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Udhërrëfyesi Juaj
KOMPANIA
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» nisi
veprimtarinë e saj në Shqipëri, në vitin 2013.
Objekti themelor i veprimtarisë të saj është
hartografia dhe botimi i hartave të spe- cializuara (rrugore, turisike, hiking për malet dhe
zonat e veçanta të Shqipërisë si dhe guidave
turistike). Karakterizohet si një kompani e
orientuar drejt kërkesave të klientëve, me
qëllim që të botojë harta si dhe guida të cilësisë të lartë dhe të specializuara, për çdo lloj
nevoje dhe aktiviteti, duke mbuluar gradualisht boshllokun e madh në tregun shqiptar
në këtë sektor.
Hartografët tanë janë të spezializuar në
hartografi
Me kriter primar të njohurive, përvojës dhe
ekspertizës, SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR»
ka në personelin e saj një numër të arsyeshëm bashkëpunëtorësh që veprojnë
me rezultate pozitive në krijimin e një serie
të plotë produktesh të vlefshme.
Jemi ekspertë në projektet dhe menaxhimin e të dhënave
Faktori njerëzor është një nga pjesët kryesore përbërëse të prodhimit të hartave dhe
guidave. Megjithatë, në kohën e sotshme
teknologjia është një armë e fuqishme në
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duart e hartografëve dhe studiuesve modern. Krijimi i një harte si dhe një guide (udhërrëfyesi) është një proçes i gjatë dhe i
mundimshëm, për të cilën midis të tjerash
duhen mjetet e përshtatshme në mënyrë që
rezultati të jetë i vlefshëm dhe praktikë për
cilindo përdurues.
Për këtë arsye, SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» përdor për krijimin e hartave dhe guidave të saj, sisteme GIS, moderne dhe
profesionale, por edhe kërkime territoriale nga
studiues me përvojë dhe kualifikim të përkryer.
Investimi i SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR»
nuk është kufizuar vetëm në “flotën” njerëzore, por ka investuar dhe në pajisjet e nevojshme si makina - Jeep, motoçikleta dhe
biçikleta, të cilat janë në dispozicion të
partenerëve të saj.
Flota E SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR» vepron në mënyrë përfocuese për kërkuesit e
saj që të kryejnë hulumtimet e tyre me saktësi dhe siguri, por gjithashtu të kenë përvojë
personale dhe të drejtpërdrejshme të veprimtarisë për të cilën mbledhin dhe regjistrojnë
të dhënat.
Zvillimi industrial dhe zgjerimi
Në vitin 2015, SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» përhap biznesin e saj në dy sektorë
të tjerë:
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• Sektorin botues duke botuar një përzgjedhje të zgjeruar të gjithë kategorive të librave (letërsisë klasike të huaj dhe shqiptare,
libra për fëmijë, etj.). Misioni ynë është për
të nxitur pasionin për lexim, duke
bashkëpunuar me autorë me të cilët do
ndihmojmë në krijimin e historive dhe për të
komunikuar idetë që informojnë, argëtojnë
dhe frymëzojnë. Ekipi ynë i përkushtuar i
profesionistëve botues është i angazhuar
për të gjetur mënyra sa më të reja për të
sjellë histori dhe ide për publikun e vendit.
• Sektorin turistik me prodhimin e suvenirëve turistike të tilla si magnetet, ne ofrojmë produkte të cilësi së lartë të punuara
mirë dhe në stil të veçantë artistik.
Qëllimi kryesor i kompanisë
Qëllimi i kompanisë është që të eksperimentojë, të ripërtërijë, të jetë krijuese, të
jetë sa më elastike edhe inteligjente për tu
përshtatur ndryshimeve në mjedisin e biznesit dhe për të përmbushur nevojat e
konsumatorëve.
GROUPI NAKA
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» është
anëtare e re e «GROUPIT NAKA».
«GROUPI NAKA» është një kompani
greke udhëheqëse në botimin, si dhe në importim dhe eksportim, libra dhe artikuj turistik me shumicë. Aktivitetet e Grupit janë të
ndarë në tre sektorë kryesorë: botimet, tregti
me shumicë dhe tregti me pakicë me më
shumë se 5.000 pika shitëse në Greqi, 1.000

