
THE LUXURY OF ITALIAN STYLE: 
HOME, HOTEL, LIVING SPACE 
nga Simone Micheli Arkitekt  
 
Në bashkëpunim me  
CCIA – DHOMA ITALIANE E TREGTISË NË SHQIPËRI 
ITA - ITALIAN TRADE AGENCY 
INSTITUTI ITALIAN I KULTURËS TIRANË 
AMBASADA ITALIANE NË SHQIPËRI 
 
11 dhjetor 2019 
WORKSHOP: NJË SUITË LUKSOZE PËR AQUATIO CAVE LUXUTY HOTEL & SPA  
mbajtur nga Arkitekti Simone Micheli www.simonemicheli.com 
në bashkëpunim me Institutin Italian të Kulturës në Tiranë 
10.00 - 13.00 
pranë SALLËS SË KONFERENCAVE UNESCO 
 
Arkitekti Simone Micheli do të mbajë ligjëratën Mikpritja e së Ardhmes duke nxjerrë në pah 
paradigmat thelbësore që duhen respektuar për të krijuar një strukturë mikpritëse fituese në epokën 
bashkëkohore. 
Do të marrin fjalën kompanitë partnere të ekspozitës. 
 
13.00 - 15.00 Lunch Break 
Një light lunch do t’u ofrohet pjesëmarrësve në workshop. 
15.00- 18.00 
pranë SALLËS SË KONFERENCAVE UNESCO 
 
Arkitekti Simone Micheli do të ilustrojë udhëzimet për një realizim efektiv të projektit "Një suitë luksoze 
për AQUATIO CAVE LUXUTY HOTEL & SPA" www.aquatiohotel.com. 
Secili pjesëmarrës do të zhvillojë konceptin e tij të projektit duke e skicuar atë në letër. Gjatë përpunimit 
të ideve Ark. Micheli do të japë këshilla thelbësore për zhvillimin e konceptit. 
Në fund të workshop -it pjesëmarrësit mund të skanojnë skicat e projektit dhe t'i dërgojnë ato në 
adresën staff6@simonemicheli.com, në vëmendje të Ark. Micheli, në mënyrë që të marrin një feedback 
të personalizuar me email në ditët pasuese. Autorët e projekteve që do të konsiderohen më së shumti 
në përputhje me vizionin e Studio,  mund të zgjidhen për një stage. 
 
*Workshop-i u drejtohet studentëve të cilë po diplomohen në Arkitekturë dhe Interior Design të cilët 
synojnë të thellojnë projektimin e hapësirave që lidhen me mikpritjen bashkëkohore. 
Aktiviteti gjithashtu synon të jetë një mundësi interesante për të hyrë në kontakt me profesionistë dhe 
kompani italiane si dhe të mësohen sekretet e një studioje arkitekture të suksesshme. Maksimum 50 
pjesëmarrës. 
 
 
 

http://www.simonemicheli.com/
http://www.aquatiohotel.com/
mailto:staff6@simonemicheli.com


SKEDË ANËTARËSIE 
 
I nëshkruari _________________________________________________________________________ 
i lindur në______________________________________ më 
____________________________________ 
celular ___________________________________ email _____________________________________ 
I regjistruar në Fakultetin e 
_______________________________________________________________ 
viti në vijim _______________________________ 
 
MENDOJ TË MARR PJESË 
Në workshop “NJË SUITË LUKSOZE PËR AQUATIO CAVE LUXUTY HOTEL & SPA" mbajtur nga Ark. 
Simone Micheli gjatë ekspozitës THE LUXURY OF ITALIAN STYLE: HOME, HOTEL, LIVING SPACE 
pranë Sallës së Konferencave Unesco të Muzeut Historik Kombëtar në Tiranë. Më 11 dhjetor 
2019 nga ora 10.00 deri në orën 18.00. 
 
 
Data Firma 
 
 
 
_______________________________ _______________________________ 
*Kjo skedë Anëtarësie duhet të dërgohet e plotësuar dhe e firmosur në 
staff47@simonemicheli.com jo më vonë se data 30 nëntor 2019. 
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