Jeto në Sh.B.A,
përmes investimit tënd!

Investo në

GREEN
CARD
dhe shpërblehu me
pasaportën më të
fuqishme në botë.

Investo në vetën
tënde dhe jeto
Ëndrrën Amerikane!
Ky është një Investim që ju mundëson të
përfitoni shumë.
Investim në njërën nga ekonomitë më
dominante në planet.
Është një investim i cili të shpërblen me
pasaportën e cila të lejon të udhëtosh në
pjesën më të madhe të botës pa vizë.
Është një investim i cili ju mundëson juve,
bashkëshortes/it suaj, fëmijëve nën moshën
21 vjeçare të jetoni një jetë të avancuar.

Albanian Investments Group është themeluar në
vitin 2017.
Jemi e para dhe e vetmja kompani shqiptare që
ju ofron mundësi qytetarëve shqiptarë për të
qenë pjesë e tregut biznesor në Sh.B.A dhe të
pajisen me Green Card amerikane përmes
investimit të tyre.

Rreth Albanian Investments Group

Ne jemi përfaqësues ekskluziv të kompanisë American
Immigration Group, e themeluar në vitin 2013, e cila ka
ndihmuar më mijëra investitorë të huaj nga e gjithë
bota të marrin qëndrim të përhershëm në Sh.B.A,
përmes investimeve.

Si ju ndihmon Albanian
Investments Group?

Konsulencë

Dokumentacioni

Investimi Juaj

Ofrojmë konsulencë për të iu
dhënë informacione të sakta në
lidhje me mundësitë që ofrohen
në Sh.B.A për individët dhe
sipërmarrësit që dëshirojnë të
zhvillojnë biznesin e tyre atje apo
të marrin Green Card amerikane
përmes investimimit të tyre.

Të gjitha shërbimet e
dokumentacionit të nevojshëm
për të marr vizën imigruese
adekuate për Amerikë, si dhe
materialin komplet të
domosdoshëm për viza
imigruese përmes investimeve në
Sh.B.A mund ta gjeni vetëm në
Albanian Investments Group.

Varësisht nga lloji i investimit që ju
përshtatet klientëve tanë, ne ofrojmë
zgjidhje.
Nga procesi i imigracionit deri në
përfundimin e procesit të investimit ne
kujdesemi që aplikacioni dhe investimi
juaj të jenë të suksesshëm përmes
bashkëpunëtorëve të ndryshëm në
Amerikë me eksperiencë shumëvjeçare
në këtë industri.

BËHU BANOR NË
SHTETIN ME EKONOMINË
MË TË FUQISHME
BOTËRORE.
A keni menduar ndonjëherë të zhvendoseni në njërën
nga ekonomitë më të avancuara të botës?
Duke pasur mundësinë të shijoni të gjitha avantazhet
e të qenurit një banorë i përhershëm i Shteteve të
Bashkuara Amerikës.

Preke ëndrrën Amerikane.
Investo dhe jeto në Sh.B.A
bashkë me familjen tuaj.
Misioni ynë është të ofrojmë mundësi globale për ndërmarrësit
shqiptarë dhe të tjerë që së bashku me familjet e tyre të realizojnë
ëndrrën e madhe për të punuar, jetuar dhe edukuar fëmijët në
Amerikë.

Konsultohu me profesionistët tanë
Investo dhe zhvillo biznesin tënd në
vendin e mundësive
Jeto dhe eduko fëmijët tuaj në Sh.B.A
Kuptoni opsionet dhe zgjedhni ato që
ju përshtaten juve

Ne jemi të specializuar për lloje të ndryshme të
vizave imigruese përmes investimeve në Sh.B.A.