në Qipro dhe një numër të madh në Evropë
si dhe në pjesën tjetër të botës..
Që nga viti 2000 «GROUPI NAKA», nën
menaxhimin e botuesit z, Thoma Naka dhe
bijtë e tij, Jorgo dhe Apostol, ka treguar një
rritje dinamike, ndërsa në Nëntor 2013 firma
u shndërrua në një kompani S.A. e quajtur
"THOMAS NAKAS PUBLICATIONS S.A.”.
Për shkak të faktit, se SHTËPIA BOTUESE
“ORAMA” ka qenë pjesë e «GROUPIT NAKA»
që nga viti 2013, kompania ka pasur një
zhvillim dhe rritje të vazhdueshme në
fushën më të gjerë të botimeve. Përveç
SHTËPISË BOTUESE “ORAMA”, «GROUPI
NAKA» gjithashtu përfshin SHTËPINË
BOTUESE “NAKAS ROAD CARTOGRAPHY”,
kompaninë e hartave "Stelios Kapranidis",
SHTËPINË BOTUESE “HARTINI POLI”, librarinë “TRAVEL BOOKSTORE”, libraritë “NAKAS
BOOK BAZAAR” dhe “NAKAS BOOKHOUSE”,
artikuj turistik “HEART Bit”, kompaninë e
tabelave orientuese dhe informative “iSIMA”. Si pjesë e zhvillimit të vazhdueshëm,
«GROUPI NAKA» ka përforcuar bashkëpunime
me kompani botuese të fuqishme ndërkombëtare siç janë DK Eyewitness Travel,
Lonely Planet, Rough Guide, Mair Dumond
(Μarco Polo, Falk), Graf Editions, etj
«GROUPI NAKA», me investime të rëndësishme në import, eksport dhe publikime si
dhe në tregtinë me shumicë dhe pakicë,
është sot kompania më e rëndësishme dhe
më e zgjeruar në zonën botuese në Greqi.
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Produktet
Harta rrugore dhe hiking:
Veprimtaria botuese e SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» nisi duke paraqitur një
seri të gjerë të hartave rrugore dhe hiking. Në mënyrë të veçantë, mbulimi i
Shqipërisë bëhet me pesë (5) harta. Seria e hartave të Shqipërisë plotësohet
me tre (3) harta të Zonave Gjeografike (Shqipëria e Mesme, Jugore dhe Veriore),
tridhjetë e gjashtë (36) harta Rrethesh dhe njëmbëdhjetë (11) harta Qytetesh.
Të gjitha hartat janë të informuara, të pajtueshme me GPS dhe përmbajnë informacione të dobishme si muzeume, qendra kulturore, hotele, shkolla, vende
turistike dhe historike, etj.
Seri të veçantë përfaqësojnë dhjetë (10) harta Hiking për malet dhe zonat e
veçanta të Shqipërisë që përfshijnë përshkrime të hollësishme të shtigjeve për
këmbësorë. SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» në bashkëpunim me kompaninë
botuese dhe hartografike Marco Polo, e cila ka një reputacion të lartë ndërkombëtar, ka përfshirë në katalogun e saj një seri të plotë me harta shtetesh dhe
qytetesh të huaja.
Magnete dhe vetëgjitëse:
Prodhim i gjërë i tabelave orientuese dhe informative “i-SIMA” si dhe magneteve
turistike, me qëllim që të përmbush çdo kërkesë në tregun turistik.
Librat:
Zgjedhja më e mirë e librave nga të gjitha kategoritë e letërsisë si ajo klasike e
jashtme dhe shqiptare, si dhe libra për fëmijë që kanë si qëllim të fusin shkrimtarë
shumë të njohur ndërkombëtar për publikun e vendit. Sot qarkullojnë njëmbëdhjetë (11) tituj me lidhje speciale të letërsisë klasike të huaj edhe shqiptare si
dhe tridhjetë (30) tituj për fëmijë së serisë së famshme në të gjithë botën
“Zotërinjtë e vegjël dhe Zonjat e Vogla”.
Sistemet e Informacioneve Gjeografike (GIS), të njohura gjerësisht si GIS Geographic Information Systems, mund të konsiderohen si një mjet "hartë e zgjuar", i cili lejon tek përdoruesit e vet të
fiksojnë një përmbledhje të botës reale, duke e atribuar atë në mjete
analoge (printime të hartave dhe diagrameve) ose në mjete dixhitale
(të dhëna hapësinore, harta interaktive në Internet).
Në kuadër të aplikimit të marketingut modern turistik marrim
përsipër botimin e hartave dhe guidave turistike, me qëllim promovimin më efikas të vendit tuaj.
Ne gjithashtu hartojmë harta dixhitale për promovimin turistik
përmes faqes së intenetit si edhe aplikime elektronike (turistike,
marshimi, etj) në platforma Android dhe IOS për celularë dhe tablet.
Qëllimi ynë kryesor është që të ofrojmë klientëve tanë produkte
me cilësi të lartë, me çmime konkuruese në përputhje me standardet
evropiane dhe ndërkombëtare.
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SHΕRBIME HARTOGRAFIKE HARTA & GUIDA TURISTIKE
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» ka përvojë të gjerë në projektimin dhe
prodhimin e të gjitha llojeve të hartave tematike. Personeli i specia
lizuar i SHTËPISË BOTUESE «VEKTOR» që posedon një bazë të gjerë të të
dhënave hartografike, mund t'ju pajis me broshurën ose hartën dixhitale të
preferencës tuaj, si edhe me zgjidhje të kompletuara gjeohapësinore.
Porosisni hartën tuaj duke zgjedhur përdorim dhe mbulim, madhësinë
dhe material për printim. Ju mund të zgjidhni dizenjimin dhe printimin
e çdo harte ose në formë të palosur me kopertinë të projektuar
posaçërisht për ju me logon tuaj, apo në hartë per t’u ngarkuar në profil
interneti apo edhe në format dixhitale me rezolucion të lartë.
Gjithashtu ju ofrohet mundësia e botimit e guidave turistike për
zonën tuaj, ose në formë harte ose në formën e një libri voluminoz me
përshkrim të teksteve në shumë gjuhë dhe të paraqitjes të peisazheve
të vendit tuaj.

