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PLATFORMA E PARË DIXHITALE 
E LIBRAVE AUDIO NË SHQIP

SIGAL AUDIOBOOKS.AL

Dëgjo libra shqip!



Çfarë është 
SIGAL Audiobooks.al?

• “SIGAL Audiobooks.al” është
platforma e parë dixhitale e 
librave audio në SHQIP

• Për edukimin mbi kulturën e 
sigurimeve

• Ku librat e autorëve shqiptarë 
dhe të huaj u mundësohen 
shqiptarëve brenda dhe jashtë 
kufijve FALAS.



Çfarë është 
SIGAL Audiobooks.al?

Kjo nismë synon:

 Realizimin në versionin audio të librave SHQIP nga autorë shqiptar dhe të 
huaj;

 Të shërbejë si një platformë edukimi mbi sigurimet në një botë dixhitale;

 Të rrisë interesin mbi tregun e sigurimeve;

 Të nxisë edukimin e qytetarëve shqiptarë dhe shqipfolës, brenda dhe 
jashtë kufijve;

 Për të kontribuar në kultivimin e një gjenerate të re e aftë për të 
menduar, lexuar dhe dëgjuar në gjuhën teknologjike dhe dixhitale që po 
udhëheq sot botën;

 Të ushqejë brezat me pasionin dhe dashurinë për librin dhe sigurinë e së 
ardhmes. 



Kush është 
SIGAL UNIQA?

• Kompania lider në tregun e 
sigurimeve

• udhëheqim tregun vendas që prej vitit 
2002

• Zotërojmë 30% të tregut

• 1500 punonjës dhe agjentë

• 1 milion klientëve në Shqipëri, Kosovë 
dhe Maqedoni

• Ndër grupet më të mëdhenj financiarë në 
rajon

• 7 kompani sigurimesh 

• 1 fond pensioni privat 

• 121.2 milionë Euro asete

• Mbi 65 milionë Euro prime në 2018

• 300 milionë Euro dëme të paguara ndër 
vite



Çfarë bëjmë tjetër
SIGAL UNIQA?

SIGAL UNIQA GROUP AUSTRIA ka 
ideuar, krijuar dhe themeluar:

1. Aplikacionin e parë 
multifunksional SIGAL për 
informimin dhe blerjen e 
sigurimeve online;

2. SIGAL Audiobooks.al;

3. SIGAL Shqipëria LIVE;

4. Të parin Klub Arti dhe Kulture 
SIGAL;

5. Të parën Orkestër të Harqeve 
SIGAL;

6. SIGAL Muzeu i parë i 
Sigurimeve.



Produktet & shërbimet
SIGAL UNIQA

42 Produkte

Të gjitha klasat e 
sigurimeve:

1. Sigurimi i Jetës

2. Pension Privat

3. Sigurimi Shëndet
& Aksidente

4. Sigurimi Pasuri & 
Garanci

5. Sigurimi i 
Automjeteve



• Sepse ne besojmë tek vlera e paçmuar që leximi ushtron mbi 
imagjinatën; 

• Sepse veprat më të mëdha letrare, historike, financiare, shkencore
dhe kulturore kanë luajtur një rol të jashtëzakonshëm në formësimin 
e individit dhe të shoqërive përgjatë historisë; 

• Sepse vetëm kështu mund të rrisim aftësitë gjuhësore, mendore dhe 
të shprehive të gjeneratave të reja përmes pasurimit të fjalorit; dhe 

• Sepse të gjitha këto janë burimi që na ndihmon për të ecur përpara, 
për të kuptuar vetveten, njëri tjetrin dhe për të qenë njerëz më të 
mirë. 

Pse
SIGAL Audiobooks.al?



Mbi 100 libra dhe informacione mbi
sigurimet tashmë të disponueshme dhe të 
aksesueshme online me një klikim në:

Çfarë përmban
SIGAL Audiobooks.al?

 Sigurimet

 Letërsi klasike & bashkëkohore

 Histori

 Shkencë

 Art dhe Kuturë

 Përralla për fëmijë

 Libra shkollor

www.audiobooks.al



Kush mund ta përdori 

SIGAL AUDIOBOOKS.AL



Si të dëgjoni librat në
SIGAL Audiobooks.al? 

Për të dëgjuar libra në 

SIGAL Audiobooks.al është 
shumë e thjeshtë.

1. Shkoni në faqen web 
www.audiobooks.al

2. Regjistrohuni në portal duke 
plotësuar të dhënat e kërkuara

3. Dëgjoni FALAS me qindra libra në 
shqip

http://www.sigalaudiobooks.al/


Kush janë përkrahësit e 
kësaj nisme?

• Ministria e Arsimit, Rinisë dhe Sporteve (si institucioni 
përgjegjës për të gjithë librat shkollorë);

• Ministrinë e Shtetit dhe të Diasporës (si institucioni përgjegjës 
për organizimin dhe koordinimin e procesit të hartimit të teksteve 
për diasporën);

• Qendra e Botimeve të Diasporës: Ne kemi marrë zyrtarisht të 
drejtën e realizimit në audio të të gjithë librave shkollorë nga 
klasa I deri në klasën IX. 



Si po ecën 
SIGAL Audiobooks.al?

Mesatarja e rregjistrimeve në ditë = 70-100 përdorues + në rritje



E ardhmja e 
SIGAL Audiobooks.al

SIGAL Audiobooks.al ka filluar punën për realizimin në version audio 
të të gjithë librave shkollorë nga: 

•klasa I deri në 

•klasën IX

…dhe, ky është vetëm fillimi! 



E ardhmja e 
SIGAL Audiobooks.al

SIGAL Audiobooks.al është një nismë jofitimprurëse. Realizimi i tij është
bërë mundur nga SIGAL UNIQA Group AUSTRIA, e ideuar dhe me nismën 
e Z. Avni Ponari, CEO i SIGAL UNIQA Shqipëri, Kosovë dhe në 
Maqedoninë e Veriut. 

• Të gjitha materialet do të jenë të disponueshme online për të gjithë, pa limit, pa 
pagesë dhe në çdo kohë - një klikim larg; 

• Ne synojmë të zgjerohemi duke ftuar gjithashtu që ti bashkohen projektit tonë 
ambicioz botuesit më të rëndësishëm dhe me peshë në vend për të bashkuar 
forcat tona për ndërtimin e një aseti të çmuar mbi dijen që lidh bashkë leximin 
akademik dhe letërsinë shkollore me atë jashtëshkollore.


