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Rreth regjistrit të artizanëve

Ky regjistër është përgatitur në kuadër të projektit IMPRECO, i cili ka qëllim kryesor të 

mbrojë dhe të përmirësojë shërbimet e ekosistemit dhe të trajtojë ndjeshmërinë e tyre 

mjedisore duke forcuar potencialin e shumëllojshmërisë biologjike të zonave të mbrojtura 

dhe ruajtjen e ekosistemeve përmes rrjeteve të tyre ndërkombëtare.

Ky regjistër përmbledh informacion të detajuar për 30 artizanë që ushtrojnë aktivitetin 

e tyre në Bashkitë Shkodër dhe Malësi e Madhe.  Aktiviteti i tyre është në fushat e 

agrobiodiversitetit, eko turizmit dhe praktikave të punës në zeje. Shumë prej tyre kanë  

ruajtur traditat e zonës në prodhimin e produkteve tradicionale të zonës, punimin e drurit 

dhe metaleve, përpunimin e leshit dhe tekstileve, etj. 

Punimet e tyre gjenden në dyqane dhe promovohen në panaire të ndryshme vendore

dhe kombëtare. Ato janë bërë pjesë e ofertës turistike të këtij rajoni.



IMPRECO Rreth projektit 

IMPRECO

IMPRECO kërkon të nxisë sinergjitë dhe mundësitë e bashkëpunimit brenda 

rrjeteve të aktorëve ndër-rajonal, të cilët janë përgjegjës për hartimin, 

diagnostikimin, mbrojtjen dhe menaxhimin e ekosistemeve si dhe ndërmjet Zonave 

të Mbrojtura dhe palëve të tjera të interesit, të cilët mund të përfitojnë dhe japin 

një kontribut në menaxhimin e të ardhurave që dalin nga shërbimet e ekosistemit.

Projekti IMPRECO me fokus në praktikat më të mira për të përmirësuar shërbimet 

e ekosistemeve në nivel ndërkombëtar me 7 partnerë, financohet nga programi 

INTERREG Adrion me fondet e Bashkimit Evropian dhe zbatohet në Shqipëri nga 

Fondi Shqiptar i Zhvillimit.



IMPRECO Venice Art

Informacion
Kjo punishte është e specializuar për prodhimin e 

artikujve të ndryshëm artizanal, prej letre, qeramike, 

balte, allçie, druri, pëlhure, etj. Shumë prej prodhimeve e 

produkteve të Venice Art eksportohen jashtë vendit. 

Improvizimet plot fantazi, njohja e mirë e mënyrës së 

të jetuarit, si dhe prezantimi i teknikave të kohës kanë 

sjellë krijime me forma të veçanta të maskave veneciane. 

Aktiviteti ndodhet në zonën industriale të qytetit të 

Shkodrës, ku turistët kanë mundësi të shohin edhe shumë  

veprimtari të tjera prodhuese.

+355 68 40 67 481

Majlinda Angoni; ertonrukaj@gmail.com 

Rruga “Inxh.Gjovalin Gjadri”, Zona Industriale,
Shkodër 

veniceandart



IMPRECO Firma Dafinor 

Informacion
Firma Dafinor realizon dekorime me rimeso, pikturë 

dhe filet ari të trajtuara me mjeshtëri nga artizanë me 

traditë. Kjo është edhe arsyeja pse Dafinor kërkohet 

aq shumë në Shkodër dhe më gjerë. Punishtja arrin të 

bëjë stile klasike, moderne dhe të realizojë produkte 

të veçantë. Të interesuarit mund ta gjejnë pranë zonës 

industriale, Shkodër. 

+355 68 20 66 500 

dafinor@yahoo.it 

Rruga “Pjetër Kakia”, Zona Industriale, 
Shkodër 

Dafinor
www.dafinor.com



IMPRECO Kristina Ndoci

Informacion
Kristina bën punime artizanale shumë cilësore si 

mbulesa, shalle, kostume popullore, punime filigrami si 

vathë, varëse etj. me motive popullore, por edhe moderne 

- të gjitha nga materiale cilësore. Përvoja e saj është e 

gjatë në këtë fushë. Ajo jo vetëm që ka ruajtur traditën 

e punimeve, por dhe e ka përmirësuar duke futur edhe 

elementë bashkëkohorë që të jenë sa më të pëlqyeshëm 

nga klientët. Rrugës për në punishten e Kristinës, 

vizitorët mund të shohin bukurinë natyrore të kodrave 

të Tepës, Lumin Drin, si dhe një nga lagjet më të vjetra të 

Shkodrës.

