
 MIMOZA MUMAJESI 

 

Mimoza Mumajesi është emëruar Drejtore e QMNG 

më 1 shtator 2022 - e në vazhdim 

Ka përfunduar studimet në degën “Biokimi”, 

Fakulteti i Shkencave të Natyrës, Universiteti i 

Tiranës, në vitet 1984-1989. 

Pas studimeve, në periudhën 1989 - 1994, ka punuar 

si inxhiniere kimiste në Institutin e Kërkimeve dhe 

Studimeve Gjeologjike, Tiranë. 

Në periudhën 1994 - 2020, ka punuar në profile të 

larta drejtuese e kompanisë “Arilta B”, dhe 

përgjegjëse mbi marketingun, shitjet dhe zgjerimin 

e bizneseve në rang kombëtar. 

Në periudhën 2011 – e në vazhdim, ka ndjekur 

pasionet e saj në drejtim të trajnimeve në fushën e 

artit dhe artit trupor, si: 

 Trajnime në fushën e pikturës. Ka hapur 4 

ekspozita arti në Tiranë, ku ka marrë vleresime 

dhe çmime. 

 Është certifikuar si trajnuese nga LashInc 

Academy për: Trajtimi mbi Lifting të 

Qerpikëve, Botoksin e Qerpikëve dhe Lifting i 

Vetullave, Zgjatimin e Qerpikëve 

 Është certifikuar nga Qendra Royal Academy, 

me Trajnuese Radost Yankova mbi 

Microblading dhe Make-up Permanent : 

Mikropimgentimin e Vetullave, 

Mikropigmentimin e Buzëve dhe 

Mikropigmentimin e Penelit të syve. 

 Është certifikuar në Romë, Itali dhe në Shqipëri 

nga specialistë italianë në fushën e përkujdesit, 

artit trupor dhe estetikës bazë dhe të avancuar 

mbi Trajtimet e Fytyrës, Trupit, Masazheri etj.  

 Trajnuar dhe Certifikuar nga specialistët 

gjermanë si instruktore e profesionit për tema 

si: Pedagogjia në vendin e punës dhe edukimin 

e brezit të ri, krijimin e një plani biznesi të 

suksesshëm, Financimin/ fillimin e një biznesi, 

Taksat/ Regjistrimin, Menaxhimin e korporatës 

dhe marketingun. 

Mimoza Mumajesi has been appointed Director of 

QMNG on 1 September 2022 – onwards. 

She graduated from the Faculty of Natural Sciences, 

University of Tirana, in 1989, in "Biochemistry". 

After her studies, in the period 1989 - 1994, she 

worked as a chemical engineer at the Institute of 

Geological Research and Studies in Tirana. 

In the period 1994-2020, she worked in top 

management position of the company “Arilta B”, and 

was responsible for marketing, sales and expansion of 

businesses at national level. 

In the period from 2011 - onwards, she followed her 

passions in terms of training in the field of art and 

body art, such as: 

 Training in the field of painting. She opened 4 art 

exhibitions in Tirana, where she received 

evaluations and awards. 

 She is certified as a trainer by LashInc Academy 

for: Eyelash Lifting Treatment, Eyelash Botox 

and Eyebrow Lifting, Eyelash Extension. 

 She is certified by the Royal Academy Center, 

with Trainer Radost Yankova on Microblading 

and Permanent Make-up: Micropigmentation of 

Eyebrows, Micropigmentation of Lips, and 

Micropigmentation of Eyeliner. 

 She is certified in Rome, Italy and in Albania by 

Italian experts in the field of care, body art and 

basic and advanced aesthetics treatments on 

Face, Body, Massage Therapy, etc. 

 Trained and Certified by German specialists as a 

professional instructor for topics such as: 

Pedagogy in the workplace and educating young 

students, creating a successful business plan, 

Financing/ starting a business, Taxes/ 

Registration, Corporate Management and 

marketing. 

 