TE DHENA HARTOGRAFIKE DIXHITALE
Vektor Editions ofron një gamë të gjerë të të dhënave dixhitale hartografike, me
rezolucion të lartë, për gjithë territorin e Shqipërisë. Të dhënat e kompanisë janë
rezultuar nga kërkime në terren të kombinuara me analizën e imazheve satelitore
dhe përdorimit të softuerit të Sistemeve të Informacioneve Gjeografike (GIS).
Baza e të dhënave është në dispozicion për të gjithë sistemet projektuese
dhe përfshin si më poshtë:
Rrjetin rrugor
Rrjetin hekurudhor
Vendbanimet
Pikat me interesë
Toponimet
Kufijtë administrativë (kufijtë e bashkive, të rretheve, të shteteve)
Vijat bregdetare
Liqenet
Lumenjtë
Zonat e gjelbra
Zonat Natura
Emërtimet e maleve
Kthesa me distanca të barabarta 20m.
Këto të dhëna digjitale janë në dispozicion për shitje në format .shp (shapefile), .gdb (file geodatabase), .pdf (adobe pdf), kml. kmz (Google Earth), .gpx
(open standard).
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ZHVILLIM TE SHERBIMEVE GJEOHAPESINORE
SIPAS POROSISE
SHTËPIA BOTUESE «VEKTOR» mundëson përmirësimin e
shërbimeve tuaj duke i përshtatur në epokën moderne dixhitale. Ekipi ynë mund t’ju ofroj trajnime se si mund të grumbulloni, të organizoni
dhe të shfrytëzoni të
SHERBIM ELEKTRONIK TE
dhënat tuaj hapësinore
me përdorimin e softDIXHITALIZIMIT TE PIKAVE DHE
uerit të lirë, ose të
POLIGONEVE SIPER HARTAVE
marrë përsipër këtë
GOOGLE
shërbim për ju. Përmirësoni strategjinë tuaj
Vizualizimi i ngjarjeve përbën një mjet të
duke
hartografuar
fuqishëm ndihmës të vendimmarrjeve për orvendndodhjen e klienganizimin e aktiviteteve tuaj.
tëve tuaj. Publikoni toDuke shfrytëzuar funksionet e shërbimeve
talin e informacioneve
tona mund të hartografoni lehtësisht pikat që
përmes GeoPortalit tuaj.
ju interesojnë mbi sfonde të gatshme Google
Maps ose thjesht duke klikuar në hartë ose
duke bërë kërkim të rrugës. Për më tepër, shërbimi ynë mundëson digjitalizimin e zonave të
përgjegjshme dhe printimin e hartës.

