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The 10th Anniversary of ICTS

Dear Colleagues!

ICTS Celebrates its 10 Years 
Anniversary of operation in Albania 
with absolute success and it is the 
Prime Moment to say a Big Thank 
You to all of You for your contribution, 
your work, your commitment, your 
understanding and your passion! 
The journey of ICTS Albania started 
in 2005, when the airport had 
only 750.000 passengers and 
Continuous today serving 2,100,000 
passengers. Today, we celebrate 
the first cycle of a vivid Vision and 
Values which continue to be the 
drivers of a long future! This future 
will keep filling our hearts and 
our lives with creativity, integrity, 
energy, international atmosphere, 
seriousness and professionalism, 
hard work, passion, security, and 
smiles. ICTS in Albania continuously 
grows and we must all commit that 
this growth should be sustainable! 
The renewal of cooperation with the 
airport, the new contracts such as 
this one with Tirana Business Park 
and the ports, the renewal of all old 
contracts, the new projects and 
innovative services of this company 
have brought us to a growth of over 
14% only this year! 

The Quality Management System 
and the Internal Procedures and 
Policies of ICTS are our Rule and 
Guard key to maintain always top 
standards, transparency and fair 
working environment. The Culture 
of ICTS boosts our energy to 
exceed the expectations of all our 
stakeholders, such as the clients, 
the authorities, our colleagues and 
all our partners.

In every chance of communication 
that I have with you, I will be asking 
you to Move On Together to always 
achieve this excellence!

Panagiotis Fistedis
General Manager
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TIA Renewal for 3rd consecutive time

It is an amazing feeling when a great 
airport, the best one in all South East-
ern Europe - TIA - trusts ICTS for the 
3rd consecutive time since 2005. TIA 
is a 2 million passenger airport already 
and ICTS takes pride on the fact that 
is one of the major contributors to this 
outstanding progress! ICTS Albania will 
keep on providing total Airport Security 
plus additional services which will make 
new tremendous investments in New 
Technology and Security System. 

TIA is a top standards Airport with the 
outmost of international security stan-
dards, customer service, compliance 
and breakthrough technology. ICTS’ 
contribution to that has been major 
and TIA rewarded ICTS Albania with its 
trust and continuous collaboration!

Thank you for your trust and 
commitment!  
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ICTS Albania continued with excellent performance, by expanding with another major client.  
During 2015, ICTS Albania concluded contracts with one of the biggest international company 
in Albania, such as Tirana Business Park, an investment of German Lindner Group in Albania 
(second German biggest investment after Hochtief/AviAlliance with Tirana Airport).

TBP has fully trusted to ICTS Albania the overall safeguarding for its premises, physical 
security for the future, and even more for its next events. 

Among them has been the visit of the Chancellor of the Federal Republic of Germany, Dr. 
Angela Merkel, at the 8th German – Albanian Business Conference at Tirana Business Park. 
Her visit was considered as historical for Albanian authorities, so it requested the highest level 
of security service, a one that ICTS Albania offered it professionally and in a very successful 
cooperation with the Republic Guard of Albania. Additionally ICTS was in charge of the 
security of the inauguration of TBP with the presence of Prime Minister of Albania and Lidner 
Group founders.  

ICTS Albania, for all events was responsible for Access Control, Parking Area, Guarding and 
Patrolling and collected in all cases the congratulations by the organizers with the most 
important coming from the Prime Ministry. 

Tirana Business Park – A glorious win
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Besides Durres Port, another port contract was 
achieved, this time for Vlora Port. ICTS prepared 
professionally The Port Facility Risk Assessment 
and Port Facility  Security Plans, according to 
ISPS code and international standards. 

The success of ICTS largely depends on 
the ability to improve business performance 
through people. Excellence of our people 
provides a business improvement model 
for the Company to enhance performance 
and realize strategies for further growth. 
The focus to People Excellence is to 
look at our employees’ skills as a key of 
growing and progress. To achieve that 
and boost their career path, the Human 
Resources Department launched the 
Career Boost, where everybody will have 
the chance to show and develop their 
professional skills and to be rewarded 
for their efforts, passion for work and their 
professional skills. The program identifies 
the star performers and  already  the  first 
four employees, chosen for supervisors 
are on training and certification process. 
This is a continuous process and all 
colleagues will hopefully have the chance 
to be advanced.    