+355 69 24 10 266 

Kristina Ndoci  

Lagjja  “Tepe”, Rruga “10 Korriku”, Pallatet e reja, 
Shkodër 

kristina.ndoci.1



IMPRECO Adnan Komi

Informacion
Në dyqanin e Adnan Komit mund të gjeni punime të 

ndryshme dore, nga punime prej druri deri tek ato me 

endje tekstilesh, të spikatura artistikisht. Këto punime të 

ndryshme me harmoni dekorative konkurrojnë me dinjitet 

tregun. 

Dyqani “Suvenir Komi” ndodhet afër qendrës së qytetit, 

në rrugën “Kardinal Mikel Koliqi” një rrugë karakteristike, 

ku ndodhen plot lokale dhe dyqane të vogla zejtarësh.

+355  2246599

Adnan Komi

Lagjja  Guerile, Rruga “Kardinal Mikel Koliqi”, 
Shkodër 

adnankomi



IMPRECO Roza Ndoci

Informacion
Roza punon me mjeshtëri mbulesa krevati, peceta 

duarsh, veshje kombëtare, çentro, mbulesa tavolinash, 

përparëse, çorape, breza beli, shalle, riza, çanta etj. 

Mbulesat përbëhen nga material leshi ose pambuku, të 

punuara në tezgjah. Shallet janë nga material mëndafshi 

të punuara në tezgjah dhe me motive të ndryshme 

popullore. Çorapet punohen nga leshi i deles, me dorë dhe 

me motive të ndryshme. Të gjitha punohen sipas kërkesës 

së klientit. Punimet e Rozës gjenden në fshatin Gur i Zi.

+355 69 22 33 491 

Roza Ndoci Juban; ndociroza@outlook.com

Gur i Zi, Rruga Shkodër - Mjedë, (pranë 
Njësisë Administrative), Shkodër 

ROZA-NDOCI-Punime-tezgjahu-Mbulesa-Tavoline-Riza-te-vjetra



IMPRECO
Shoqata 

“Artizanëve dhe 
Zejtarëve të Shqipërisë”

Informacion
Aktiviteti është i specializuar në prodhimin e suvenireve 

artizanale prej druri si dhe prodhimin e tavaneve, dyerve, 

shkallëve të drurit në mënyrë tërësisht artizanale, duke 

punësuar gdhendës dhe piktorë të talentuar. 

Përvoja e marrë nga Ndërmarrja Artistike e Z. Gjini 

u përshtat në punën e tij, duke krijuar modele të reja 

si dyer, tavane, shkallë druri, duke ruajtur gjithmonë 

traditën shekullore të artizanatit shkodran. Këto artikuj 

u bënë një simbol i traditës shkodrane. Në shumë shtëpi 

karakteristike shkodrane mund të gjendet një tavan ose 

derë e punuar në mënyrë artizanale nga Firma “Gjini”.

+355 68 21 83 325

Zef Gjini; artizanati@gmail.com

Lagjja “Mar Lula”, Rruga “Nënë Klelia Merloni”, 
Shkodër

www.artizanati.com



IMPRECO Astrit Baca

Informacion
Punime të ndryshme me hekur si: dyer, parmakë, punime 

zbukuruese oborri, etj. 

Punishtja ndodhet në lagjen më të vjetër të Shkodrës, në 

këmbë të Kalasë së Rozafatit.

Pasi turistët vizitojnë kalanë e Rozafatit, kanë mundësinë 

të vizitojnë edhe punishten e Astrit Bacës.

+355 69 25 49 329

Astrit Baca

astrit.baca

Lagjja  “Liria”, Rruga “Mbreti Gent”, 
Godina, Nr. 6, Shkodër



IMPRECO Nebije Qotaj

Informacion
Punime me tezgjah. 

Qilim me material prej lesh deleje. Të gjitha punimet 

(çanta prej akriliku, shalle etj.) mund të realizohen 

sipas porosive dhe mund të jenë me motive popullore 

ose moderne. Nebija ka të punësuar 15 artizanë dhe 

porositë për produktet e saj i merr direkt nga klientët 

ose nëpërmjet internetit. Për të arritur pranë biznesit të 

Nebijes kalon përgjatë bregut të liqenit të Shkodrës dhe 

shijon bukuritë natyrore të fshatit turistik Zogaj.