ZGJIDHJE TE KOMPLETUARA QE TE TRANSFERONI SHTIGJET TUAJ NE PIKA TERHEQESE
TE ZHVILLIMIT TURISTIK
STUDIM DHE PROJEKTIM TE RRJETEVE TE
SHTIGJEVE
Studimi dhe Projektimi I Shtigjeve, zgjerojnë mundësitë
e financimit, ndërsa njëkohësisht favorizojnë nxitjen e
rrjeteve dhe konfigurimin tematik të komuniteteve lokale,
duke forcuar veprimtaritë e promovimit, e informimit dhe
komunikimit, si brenda dhe jashtë Shqipërisë.
Për të rritur kënaqësinë dhe interesin e këmbësorëve, ne marrim përsipër organizimin e sinjalizimit të
rrugëve nga tabela të thjeshta deri në tabela informuese për elemente të përzgjedhura të itinerarit.
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HARTOGRAFIMI PER KEMBESORET
Duke pasur përvojë 16 vjeçare në botimin e hartave rrugore, turistike, atyre
për këmbësorë dhe të drejtuesve, jemi në gjendje të hartojmë harta të hollësishme
tematike me rezolucion të lartë për çdo krahinë që ju dëshironi të promovoni.
Hartat tona për këmbësorë përfshijnë hartë në shkallë 1: 25.000 me
regjistrimin e rrugëve për këmbësorë me përshkrime të detajuara dhe fotografi
me informacione specifike të zonës.

APLIKIME PΕR KËMBESORΕ NË CELULARE DHE TABLET
Kompania jonë duke investuar në teknologji të reja, ka zhvilluar aplikime për
këmbësorë në celularë dhe tablet të cilat nuk kanë nevojë të përdorimit të internetit.
Nëpërmjet tyre, komunitetet lokale nuk nevojitet të investojnë paratë shtesë në
zgjerimin e rrjetit broadband (brezgjerë), duke siguruar tek këmbësorët shërbime
me cilësi të lartë elektronike me koston më të ulët të mundshme. Me aplikimin
tonë, vizitori i krahinës suaj mund të ketë hyrje në hartat multi-niveli të cilësisë
së lartë, funksion të pozicionimit (GPS) dhe orientimi (busull) si edhe funksione
të tjera sipas porosisë.

SHTIGJET PIKA TERHEQESE TE
ZHVILLIMIT TURISTIK
Për të nxitur vepriminë e promovimit të vendit tuaj brenda
dhe jashtë Shqipërisë, ne marrim përsipër hartimin dhe printimin
e materialeve promovuese me cilësi të lartë në shumë gjuhë,
instalimin e infokiosk të rrjetit të shtigjeve tuaj si dhe faqen
tematike ku vizitorët mund të ndajnë përvojat e tyre.

Na kontaktoni për projektimin e produkteve të përbashkëta
me qëllim promovimin më efikas të vendit tuaj.
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VEKTOR Editions
Rruga Ali Pashë Gucia, Nr.4, Apart 3/4, Tiranë
Tel. +355 42254382, +355 697438120, Fax +355 42237660

info@vektor.al • www.vektor.al

