
Mbro
arkeologjinë,
njih identitetin
tënd!

MISIONI YNË: 
EKSPOZIMI, RUAJTJA DHE

PROMOVIMI I ARKEOLOGJISË DHE 
TRASHËGIMISË SONË KULTURORE,

ME FOKUS NË RAJONIN E
DURRËSIT.

Website: www.amfora.al
Email: info@amfora.al
Mobile: +355 (0) 67 48 75 057
Facebook: @amfora.al
Instagram: @amfora.al
Youtube: Amfora.al
Twitter: @AlAmfora
 

NA KONTAKTONI

MEDIA AMFORA

PJESË E AMFORA MEDIA GROUP



Biznesi dhe shërbimet tuaja mund të
reklamohen në pjesë të caktuara të
faqes sonë www.amfora.al. 

ÇFARË OFROJMË

HAPËSIRË REKLAMIMI

Studio jonë e filmimit "Amfora
Production" është e profilizuar në
krijimin e Video-dokumentarëve,
podcast-eve, videove komerciale,
videove për marrëdhëniet me publikun,
dhe artikujt promovues. Përmes
shërbimeve tona ne mund të
promovojmë  biznesin tuaj.

PRODUKTE

Ne synojmë të bashkojmë komunitetin
dhe lexuesit në Durrës dhe Shqipëri, në
një grup (“klub”) diskutimi privat . Ne
do t'u ofrojmë juve mundësinë të
propozoni tema dhe të angazhoheni
me ne për realizimin e tyre. Duke qenë
anëtar, ju do të shpërbleheni me
dhurata simbolike dhe ture kulturore. 

PLATFORMA E ANËTARËSIMIT

RRETH AMFORA.AL
Media Amfora është e profilizuar në
raportimin mbi arkeologjinë dhe
trashëgiminë kulturore në Shqipëri.   

Ajo është pjesë e tregut mediatik që
prej vitit 2017 dhe aktualisht është
edhe pjesë e Amfora Media Group.

Publikimi online i Medias Amfora
(www.amfora.al), ka në fokus
raportimin me qasje hulumtuese dhe
promovuese për arkeologjinë dhe
monumentet e kulturës në Shqipëri. 

Vlerat tona janë: Informimi mbi
historinë, arkeologjinë dhe
trashëgiminë tonë kulturore.

RISIA JONË
Mesazhet e reja që Amfora.al po
përcjell për audiencën përmes:

VIDEO-SERISË “KULTURA NË 1 MINUTË”
Përmes 20 video-serive ne po sjellim
informacione me qëllim njohjen dhe promovimin
në 60 sekonda të historisë sonë, vlerave
arkeologjike dhe të trashëgimisë kulturore. Ato
synojnë edhe ekspozimin e potencialit turistik të
rajonit të Durrësit. Videot do të jenë gjithashtu
në gjuhën angleze, duke  informuar edhe turistët
e huaj.

Dhuro në PayPal përmes linkut:
WWW.PAYPAL.ME/AMFORAMEDIA
Na ndihmoni të vazhdojmë misionin tonë për
informimin me qëllim mbrojtjen dhe promovimin e
identitetit kombëtar. Bëhuni “aksioner simbolik" i
medias sonë duke dhuruar për ne..

PODCAST-EVE “ZËRI I KULTURËS” 
Përmes 15 podcast-eve ne synojmë të realizojmë 
diskutime të thelluara për çështje social-kulturore, 
që ngjallin reagimin dhe reflektimin e audiencës,
duke promovuar edhe vlerat e trashëgimisë kulturore.

http://www.amfora.al/amfora-media-group__trashed/amfora-media-group/