+355 68 22 62 678

Nebije Qotaj

Zogaj, (pjesa Veri-Perëndimore në bregun e 
Liqenit të Shkodrës), Shkodër

nebije.qotaj



IMPRECO Servete Agia

Informacion
Prodhime cilësore të punuara me mjeshtëri si çarçafë, 

jorganë, këllëf jastëkësh, mbulesa krevatesh dhe 

tavolinash, përparëse prej pambuku, linoje, pupuline. 

Të gjitha punohen sipas kërkesave të klientëve. 

Vendndodhja është në qendër të qytetit, pranë stadiumit 

“Vojo Kushi”, Shkodër. 

+355 69 22 72 763 

Servete Agia ; serveteagia@hotmail.com

Lagjja  “Kongresi i Përmetit”, Rruga “Evlia Çelebiu”, 
Zdrale, Shkodër 

qendistariservete.agia



IMPRECO Ardiana Handraj

Informacion
Punime artizanale. Veshje me motive popullore për femra 

dhe meshkuj ku shpeshherë përdoren elemente të reja në 

punimet me dorë. 

Vizitorët mund ta gjejnë me lehtësi vendndodhjen pranë 

shtëpisë muze “Oso Kuka” dhe stadiumit “Loro Borici”.

+355 67 30 30 700

Ardiana Handraj 

Lagjja  “Kongresi i Përmetit”,
Rruga “Isuf Sokoli”, Shkodër

emine.handraj



IMPRECO Ardit Bilani

Informacion
Punime prej druri dhe endje tekstilesh të spikatura 

artistikisht, modele të ndryshme me harmoni dekorative 

që konkurrojnë me dinjitet tregun. Dyqani ndodhet 

në qendër të qytetit të Shkodrës, në rrugën “Kolë 

Idromeno”, një rrugë karakteristike plot lokale dhe 

dyqane të vogla. 

+355 69 20 72 142

Ardit Bilani; arditbilani@yahoo.com

Lagjja  “Qemal Stafa”, Rruga “Studenti”, 
Nd. 8/ II-të, Shkodër

Souvenir-Albania



IMPRECO Artenca Kruja

Informacion
Kjo punishte ofron veshje, mbulesa dhe shalle festive 

punuar në tezgjah dhe me dorë. Bluza prej mëndafshi ose 

pambuku cilësor, me motive popullore të përshtatura 

me produktet e tezgjahut dhe të punuara me teknika të 

veçanta si teknikë azhuri, mbushje dhe yrme, çanta të 

ndryshme linoje (material riciklues) me motive popullore 

të veglave muzikore shqiptare si çiftelia, lahuta etj. 

Gjithashtu në disa prej punimeve të saj gjejmë pamje nga 

qyteti i Shkodrës, Kulla e Inglizit, Ura e Mesit, Kalaja, apo 

portreti i gruas, të punuara me mjeshtëri dhe shumë 

finesë.

+355 69 25 96 226 

Artenca-Tufi-Kruja

Lagjja  “Çlirimi”, Rruga “Mahalla e Çakejve”, 
Shkodër

Artenca-Tufi-Kruja



IMPRECO Esat Zama

Informacion
Familja Zama e ka patur traditë prej vitesh punën si 

saraç. Esati ka vazhduar të punojë shalë lëkure dhe 

pajisje të tjera sipas porosive që ai merr duke përdorur 

të njëjtën teknikë që është punuar më herët. Shalat, 

pajisjet e gjuetisë, rrypat, etj. paraqesin interes të madh 

për të huajt. Punishtja e Esatit ndodhet në një nga lagjet e 

vjetra të qytetit të Shkodrës, pranë gjimnazit “Oso Kuka”. 

+355 69 27 24 400 

Esat Zama  

Lagjja  “Naim Gjylbegu”, Rruga “Tafilicve”, 
Nr. 70, Shkodër      



IMPRECO Hilmi Tafa

Informacion
Punime mermeri dhe druri. Në punimet e tij dallojmë 

karakteristikat e një artisti të gdhendjes. 

Përmes modeleve, Hilmiu prezanton individualitetin e tij. 

Modelet kanë harmoni dekorative dhe janë shumë të 

pëlqyera jo vetëm nga artdashësit vendas por edhe të 

huaj.  

