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E para që lançoi shërbimet  3G në vend.  
E fokusuar në përshpejtimin e 4G+ përhapje 
në të gjithë Shqipërinë për të ruajtur 
lidershipin tek përdoruesit e të dhënave.

Vodafone ka investuar më shumë se 
490 milionë euro në vend, kryesisht në 
infrastrukturën e rrjetit deri në vitin 
2014

Mbi 2 milionë klientë 
në vend   

Mbulimi i Rrjetit - 94,2% e  territorit 
shqiptar & 99,8% e popullsisë 

shqiptare

Më shumë se 147 dyqane 
në vend

Një vështrim i shpejtë

Një nga kompanitë më të mëdha 
taksapaguese të vendit . (2014: Më 
shumë se  23 milionë Euro pagesë 
taksash)

Lançoi me sukses aplikacionin M-Pesa 
(tashmë me 100,000 klientë të 
regjistruar) duke u diferencuar në treg 
nëpërmjet produkteve të reja. 

Anëtare e një lideri global të telekomunikacionit 
Vodafone Group Plc. u rendit marka e shtatë më e 

vlefshme në botë.



Hyrje
 Skema e Pensioneve Private u 

lançua në muajin Dhjetor të vitit
2012 

 Kompania e parë dhe e vetme 
që ofron përfitimin e 
pensioneve private në 
industrinë TelCo.

 Përfitime shtesë për një paketë 
shpërblimi më konkuruese. 

 Bashkërendimi me 
legjislacionin e tregut dhe 
Politikat e Vodafone-it. 
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Skema e shpërblimeve
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Skema

Një skemë
pensioni vullnetar

e përcaktuar në
bazë të

profesionit. Periudhë 2-
vjeçare  

kushtëzimi

Kontributet mujore
në shumë fikse

nga rroga e 
punonjësve.Kontributet e 

Kompanisë të
diferencuara

bazuar në statusin
e punonjësit.

Kompania e parë 
dhe e vetme që 
ofron përfitimin e 
pensionit privat në 
industrinë TelCo.



Komunikimi
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Prezantimet  nga 
Burimet 
Njerëzore dhe   
Kompania e 
Menaxhimit 

Ofrimi i edukimit 
të përgjithshëm 
financiar për 
punonjësit.

Link i dedikuar në 
portalin e 
komunikimeve të 
brendshme.

Akses online në 
llogaritë personale 
të punonjësve 



Depërtimi i skemës tek punonjësit
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 Përqindja faktike e 
pjesëmarrjes në skemë: 43%.

 57% e pjesëmarrësve janë 
femra. 

 Mosha mesatare e 
pjesëmarrësve është 35 vjeç
(mosha mesatare  kompanisë 
është 33 vjeç).

 Pjesëmarrja u rrit me 20%.
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Mësimet gjatë udhëtimit tonë….

NdërgjegjësimNdërgjegjësim

Komunikimet e  
shpeshta janë të 
nevojshme
Përditësimi i 
pjesëmarrësve në 
lidhje me 
investimet

Stimuj dhe 
prime të 
mëtejshme në 
lidhje me 
tatimet

Më shumë zgjedhje
për investime

LegjislacionLegjislacion InvestimeInvestime
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