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ITD shpk ka filluar të operojë në tregun Shqipëtar  që  në vitin 1996. 

ITD tashmë është distributor i autorizuar i Cisco, IBM, Microsoft, Hewlett- 

Packard, Dell dhe shumë kompanivë të tjera prestigjoze globale.
ITD, duke u profilizuar si një Distributor i pastër, ka si objektiv të jetë 
lider në tregun e distribucionit të IT në Shqipëri.

ITD shpk mbulon të gjithë territorin e Shqipërisë me rreth 89 rishitës 

në Tiranë dhe në rrethe.

ITD synon të ketë një rrjet rishitësish të shtrirë në të gjithë Shqipërinë 

dhe  t'u  ofrojë  atyre  në  mënyrë  profesionale   shumëllojshmëri 

produktesh, suport dhe performancë.

Nëpërmjet  një  stafi prej  47 punonjës  të  kualifikuar , ITD  synon të 

ofrojë  një shërbim  sa më cilësor  duke plotësuar  të gjithë kërkesat 

e klientëve të saj.

Duke filluar nga data 28 Mars 2014, ITD shpk është  çertifikuar me 

standartin e menaxhimit të cilësisë ISO. 

ITD shpk  operon  me  një  sistem  menaxhimi  që  përputhet  me të 

gjitha kërkesat e ISO 9001:2015.
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The power to do more
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Partnerët tanë Ndërkombëtarë
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Partnerët tanë Ndërkombëtarë



Segmentet e tregut

Retailers
Small and Medium Dealers

System Integrator
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Departamenti i  Burimeve  Njerëzore  luan  një rol të rëndësishëm në 
funksionimin dhe veprimtarinë e përgjithshme të Kompanisë. 
Shtyllat kryesore në të cilat bazohet aktiviteti ynë janë:

              
- Rekrutimi i një stafi sa më profesional, ambicioz dhe të kualifikuar, përmes 
  zbatimit të programeve efiçentë. 
- Trajnimi  i vazhdueshëm i stafit  me  qëllim përmirësimin  e  performancës, 
  rritjen  profesionale dhe  ngjitjen e shkallëve të karrierës brënda strukturës 
  së Kompanisë. 
- Vlerësimi  i  rregullt  dhe  i  dokumentuar  i  punës  së  secilit  punonjës, në 
  funksion  të  motivimit  dhe  përmbushjes  së  detyrave  konkrete  të  postit 
  të punës.
- Motivimi i punonjësve në drejtim të nxitjes së aftësive personale dhe rritjes 
  së efikasitetit në punë.  
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