+355 69 21 97 645 

Hilmi Tafa 

Lagjja  “Vasil Shanto”, Rruga “H.Lezha”, Nr. 34
Shkodër

hilmi.tafa     



IMPRECO Sidrit Company 

Informacion
Punime artizanale, xunkthi. Punime artizanale me kashtë 

si karrige, tavolina, shporta, abazhur prej kashte dhe 

shumë të tjera. 

Shtëpia ndodhet pranë Muzeut “Oso Kuka” në qendër të 

qytetit të Shkodrës. 

+355 24 70 75

Drita Dibra

Lagjja  “Kongresi Përmetit”, Rruga “Oso Kuka”,
Nr. 24, Shkodër

ShoqataEArtizaneveTePunimeveArtistikeTeSh-
qiperise



IMPRECO Dea Dekoracion

Informacion
Punime mermeri dhe dekorime. 

Dekorimet e stilit klasik prej mermeri karakterizohen nga 

eleganca dhe cilësia. Produktet antike shprehin historinë 

e qytetit të Shkodrës që nga lashtësia e deri më sot. Puna 

e këtij mjeshtri pëlqehet nga artdashësit vendas dhe të 

huaj. Punishtja e tij ndodhet në një nga lagjet më të vjetra, 

poshtë kalasë së Shkodrës.

+355 69 20 88 070  

Shaban Bilali; shabanbilai4@gmail.com

Lagjja “Tepe”, Rruga “Faik Bajrami”, Nr.15, 
Shkodër 

dea_decoracion



IMPRECO Skënder Zekaj

Informacion
Skënder Zekaj është një bletar i njohur në Malësinë e 

Madhe. Ai merret me rritjen dhe kultivimin e kolonive 

të bletëve të mjaltit. Rreth 100 koshere bletësh janë 

të vendosura në kodrinat e Bogiq-it, të cilat prodhojnë 

mjaltë dhe shumë produkte të tjera dytësore si propolis, 

polen dhe qumësht blete. 

Bletët që rriten në këto koshere janë një pasuri 

për natyrën e kësaj zone sepse ato luajnë një rol të 

rëndësishëm në pllenimin e luleve të bimëve që rriten në 

këtë territor.

+355 67 26 94 113

Skënder Zekaj

Rruga Koplik-Shkodër, Km 1, Bogiq,  
Malësi e Madhe 
(pika e shitjes në tregun Rus,
Lagjja “Partizani”, Shkodër)



IMPRECO Marin Gjonejl

Informacion
Punime ari dhe argjendi në mënyrë artizanale. Argjendar i 

njohur që vazhdon të punojë me të njëjtën teknikë. Krijimi 

i modeleve të reja dhe rritja e cilësisë së punimit ka 

bërë që Marini të jetë një nga argjendarët më të njohur 

në qytetin e Shkodrës. Vendndodhja në rrugën “Kolë 

Idromeno” e bën këtë artizan lehtësisht të aksesueshëm 

nga turistët vendas e të huaj.

+355 69 21 67 615 

Marin Gjonejl  

Lagjja  “Vasil Shanto”, Rruga “13 Dhjetori”, 
Shkodër
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IMPRECO EDA

Informacion
Mjeshtri Muhamet Trepci merret vetëm me përpunimin e 

drurit të ullirit, i konsideruar si dru i shenjtë për të gjitha 

besimet, simbol paqeje dhe fatsjellës. Punimet e tij kanë 

vite që janë në tregun shqiptar, dhe jo vetëm kanë ruajtur 

traditën, por edhe e kanë pasuruar atë me elementë 

të rinj. Të interesuarit për punimet e tij mund ti gjejnë 

ato në punishten që ndodhet afër stacionit të trenit në 

Shkodër. 

+355 69 22 04 923  

Muhamet Trepçi 

Lagjja  “Ndoc Mazi”, Rruga “Edit Durham”, 
Shkodër

muhamet.selimtrepci



IMPRECO Firma Karini

Informacion
Familja Karini ka përcjellë me tradita të hershme 

përpunimin e drurit nga brezi në brez. Zija Karini ka aftësi 

artistike në përpunimin e drurit duke bërë kompozime 

ornamentale dhe prodhuar modele sipas kërkesave të 

artdashësve. Punimet e tij shpeshherë janë ekspozuar në 

panaire jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por me dinjitet 

edhe në vendet e tjera të Evropës dhe përtej oqeanit. 

