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EDITORIAL
POLITIKAT MJEDISORE TË KOMPANISË
Të nderuar lexues, Elen është fuqishëm e përkushtuar në mbrojtjen e
mjedisit
Kemi kënaqësinë të prezentohemi para juve
edhe përmes Buletinit të parë të kompanisë tonë
duke synuar që në çdo formë komunikimi të jemi
sa më afër juve.
Kontakti i rregullt me ju, vërejtjet dhe sygjerimet e
juaja për ne janë shumë të vlefshme sepse ne
jemi këtu për ju, për të ju shërbyer juve në çdo
kohë. Këtë artikull të parë po e fillojmë me atë që
ne e vlerësojmë shumë, me politikat mjedisore të
cilat na mundësojnë të kemi një jetë më të
shëndetshme për gjeneratat e ardhshme.
Elen është kompani me orientim zhvillimor, e cila
kryen veprimtari të përgjegjshme biznesore.
Pjesë e kësaj përgjegjësie është të vepruarit në
pajtueshmëri me standardet e paradefinuara
sociale, etike dhe mjedisore.
Qasja e përgjegjshme në mbrojtjen mjedisore
është pjesë e rëndësishme e përgjegjësisë

Ne jemi të përkushtuar në:
 Uljen e ndotjes së ambientit përmes masave dhe
mekanizmave adekuat
 Rritjes së efiçiencës së energjisë tek klientët tanë
 Rritjen e përdorimit të burimeve të ripërtëritshme të
energjisë tek klientët tanë
 Kursimin e energjisë përmes kampanjave
vetëdijësuese për qytetar dhe biznese.
Politikat mjedisore të Elen korrespondojnë me nivelet e
kërkesave të përcaktuara edhe nga standardet më të
larta të Bashkimit Evropian dhe akterëve të tjerë
ndërkombëtar. Zhvillimi këtyre projekteve dhe
programeve do të bëhët gjithnjë duke inkuadruar dhe
përkrahur edhe iniciativat qytetare.
Me respekt,
Menaxhmenti i Kompanisë
Avni Syla
Drejtor
Ekzekutiv

shoqërore të kompanisë Elen dhe vlerë e
integruar në filozofinë tonë biznesore.
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EXPOKOS – Edicioni i 15të
Elen ishte prezent në EXPOKOS – Edicioni i 15të
Panairi i Ndërtimit, Energjisë, Minierave,
Teknologjisë, Mobilierisë dhe Paluajtshmërive të
organizuar nga CEO u mbajt në Pallatin e Rinisë
dhe Sportit në Prishtinë nga data 2527 Maj 2016.
www.ceokos.com
Këtë vit Eleni, vizitorëve ju sjelli dhe prezantoji
gamë të produkteve dhe shërbimeve, si:
Sistemet fotovoltaike dhe termike nga
prodhues të njohur botëror Invertorë
Data manager & Smart meter nga prodhuesi
austriak FRONIUS
Panele“Infra Red” për ngrohje në hapësirat e
brendshme
Trupa ndriçues LED për përdorim të
brendshëm dhe të jashtëm
Kuadro shpërndarëse për siguresa dhe
mbrojtje e shumë produkte të tjera të liderëve
evropian si ABB, Schnieder, Legrand, Kanlux,
Fumagalli etj.
Kësaj radhe Elen ishte në pavijonin e “Gjelbër”,
në kuadër të Festivalit të Gjelbër ku rreth 20
kompani vendore ekspozuan produktet e tyre dhe
njëherit organizuan “Forumin e Gjelbër” çdo ditë
me fokus tek: riciklimi, energjia e ripërtëritëshme
dhe efiçienca e energjisë.

PROJEKTET E FUNDIT

Objekti Administrativ
“Buçaj”

Sistemet Fotovoltaike 
100kWp të realizuara

Në Prill të vitit 2015 ne nënshkruam kontratë për
instalimin e materialeve elektroenergjetike në
objektin e ri Administrativ “Buçaj” me sipërfaqe
rreth 20 000 m² në fshatin Suhodollë, Prishtinë...

Në vitin 2015, përkatësisht tremujorin e fund vitit
Elen realizoi projekte në fushën e energjisë së
ripërtëritëshme. Janë instaluar sisteme
fotovoltaike me kapacitete të ndryshme...

Për më tepër

ÇERTIFIKIME

Elen nga 31.08.2015, ka ngritur sistemin e
menaxhimit të cilësisë (SMC) sipas standardit
ndërkombëtar ISO 9001:2008, me qëllim të
arritjes së objektivave strategjike në përmbushjen
dhe tejkalimin e kërkesave dhe pritshmërisë së
klientëve, për shërbime të projektimit dhe
instalimit të sistemeve të energjisë elektrike,
këshillave teknike dhe të zgjidhjeve në efiçiencën
e energjisë.

PROJEKTET

Për më tepër

Ndërtimi i linjës kabllore TM
10(20) kV
Ne në këtë projekt nga Maji i vitit 2015 jemi
kontraktuar për hartimin e projektit të elektrikes
dhe furnizimin me kabllo përgjatë 13 kilometrave,
për nevoja të konsumit të dy objekteve të reja që
po ndërtohen, Fabrikës së Ujit në Shkabaj...

Për më tepër

Klinika Amerikane
Në Shator të vitit 2015 ne nënshkruam kontratë
me “American Clinic” për objektin e ri spitalor me
sipërfaqe rreth 3 000 m² në lagjen Veternik,
Prishtinë, për furnizim dhe montim të materialeve
elektroenergjetike, gjegjësisht implemtim...

Për më tepër

LAJMET

EWorld Energy&Water në
Essen të Gjermanisë
Elen GmbH këtë vit ishte e ftuar si kompani
partnere e përbashkët në një ndër panairet më të
mëdha në botë në fushën e energjisë dhe ujit E
World Energy&Water në Essen të Gjermanisë
nga 1618 Shkurt 2016. Elen GmbH...

Ta pastrojmë Kosovën
Elen duke ju referuar ditës së pastrimit të
Kosovës me datë 24.Maj.2016, ka marrë
iniciativën si biznes privat, bashkërisht me
Komunën e Prishtinës të ftojmë komunitetin e
biznesit siç jemi ne si Odë Ekonomike...

Për më tepër

Për më tepër
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