The excellence
of our people

One port after the other!
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Total no. of new employees

and                candidates coming 

Total no. of trainees

        Total training hours

More and more trainings!

Trainings 2015

40
20 418657

GSAT for TIA
almost 100 employees have been trained so far and more 
GSAT courses are planned for the rest of the year

EAGLE
More and more is going to be the backbone of our training 
courses and not only. Has become a great support and the 
most valuable asset also for operation area related to the 
upgrade of our employee’s professional performance and as 
a good offer for our clients.

Including X-Ray Screeners Basic Course, Guarding and Patrolling Basic Course, 
Supervisors Course, Duty Managers Course, Refreshment Courses for internal 
needs and our clients, like Alb control and Bank of Albania.
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Time Attendance

Some new features that ICTS Albania will present in the near future will increase efficiency and 
productivity, because the process is seamless and makes day-to-day operations more efficient and 
convenient, by implementing an electronic, integrated time attendance system. 

New features in ICTS Albania 

CADET

ICTS Europe introduced the new recruitment and ICTS Albania immediately incorporated in its 
proceeds since October 2015, a tool for evaluating canditates for X-Ray screeners positions. It 
consists of 6 psychometric tests covering skills that are necessary for X-ray screeners, such as 
memory, attention to detail, visual perception, accuracy, etc. Introduction of Cadet as a new and 
additional tool in assessing the capability of new candidates who are going to perform security 
screener’s duties and also for the existing screeners that should maintain the requested level of 
skills as screeners.
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ICTS in figures

Training of 
ALBCONTROL Staff

44
Trainees

X-Ray Refresh 
Training 

12
Employees

GSAT Training
    

100
Trainees

Training of Bank of 
Albania’ Staff 

    

30
Employees

X-Ray Basic Training   

17
Trainees

Dangerous Good 
Training

72
Employees

Supervisor Training   

4
Employees

General Security 
Training

3
Employees

Total Training hours: 657 hours of training so far and 
expected to be almost 841 hours by the end of the year.
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ICTS Albania keeps proving that is the most professional security provider in Albania 
market. Especially this year it has been growing with new clients in training, consultancy 
and securitizing events. ICTS Albania continually, provides successful training for 
Albanian Airlines & Albcontrol in Guarding & Patrolling, Security Supervisor, Security 
Manager, GSAT, Annual Refreshment etc. 

Titan Antea Cement industry is another client who chose ICTS Albania to do their Risk 
Assessment and Security Plan, l leading ICTS to be trusted partner for them for the next 
years.  
 
Event security is another service that ICTS Albania has been penetrating into the Albanian 
market. ICTS has been award by providing the security service for great events such as: 
Grand opening of TBP, visit of German Chancelor Angela Merkel, October fest organized 
by DIHA, French & Norway Football Federation, Republic Day of Italy at Orikum Marina, 
Israeli’s Independence Day, UNYT Graduation at Sheraton Hotel etc. 

New services...
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I am Gazmir Kallmeti and work as Security 
Agent at Tirana International Airport  ICTS 
station.

First of all I want to thank you and let you 
know that I am very happy and motivated 
too for all these years. The program you 
and ICTS Albania have started for the 
quality and the motivation of the people 
in this company is very useful. With this 
program everybody  has the ability and 
the chance to show themselves, and his 
quality to get the right stairs for his carrier. 

For me it was very helpful, because 
some days ago I finished the supervisor 
course, and this was very positive and a 
big motivation for my work. Consequently 
I thank you ICTS Albania for the great 
opportunities and I wish all the best to all 
of us 

With all my respect, THANK YOU

Few words 
from our employees

Alban Kalo. I am working in ICTS Albania 
since 2011. The Company offered training 
on various subjects that have increased 
my performance at work. I become part 
of the program of Career Boost. I am Very 
happy to be part of ICTS Albania.