Punishtja ndodhet pranë shkollës “Edith Durham”.

+355 69 21 15 872 

Zija Karini  

Lagjja  “Tre Heronjtë”, ish Artistikja, 
Shkodër   

Firma_Karini



IMPRECO Kristina Mjeda

Informacion
Familja Mjeda është një nga familjet më të vjetra e me 

shumë tradita të qytetit të Shkodrës.

Askush nuk punon më bukur tekstil e pëlhurë, mbulesa 

tavolinash, riza, çanta, etj. 

Punimet e tyre janë vlerësuar gjithnjë jo vetëm nga 

turistët vendas, por edhe të huaj. 

Shitja e këtyre produkteve për turistët kryhet pranë 

Kishës së Arrës së Madhe, e cila është një monument i 

veçantë kulture. 

+355 69 20 60466

Kristina Mjeda

Lagjja  “Tre Heronjtë”, Bulevardi “Skënderbeu” 
Shkodër

gjinomjedatextile



IMPRECO Tafil Sela

Informacion
Baxhoja e Tafil Selës në Gruemirë të Malësisë së Madhe 

dallohet për teknologjinë e përpunimit të qumështit në 

mënyrë tradicionale dhe bashkëkohore. 

Përpunimi i qumështit dhe prodhimi i produkteve të 

bulmetit në përputhje me standardet e cilësisë në të 

gjithë zinxhirin e prodhimit.

+355 67 35 70 178

Tafil Sela, agimsela47@hotmail.com

Gruemirë, Lagjja  “Ktosh”, 

Rruga “Gjormit”, Nr.14, Malësi e Madhe 



IMPRECO Teodor Pici

Informacion
Punime artizanale me ar dhe argjend. 

Teodori punon jo vetëm duke ruajtur modelet e vjetra, 

por edhe krijon modele të reja që i kanë sjellë sukses në 

tregun vendas, por edhe më shumë interes për vizitorët 

e huaj. 

Punishtja e tij, e ndodhur në rrugën kryesore të qytetit 

të Shkodrës, është e lehtë për tu gjetur si për qytetarët 

shkodranë por edhe për vizitorët e huaj.

+355 69 21 21 614

Teodor Pici; teopici@yahoo.it 

Lagjja  “Perlat Rexhepi”, Rruga “Kolë Idromeno”, 
Nr. 1/443, Shkodër

teodor.pici



IMPRECO Tonin Palushi

Informacion
Punime bakri. 

Prej vitesh mjeshtri Tonin ka prodhuar objekte me vlera 

teknike dhe artistike duke ruajtur karakteristikat e artit 

popullor. 

Kjo e bën atë tepër të kërkuar nga vendasit dhe të huajt. 

Punishtja e tij ndodhet afër zonës industriale të qytetit. 

+355 68 21 32 906

Tonin Palushi  

Lagjja  “Ndoc Mazi”, Rruga “Skanderbeg”, 
Pallati 1172, Shkodër

Tonin_Palushi



IMPRECO Taxhudin Tresi

Informacion
Punime artizanale, qëndistari, rrobaqepësi. Taxhudin 

Tresi ofron dekorim me shumë art dhe motive 

tradicionale shqiptare të çarçafeve, mbulesave të 

tavolinave, jastëkëve për klientë vendas dhe të huaj.  

+355 67 38 90 268  

Taxhudin Tresi

Lagjja  “Kongresi i Përmetit”, 
Rruga “Oso Kuka”, Shkodër   

taxhudin.tresi     



IMPRECO Stela Toska

Informacion
Prodhime druri dhe në tjegull. 

Ide, krijime dhe piktura në tjegull dhe dru të bëra me dorë 

të lirë në mënyrë shumë artistike dhe frymëzuese.  

+355 67 52 67 450

Stela Toska

Lagjja  “Ahmet Haxhija”, 
Rruga “Smakej” (Dudas), Shkodër

creativityzonestela



IMPRECO Ilir Domi

Informacion
Punime artizanale, prodhim maskash për eksport. 

Me shumë mjeshtëri prodhohen maska artizanale të 

preferuara nga të rinjtë dhe fëmijët, të përdorura gjatë 

karnavaleve, ditëlindjeve ose mbrëmjeve festive. 

Ilir Domi zbukuron gjithashtu me mjeshtëri muret e 

mjediseve të ndryshme publike dhe private.  