EB – 5 viza

E-2 viza

L-1 Viza

EB – 5 viza
Programi i EB-5 (5th Employment Based) është
program i qeverisë amerikane që mundëson marrjen e
Green Card nga personat që investojnë në një projekt
të kualifikuar nga Shërbimet e Nënshtetësisë dhe
Imigracionit të Shteteve të Bashkuara (United States
Citicenship and Immigration Services or USCIS).
Me këte investim aplikuesit duhet të krijojnë të paktën
dhjetë (10) vende pune për shtetasit apo residentët
amerikanë.
Viza EB-5 mundëson që ju së bashku me familjen
(bashkëshorten/bashkëshortin dhe fëmijët e
pamartuar nën moshen 21 vjeçare) të pajiseni me
Green Card dhe të bëheni banor i përhershëm i
Amerikës duke investuar në projekte të aprovuara nga
Zyra për Imigracion e Shteteve të Bashkuara të
Amerikës.

Nënshtetësia
Amerikane
Pesë (5) vite pas marrjes së
Green Card-es sipas dëshirës
mund të aplikohet për t’u bërë
shtetas i SHBA-ve.

Kjo është çka ofron Programi i EB-5 Vizës:
Me pak fjalë, ju investoni një shumë të caktuar të
parave në projektet e aprovuara nga USCIS,
projekte të cilat do mundësojnë 10 vende pune
për qytetarët e kualifikuar amerikan për secilin
investor.
Me miratimin e aplikimit tuaj, ju merrni
qëndrimin e përhershëm për vetën tuaj,
bashkëshorten/in dhe çdo fëmijë të pamartuar
nën moshën 21 vjeç.

EB-5 Shkurtimisht:

EB-5 Programi –
Mënyra më e shpejtë për
t’u pajisur me Green Card
të përhershme Amerikane.

Mundësoni 10 vende pune për
qytetarët amerikan të kualifikuar.
Dorëzoni aplikacionin I – 526 në USCIS. Aplikacioni I526 duhet të përgaditet nga një avokat imigracioni në
Sh.B.A.
Pas aprovimit te aplikimit I-526, shkoni në
konsullatën tuaj lokale për të marrë Vizen EB-5.

Siç ka thënë Nate Parker, aktori dhe regjisori i
njohur amerikan:
"Endërra amerikane është më shumë për
mundësitë, se çdo gjë tjetër".

Qëndroni në Sh.B.A si banorë i përhershëm
(me Green Card) me bashkëshorten/in dhe
femijë të pamartuar nën moshën 21 vjeçare.
Pas 5 viteve si banorë i përhershëm (me Green
Card) ju kualifikoheni për nënshtetësinë amerikane.

E-2 viza
Viza E-2 për investitorë, i mundëson një
individi qëndrim në Sh.B.A në bazë të një
investimi që do të bëhet brenda territorit të
SHBA-ve.
Viza E-2 është e vlefshme nga tre muaj deri
në pesë vite, por ajo mund të zgjatet
pafundësisht përderisa biznesi juaj është
aktiv. Vlera e investimeve varet nga lloji i
biznesit.
Kush mund të pajiset me vizë E-2?
Viza E-2 ju ofrohet vetëm vendasëve të atyre
shteteve që kanë marrëveshjen për vizën E2
me Sh.B.A. Kosova dhe Shqipëria janë një
ndër 80 shtetet e vetme në botë që kanë
këtë mundësi.

Viza E-2 mund të
aprovohet në afatin
prej 6-9 muaj.

L-1 Viza
Viza L-1 është vizë investuese për kompanitë
që dëshirojnë të hapin filiale në Sh.B.A.
Kualifikimi
Për të hapur një filiale në Sh.B.A, dhe të kualifikohet
për L-1, një kompani duhet t’i plotësoj këto kritere:
Të jetë e hapur për të paktën tre vite në vendin
amë.
Të tregoj profite gjatë këtyre tre viteve
Të ketë të paktën 10 të punësuar në vendin amë
Pronarët, drejtorët apo punonjësit me njohuri të
caktuara që dëshirojnë të transferohen duhet të
kenë qenë punëtorë të rregulltë në këtë kompani
për të paktën një vit.

Pas një viti e gjysmë qëndrimi në
Sh.B.A me vizën L-1, në qoftëse
kompania është profitabile,
fitohet e drejta për të aplikuar për
Green Card përmes aplikacionit
EB-1C.
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