Alban Kalo Gazmir Kallmeti

Mirsada Logu 

ICTS Albania is like a family for me. I 
joined the company in December 2010. 
This year, I was included in the Career 
Boost Program and I participated in the 
Supervisor training. It is a great pleasure to 
work for ICTS Albania and I wish a lot of 
success to our team!
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ICTS Europe news
AMAZON shooses ICTS Europe for its Security all over the world
The LATAM Airlines Group chooses the ICTS Europe at Milan, Frankfurt, Paris, and London Heathrow
ICTS UK secures Louis Vuitton’s Series 3 Exhibition in London
Piraeus Port Authority appoints ICTS Hellas for the security screening of cruise ships
ICTS France starts new security operations at La Rochelle and Agen Airports
5 years of partnership with Delta Air Lines at Schiphol Airport
United Airlines and ICTS mark a 10 year partnership at Belfast, Berlin, Hamburg and Stockholm Airports
ICTS Hellas expands its operational locations to include the Greek Island of Karpathos’ Airport
Disneyland Paris to use ICTS Europe’s Canine Services
ICTS increases its activity at Amsterdam’s Schipol airport with two new aviation contracts
ICTS Deutschland adds Kuwait Airways to its client base at Munich Airport
ICTS at Shannon Airport partner with Limerick Institute of Technology
American expands business with ICTS Switzerland at Zurich Airport

Welcoming the new employees in 2015 
During the last years, the company has grown over 20%. New employees joined the ICTS Albania 
team in 2015! From January 2015 until now, 30 new employees were part of ICTS Albania and more 
than 20 candidates are currently undergoing training for Basic Screeners Course and Basic Guarding 
and Patrolling Course. 

New HQ offices for generalsecurity 
operations at TBP 

In September 2015, ICTS Albania announced its additional offices for General Security Operations.  
The office is accommodated with innovation and European interior. Being there, helps also for new 
connections with the other companies 

The “GROW Together” 
Internal conference of ICTS Albania
ICTS Albania is excited  to celebrate the 10th Anniversary this year, which marks a significant milestone 
for ICTS Albania Ten years on and ICTS Albania represents a professional company! 
The “GROW Together” Event, organized on 21st October, was an internal conference held in Tirana 
Business Park, with the participation of ICTS Albania’s employees & partners. The General Manager, 
Mr. Panagiotis Fistedis, made an interactive presentation that was focused to reflect on the successes, 
values and impact of ICTS Albania the last 10 years. After the presentation, all the participants enjoyed 
a good conversation accompanied with buffet and drinks. 
On September 4th the big party event to celebrate ICTS Albania anniversary is coming with the 
participation of all employees, partners, guests and personalities. The party will be joyful with music, 
catering, awards and too many other surprises. 
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I urojmë mirseardhjen punonjësve të rinj 
të 2015  
Gjatë viteve të fundit, kompania është me më shumë se 20%. Punonjës të rinj u bashkuan në ekipin 
e ICTS Albania në vitin 2015! Nga janari 2015 deri më tani, 30 punonjës të rinj u bënë pjesë e ICTS 
Albania dhe më shumë se 20 kandidatë janë duke u trajnuar për pozicionet  Skanerues dhe Ruajtjes 
e Patrullimin.

Zyra të reja qëndrore për shërbimin e 
sigurisë së përgjithshme  të TBP 

Në shtator 2015, ICTS Albania njoftoi për zyrat e saj të tjera për Sigurinë e Përgjithshme Operacionale.
Zyra janë vendosur në ambjente të moderuara dhe europiane. Të paturit zyra te TBP ndihmon edhe 
me tepër për të krijuar njohje me kompani të tjera. 