+355 69 25 61 788  

Ilir Domi; ilirdomi@yahoo.it

Rruga e Kodrave, (pranë kolegjit “Hasan Riza 
Pasha”), Shkodër   

ilir.domi.5



IMPRECO Zine Ejlli

Informacion
Punimet e prodhuara prej Zinës janë kryesisht veshje 

kombëtare, mbulesa krevati, peceta duarsh, çentro, 

mbulesa tavolinash, përparëse, breza beli, shalle, riza, 

çanta etj. Materialet e mbulesave janë prej pambuku dhe 

linoje të punuara në tezgjah. Shallet janë prej mëndafshi 

dhe pambuku, të punuara në tezgjah dhe me shumë 

delikatesë. Mbulesat janë të endura me mëndafsh. 

Të interesuarit për punimet e saj mund të vizitojnë 

punishten edhe të shijojnë bukurinë e monumentit 

natyror të bllokut gravitativ.  
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Zine Ejlli 

Gur i Zi, Juban, Shkodër 

zine.ejlli    



IMPRECO Lodovik Kolaj

Informacion
Lodovik Kolaj është një artizan i punimeve të drurit 

dhe gdhendjes së tij. Profesioni i tij si zdrukthtar është 

një profesion i përcjellë brez pas brezi si një traditë 

familjare. 

Ludoviku ka aftësi artistike në përpunimin e drurit 

duke bërë kompozime ornamentale dhe modele sipas 

kërkesave të konsumatorëve artdashës. 

Punimet e tij shpeshherë janë ekspozuar në panaire. 

Punishtja ndodhet në lagjen “Mar Lula”.

+355 69 21 15 587

Lodovik Kolaj,  ludovikkolaj@yahoo.com

Lagjja  “Mar Lula”, Rruga “Nënë Klelia Merloni”, 
Nr. 56, Shkodër   



IMPRECO Ane Gjura

Informacion
Ane Gjura është një artizane e vërtetë e punimeve 

artistike me dorë. Ajo është mjeshtre e punës në tezgjah 

dhe prodhimit të pëlhurave tradicionale Zadrimore, etj. 

Shumë prej prodhimeve të saj janë pjesë e panaireve të 

artizanatit të organizuara në Shkodër, ku turistët kanë 

mundësi jo vetëm të blejnë punimet e saj, por edhe të 

shohin se si realizohet procesi i punës në tezgjah.

+355 67 41 47 650

Ane Gjura, agjura@yahoo.co.uk

Lagjja “Qemal Stafa”, Rruga “Vasil Shanto”, 
Shkodër



IMPRECO Leoreta Toma

Informacion
Punimet në tezgjah janë një traditë e familjes së 

Leoretës, e cila ka vite që end produkte si qilima, mbulesa 

tavolinash, peceta personale, mbulesa divanesh, shalle, 

perde me një larmi modelesh me ngjyra të ndryshme. 

Llojet e ndryshme të punëve, teknikat e mrekullueshme, 

nxjerrin në pah madhështinë, elegancën, finesën e 

punimeve të Leoretës jo vetëm me fije të argjendta, por 

edhe me mëndafsh dhe lesh, të harmonizuara me kujdes 

nga duart e kësaj artizane shkodrane.

+355 68 38 62 424

Leoreta Toma, leoretatoma@yahoo.com

Lagjia “Dervishajt”, Shkodër
(pika e shitjes në tregun Rus,
Lagjja “Partizani”, Shkodër)



IMPRECO Andi Matallari 

Informacion
Andi Matallari është një artizan shkodran i punimeve 

me argjil dhe gur. Përpunimi i baltës është një nga 

profesionet më të vjetra të njerëzimit, por vitet e fundit 

ishte lënë në harresë. Tashmë kjo traditë është rikthyer 

sërish nga Andi Matallari, i cili me talentin e tij në këtë 

art po tërheq dhe turistët e huaj. Punimet në qeramikë 

apo gur janë kthyer në një biznes familjar për të. 

Shpesh, punimet në gur të Andit janë punime me origjinë 

etnografike shqiptare të cilat më pas shiten tek vendasit 

dhe turistët e huaj. Aktiviteti ndodhet në rrugën “Sali 

Hylja” të qytetit.

+355 67 71 60 326

Andi Matallari, andimetollri12@gmail.com

Lagjja “Guerrile”, Rruga “Sali Hylja”, 
Shkodër 
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