tirana është një iniciativë e Fondit Shqiptaro-Amerikan dhe Bashkisë

Tiranë me qëllim menaxhimin e zonës së pazarit të ri. Prej 3 vitesh, stafi i

TID është angazhuar për zhvillimin ekonomik dhe social-kulturor të zonës

nëpërmjet nismave dhe projekteve të ndryshme të cilat kanë në thelb

rritjen e bizneseve të suksesshme, tërheqjen e turistëve lokal dhe të huaj

si dhe përfshirjën e komunitetit lokal në aktivitetin e zonës.

 

Duke pasuar suksesin e vitit paraardhes me 31 evente të realizuara në

Pazar përgjatë 2019, ju ftojmë të shfletoni kalendarin e eventeve për vitin

2020.

 

Nëpërmjet këtij prezantimi, ju ftojmë të bëheni pjesë e organizimeve tona

si partner, sponsor, pjesëmarrës apo cdo formë tjetër bashkëpunimi të

cilën mund  të na propozoni.

 

KUSH JEMI NE?



DITA E VERES DHE 3 VJETORI I
PAZARIT TË RI

Koha: 14.03.2020

 

Festa e dashur e ditës së verës, përkon me

datën e inagurimit të Pazarit të ri 3 vite më

parë, ndaj ne do ti festojmë të dyja eventet në

një ditë.

 

Gjatë datës 14 Mars në pazarin e ri planifikohet

të mbahet një koncert festiv për të festuar 3

vjetorin e Pazarit te Ri. 

 

Gjithashtu, në këtë ditë Panairi I Artizanatit do

të çelë siparin për vitin 2020. Në gjithë

hapësirën do të ketë elemente dekorative të 

 ditës së Verës si dhe stendat e veçanta me

artizanët e Pazarit të ri, të cilet do të shfaqin

krijimet e tyre gjate gjithë ditës.

 

 



FUNDJAVAT E ARTIZANATIT

Koha: 1 herë në muaj

 

Një herë në muaj, artizanë nga e gjithë

Shqipëria do të jenë pjesë e Panairit të

Artizanëve në Pazarin e Ri me qëllim

transformimin e këtij eventi në një traditë të

gjithëkohëshme në Pazar dhe promovimin e

krijimeve të trashëguara ndër vite.

 

Pjesë e Artizanëve janë të gjithë individët që

krijojnë dhe prodhojnë punime autentike që nga

bizhuteritë dhe suvenirët e deri tek vaji i ullirit

dhe mjalti.

 

Ky event është organizuar përreth 20 ditë në

pazarin e ri me sukses dhe pjesëmarrje të lartë.

 

 



GATUAJMË NË PAZAR

Koha: 1 herë në muaj

 

Eventet e kulinarisë në Pazar do të kenë një

hapësirë të dedikuar cdo muaj, ku aktiviteti do

të marrë formën e një Street Food-i. 

 

Restorantet më të vecantë të Pazarit do të

gatuajnë për klientët në kohë reale të shoqëruar

nga grupe muzikore dhe aktivitete të tjera

shoqëruese gjatë ditës.

 

Në kuadër të 100 vjetorit të Tiranës, në datën 11

shkurt 2020 u mbajt eventi i tretë Street Food

në Pazarin e Ri me pjesëmarrjen e 8

restoranteve të zonës.

 

 



MËNGJESE MUZIKORE NË
PAZARIN E RI

Koha: 2 herë në muaj

 

Mëngjeset muzikore janë konceptuar si evente

festive me fokus fëmijët, ku rreth 150 fëmijë të

cilët janë pjesë e qëndrës multikulturore

“Performancë” do të performojnë në sheshin e

Pazarit të Ri me këngë, kërcime e organizime të

tjera profesionale të kësaj natyre.

 

Eventet për fëmijë në Pazarin e Ri kanë sukses

të lartë nga pikëpamja e ndërveprimit me

komunitetin lokal.

 

 



PANAIRI I AGROTURIZMIT

Koha: Për tu vendosur

 

Fermerë e prodhues të zonave periurbane të

Tiranës do të bëhen bashkë në një Panair me

produktet e tyre vendase bio. 

 

Nëpërmjet këtij panairi tregëtarët do të kenë

mundësi të prezantojnë prodhimet e tyre në

një treg më të gjerë.

 



CHAMPIONS LEAGUE FINALJA

Koha: 30.05.2020 ora 21:00

 

Mbrëmja e preferuar e të gjithe adhuruesve

të futbollit do mund të ndiqet në ekranin e

madh të Pazarit nën shoqërinë e ushqimeve

street food dhe tifozëve më të dedikuar.