Festimi i 10 vjetorit të ICTS Albania 
ICTS Albania këtë vit feston 10 vjetorin e saj, qëshënon një moment historik për të.  Tashmëu bënë 10 
vite që ICTS Albania përfaqëson një kompani profesionale!
Eventi “GROW Together , organizuar më 21 Tetor, ishte një konferencë e brendshme e organizuar në 
Tirana Business Park, ku morën pjesë punonjësit dhe partnerët e ICTS Albania. 
Gjatë këtij eventi, Drejtori i Përgjithshëm z. Panagiotis Fistedis, bëri një prezantim interaktiv i cili 
reflektonte sukseset, vlerat dhe impaktin e ICTS Albania gjatë këtyre 10 viteve në tregun e Shqipërisë. 
Pas prezantimit, të gjithë pjesëmarrësit kaluan një kohë të këndshme nën shoqërinë e ushqimeve 
dhe pijeve të ofruara. Në datë 4 dhjetor, ICTS Albania do të organizojë një event të madh për të festuar 
10 vjetorin me pjesëmarrjen e të gjithë punonjësve, partnerëve, klienteve, të ftuar dhe personalitete. 
Ky event do të jetë i shoqeruar me muzikë, katering, çmime dhe shumë surpriza të tjera.

Lajme nga ICTS Europe
Amazon zgjedh ICTS Europe për sigurinë e saj në të gjithë botën
Grupi i Linjave Ajrore LATAM zgjedh ICTS Europe në Milano, Frankfurt, Paris dhe Heathrow të Londrës
ICTS UK siguron Ekspoziten e 3-të të Louis Vuitton në Londër
Autoriteti Portual Pireus emëron ICTS Hellas për sigurinë e anijeve turistike
ICTS Franca fillon operacionet e reja të sigurisë në Aeroportet La Rochelle dhe Agen. 
5 vite partneritet me Delta Air Lines në aeroportin Schiphol
United Airlines dhe ICTS shënojë një partneritet 10 vjeçar në Aeroportet Belfast, Berlin, Hamburg dhe 
Stokholmit.
ICTS Hellas zgjeron pozicionet e saj të operimit duke përfshirë edhe ishullin grek të Aeroportit Karpathos ‘
Disneyland Paris vendosi të marrë shërbimet Canine nga ICTS Europe
ICTS rrit aktivitetin e saj në aeroportin e Amsterdamit Schiphol me dy kontrata të reja të aviacionit
ICTS Deutschland shton Kuvajt Airways në bazën e saj të klientëve në Aeroportin e Mynihut 
ICTS në Aeroportin Shannon bëhet partner me Institutin e Teknologjisë së Limerikut
Amerika zgjeron biznesin me ICTS Zvicër në Airportin e Zyrihut 
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Disa fjalë nga 
punonjësit tanë 

Unë jam Alban Kalo, punoj në ICTS Albania që 
nga viti 2011. Kompania më ka ofruar trajnime 
të ndryshme që kanë rritur performancën 
time në punë. Jam bërë  pjesë e programit të 
“Nxitjes në Karrierë” dhe jam shumë i lumtur 
që jam pjesë e ICTS Albania. 

Alban Kalo Gazmir Kallmeti

Mirsada Logu 

ICTS Albania është si një familje për mua. 
Kam ardhur në këtë kompani që në dhjetor 
të 2010. Këtë vit jam bërë pjesë e programit 
të “Nxitjes në Karrierë” ne trajnimin e 
Supervizorit. Është një kënaqësi e madhe 
te punoj per ICTS Albania dhe I uroj shumë 
sukses skuadrës sonë!

Unë jam Gazmir Kallmeti dhe punoj si 
Agjent Sigurie në ICTS Albania tek Aeroporti 
Ndërkombëtar i Tiranës.

Para së gjithash dua t’ju falenderoj, 
gjithashtu t’ju them që jam shumë i lumtur 
dhe kam qënë gjithmonë i motivuar 
gjatë gjithë viteve të punës pranë kësaj 
kompanie. Programi për cilësinë e punës 
dhe motivimin e punonjësve në këtë 
kompani është shumë i dobishëm. Me 
këtë program të gjithë kanë mundësinë 
për të treguar veten dhe cilësitë e tyre 
për të marrë shkallët e duhura për ngritje 
në karierën profesionale. Për mua ishte 
shumë e dobishme, sepse disa ditë më 
parë kam mbaruar kursin e supervizorit, 
gjë që ishte një motivim i madh për punën 
time. Rrjedhimisht unë falenderoj ICTS 
Albania për mundësitë e mëdha qe me ka 
dhene dhe ju uroj gjithë të mirat! Me gjithë 
respektin tim, FALEMINDERIT
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ICTS Albania është ofruesi më profesional i shërbimit të sigurisë në tregun shqiptar. 
Vecanërisht këtë vit, ajo ëshë rritur edhe me klientë të rinj në shërbimet e shtrajnimit, 
konsulencë dhe sigurim eventesh.

ICTS Albania vazhdimisht, ofron trajnime për Albanian Airlines dhe Albcontrol në lidhje 
me Ruajtjen dhe Patrullimin, Supervizor, GSAT, rifreskim vjetor i njohurive etj. 
Industria e çimentos Titan Antea, është një tjetër klient i cili zgjodhi ICTS Albania për të 
bërë Vlerësimin e Rrezikut dhe Planin e Sigurisë, duke e cilësuar si një partner i besuar 
për ta për vitet e ardhshme.

Siguria e Eventeve është një tjetër shërbim që ICTS Albania ka futur në tregun Shqiptar. 
ICTS është vlerësuar duke ofruar shërbimin e sigurisë për eventet e mëdha si: Inagurimi 
i TBP, vizita e Kancelares Gjermane Angela Merkel, October Fest organizuar nga DIHA, 
Federatës së Futbollit Francez dhe Hollandez, Dita e Republikës së Italisë në Orikum 
Marina, Ditën e Pavarësisë Izraelite , Diplomimi i UNYT në Sheraton Hotel, etj.

Shërbime të reja...
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ICTS në shifra

Trajnim të Stafit të  
ALBCONTROL

44Të trajnuar

Trajnimi Rifreskues i 
Rrezeve X                       

12Punonjës

Trajnimi GSAT
    

100 Të trajnuar

Trajnim për Bankën 
e Shqipërisë 

    

30Punonjës

Kursi Bazë i Rrezeve X                                         

17Të trajnuar

Trajnimi për Lëndët 
e Rrezikshme                       

72Punonjës

Trajnim i 
Supervizorëve

4Punonjës

Trajnimi për Sigurinë 
e Përgjithshme                                

3Punonjës

Orët totale  të trajnimit: 657 orë deri më tani dhe 
parashikohen të bëhen 841 orë deri në fund të vitit.
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Frekuentimi në punë

Sistemi I frekuentimit të punës që ICTS Albania do të paraqesë në të ardhmen e afërt, do të rrisë 
efikasitetin dhe produktivitetin. Procesi është shumë i saktë dhe rregjistron cdo ditë operacionet më 
efikase dhe të përshtatshme, duke zbatuar një sistem elektronik të rregjistrimit të paraqitjes në punë.

Karakteristika të reja në ICTS Albania 

KADET

ICTS Europe prezantoi procesin e ri për rekrutim dhe ICTS Albania menjëherë e përfshiu në 
rregulloren e saj që nga tetori 2015, si një mjet për vlerësimin e kandidatëve për pozicionin e 
Skaneruesve të Rrezeve X.
Ai konsiston në 6 teste psikometrike që përfshijnë aftësitë e nevojshme për pozicionin  Skanerues 
të Rrezeve X, të tilla si kujtesa, vëmëndje në detaje, perceptimin vizual, saktësinë, etj.  Kadet 
është një mjet i ri shtesë në mënyrën e vlerësimit të aftësive të kandidatëve të rinj të cilët janë 
duke u trajnuar për të kryer detyrat si skanerist. Gjithashtu ndihmon edhe agjentet e sigurisë apo 
skaneristët ekzistues që të rrisin aftësitë e tyre në punë dhe të jenë në nivelin e kërkuar të punës.



6ICTS Albania 10 Year Anniversary

Numri total I punonjësve të rinj

dhe                kadidatë të rinj

Numri total i të trajnuarve

      orë trajnimi në total

Gjithnjë e më shumë trajnime!