 



ORA E LEXIMIT PËR FËMIJE

Koha: Një të dielë të çdo muaji

 

Lexuesja me e dashur e fëmijëve, Anisa Ymeri,

do të lexojë cdo muaj disa nga përrallat më të

pëlqyera nga vogëlushët. Të ulur në këndin e

përgatitur enkas për këtë aktivitet, me poltrona

të rehatshme dhe nën rrezet e diellit të

mëngjesit, fëmijët do të shijojnë përrallat e tyre

nga një narratore e talentuar dhe miqësore si

Anisa.

 

 



PANAIRI I LIBRIT PËR FËMIJË

Koha: Maj 2020 

 

Qendra e Librit për Fëmijë në Pazarin e Ri do të

organizojë Panairin e Librit për fëmijë, të parin e

këtij lloji në zonë. 

 

Këtij panairi do i dedikohen 4 ditë speciale ku të

gjithë botuesit e librave për fëmijë do të ofrojnë

botimet më të mira si dhe një eksperiencë të

vecantë nga bisedat me shkrimtarë dhe

përkthyes të njohur të këtyre librave.

 

 



1 QERSHORI

Koha: 01.06.2020

 

Kalendar festiv ku përgjatë gjithë ditës do të

ketë aktivitete të ndryshme për fëmijë si

Koncert, lojra dhe dhurata, ëmbëlsira, etj. 

 

 



VEG FEST

Koha: 02.05.2020

 

I vetmi panair i produkteve Vegane në

Shqipëri për të dytin vit rradhazi do të mbahet

në Pazarin e Ri. 

 

E gjithe kultura vegane e stacionuar në një

lokacion të vetem, tek Pazari i Ri për të gjithë

njerëzit që duan të provojnë larmishmërinë e

shijeve të kulturës vegane.

 



TEATËR KUKULLASH PËR
FËMIJË

Koha: Qershor

 

Qendra e librit për Fëmijë do të vendos në

skenë një shfaqje teatrore ku aktorët kryesorë

do të jenë fëmijët. Këta të fundit do të vënë në

jetë një nga përrallat e tyre të preferuara për

bashkëmoshatarët e tyre me qëllim përcjelljen e

mesazheve edukative. 

 

 



KINEMAJA VERORE

Koha: Korrik - Gusht 2020

 

Gjatë 8 javëve në Pazarin e Ri, do të shfaqen

mbrëmjeve disa nga filmat më ikonik ndër vite,

pjesë e kinematografitë ndërkombëtare. 

 

Kinemaja verore e vitit 2020 është edicioni i

dytë në Pazarin e Ri, pas një suksesi dhe

tërheqjeje të lartë vitin e kaluar.

 



DITA E VAJIT TË ULLIRIT

Koha: 26.09.2020

 

Në ditën kombëtare të Vajit të Ullirit prodhuesit

më të mëdhenj të ullinjve dhe të Vajit të ullirit,

por dhe prodhuesit artizanal do jenë pjesë e një

Panairi në Pazarin e Ri për të ofruar tek

konsumatorët të gjitha variatetet e Vajit të

Ullirit që vendi ynë ofron. 

 

 



HALLOWEEN NË PAZAR

Koha: 31.10.2020

 

E kthyer tashmë në festën e preferuar të

fëmijëve, festimet nuk do të mungojnë as në

Pazarin e Ri. Disa orë argëtimi për fëmijët ku do

të organizohet një sfilatë me kostumet më të

bukura për Halloween dhe face paintin. 

 

Sipas traditës së Pazarit, fituesit shpërblehen

me dhurata. 

 

 



FESTA E PAVARËSISË 

Koha: 28 ose 29.11.2020

 

Atmosfera Kuq & Zi vjen në Pazar në mënyrën

më të bukur: Një koncert me nota atdhetare nga

nxënësit e Qendrës Perfomance për 2 orë më

50 fëmijë interpretues profesionist.

 



CHRISTMAS MARKET

Koha: Dhjetor 2020

 

Një kalendar festiv i mbushur me aktivitete të

ndryshme që i përshtaten festave të fundvitit.

Nga eksperienca e viteve të mëparshme, janë

organizuar rreth 15 evente gjatë muajit dhjetor.

 

Të gjithë organizimet private, sponsorizimet për

kauza ose nisma janë të mirëpritura në Pazarin

e Ri.

 



FALEMINDERIT
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