Trajnimet 2015

40
20418 657

GSAT për TIA
Pothuajse 100 punonjës janë trajnuar deri më tani, si dhe akoma 
më shumë kurse GSAT janë planifikuar për pjesën tjetër të vitit.

EAGLE
Gjithnjë e më shumë do të jetë baza e kurseve tona të trajnimit 
dhe jo vetëm. Eagle ofron një mbështetje të madhe edhe 
për operimin e shërbimit duke e përmirësuar performancën 
profesionale të punonjësve si edhe një ofertë e mirë për klientët 
tanë. 

Duke përfshirë Kursin Bazë të Rrezeve X , Kursi Bazë i Ruajtjes dhe Patrullimit, 
Kursi Bazë i Supervizorëve, Kursi Bazë i Menaxherit të Turnit, Kurset Rifreskimi 
për nevojat e kompanisë dhe klientëve si AlbControl, Banka Qëndrore e 
Shqipërisë etj.
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Përveç Portit të Durrësit, një tjetër kontratë por-
ti është arritur, këtë herë bëhet fjalë për Portin 
e Vlorës. ICTS përgatiti në mënyrë profesio-
nale”Vlerësimin e Rrezikut të Objektit” dhe 
“Planet e Sigurisë të Faciliteteve Portuale” sipas 
kodit ISPS dhe standardeve ndërkombëtare.

Punonjësit janë një ndër faktorët kryesorë 
që ndikojnë në suksesin e ICTS, duke 
përmirësuar performancën e biznesit. Puna e 
saktë e punonjësit bën që kompania të ketë 
arritje të objektivave si dhe rritje gjithmonë e më 
shumë.
Fokusi te Ekselenca e punonjësve është që 
të shohim aftësitë e tyre si celsi për të zhvilluar 
kompaninë tonë. Për të arritur këtë dhe për 
të zhvilluar karrierën e tyre, Departamenti i 
Burimeve Njerëzore nisi programin “Nxitja e 
Karrierës”. Të gjithë do të kenë mundësinë 
për të treguar dhe për të zhvilluar aftësitë e 
tyre profesionale dhe për t’u vlerësuar për 
përpjekjet, pasionin për punë dhe aftësitë e tyre 
profesionale. Programi identifikon punonjësit 
që kanë performuar më mirë në punë.  
Tashmë janë përzgjedhur katër punonjësit 
e pare për pozicionin e supervizorit. Ata janë 
në proces trajnimi dhe certifikimi. Ky është një 
proces i vazhdueshëm dhe të gjithë punonjësit 
do të kenë mundësinë për t’u rritur në detyrë. 

Përsosmëria  e 
punonjësve 

Nga porti në port!
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ICTS Albania vazhdon të zgjerohet akoma më tepër në Shqipëri, sërish me një tjetër klient të 
madh. Gjatë vitit 2015, ICTS Albania ka nënshkruar kontratën me një prej kompanive më të 
mëdha ndërkombëtare në Shqipëri, Tirana Business Park, një investim gjerman nga “Lindner 
Group” (investimi i dytë më i madh gjerman pas Hochtief / AviAlliance në Aeroportin e Tiranës).  

Kjo kompani ka besuar ICTS Albania për ruajtjen e objektet të tyre, sigurinë fizike si dhe 
sigurinë e eventeve që organizohen në këto ambjente. Ndër eventet mund të përmëndim 
vizitën e Kancelares së Republikës Federale  Gjermane, Dr. Angela Merkel, në konferencën 
8-të për bizneset Gjemano - Shqiptare organizuar në Tirana Business Park. 

Vizita e saj është konsideruar si historike për Shqipërinë, kështu që u kërkua niveli më i 
lartë i shërbimit të sigurisë, një shërbim që ICTS Albania e ka ofruar në mënyrë profesionale 
duke pasur një bashkëpunim shumë të suksesshëm edhe me Gardën e Republikës së 
Shqipërisë. Përveç kësaj ICTS realizoi sigurisë në eventin e madh të inaugurimit të TBP, me 
praninë e Kryeministrit të Shqipërisë dhe themeluesve të Lidner Group. ICTS Albania për të 
gjitha eventet ishte përgjegjëse për kontrollin në hyrje-dalje, zonën e parkimit, ruajtjen dhe 
patrullimin. Në të gjitha rastet ka marrë vlerësimet më të përzemërta nga organizatorët. 

Tirana Business Park 
Një fitore e lavdishme!
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Kjo është një ndjenjë e mrekullueshme 
kur një Aeroport i madh, një nga më të 
mirët në të gjithë Evropën Juglindore 
- TIA - beson ICTS për të 3-tën herë 
radhazi që nga viti 2005.  
ICTS Albania do të vazhdojë ofrimin e 
sigurisë së Aeroportit, gjithashtu edhe 
shërbime të reja për të cilat do të bëjë 
investime të jashtëzakonshme në 
teknologjinë e sistemit e sigurisë. 
TIA është një aeroport tashmë me 
2 milion pasagjerë në vit dhe ICTS 
krenohet qe është një nga kontribuesit 
kryesore për këtë progres të shquar! 

TIA është një Aeroport me maksimumin 
e standardeve ndërkombëtare të 
sigurisë, shërbimit ndaj klientit  dhe 
teknologjisë. Kontributi i ICTS ka qenë i 
madh dhe Aeroporti Ndërkombëtar e ka 
shpërblyer ICTS Albania duke e besuar 
për bashkëpunim të vazhdueshëm!

Faleminderit per besimin dhe zotimin 
tuaj!

Rinovimi i kontratës me TIA-n për të 
3-tën herë radhazi!
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10 vjetori i ICTS

Të dashur Kolegë!

ICTS feston 10 vjetorin e saj të 
operimit në Shqipëri dhe ky është 
momenti kryesor për të thënë një 
Falenderim të Madh për të gjithë Ju, 
për kontributin, punën, përkushtimin, 
mirëkuptimin dhe pasionin tuaj!   
Udhëtimi i ICTS Albania filloi në vitin 
2005, kur Aeroporti ka pasur vetëm 
750.000 pasagjerë dhe vazhdon 
edhe sot duke i shërbyer 2,100,000 
pasagjerëve.
Sot, ne festojmë ciklin e parë të 
një vizioni të qartë dhe me vlera, 
që vazhdojnë të jenë ndikuesit 
e një të ardhme të gjatë të 
suksesshme! Kjo e ardhme do të 
vazhdoje te  mbushë zemrat dhe 
jetët tona me kreativitet, integritet, 
energji, atmosferë ndërkombëtare, 
seriozitet, profesionalizëm, punë, 
pasion, siguri, dhe buzëqeshje.
ICTS vazhdon të rritet vazhdimisht 
në Shqipëri dhe Ne të gjithë 
duhet të angazhohemi që kjo rritje 
të jetë sa më e qëndrueshme! 
Rinovimi i kontratës me Aeroportin 
Ndërkombëtar “Nënë Tereza”, 
kontratat e reja si me Tirana Business 
Park dhe Portet në Shqipëri, rinovimi i 
të gjitha kontratave të vjetra, projektet 
e reja dhe shërbimet inovative të 
kësaj kompanie na çojnë drejt një 
rritje prej mbi 14% vetëm këtë vit! 

Sistemi i Menaxhimit të Cilësisë, 
procedurat e brendshme dhe 
politikat e ICTS na bëjnë që të 
ruajmë gjithmonë standarde të larta 
dhe mjedis transparent në punë. 
Kultura e ICTS tejkalon të gjitha 
pritshmëritë e klinetëve tanë, 
autoriteteve, kolegëve dhe të 
gjithë partnerëve me të cilët 
bashkëpunojmë.
Në të gjitha mënyrat e komunikimit 
që kam me ju, kerkoj qe të gjithë 
së bashku të arrijmë gjithmonë këtë 
përsosmëri!

Panagiotis Fistedis
Drejtor i Përgjithshëm




