Drejtuar _______________________

Kemi kënaqësinë t'ju informojmë në lidhje me organizimiin e Panairit Ndërkombëtar
të turizmit: Kosova 2022 Interational Fair
Edicioni i parë i Panairit Ndërkombëtar të Turizmit (KITF) Kosova 2022, do të
zhvillohet me dat: 4 dhe 5 Maj 2022 në (Hotel Grand, Prishtinë, Kosovë).
Rreth Panairit:
KITF Kosova 2022 planifikohet të organizohet në Partneritet me:
1. Ministrinë e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë
2. Komunën Prishtinës,
3. Si dhe bashkpuntorët tanë në Shqipëri: Unioni Turistik Shqiptar
4. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut - Agjencia për Promovimin dhe
Përkrahjen e Turizmit
5. Mal te Zi Agjensin Komtare te Turizmit, etj.
Kjo është ekspozita më e rëndësishme dhe më e madhe për sektorin e turizmit në
Kosovë, si dhe ndër panairet më të rëndësishme të turizmit në rajon. Panairi do te
vizitohet nga shumë akterë kryesorë nga Kosova, Shqipëria, rajoni dhe më gjerë,
përfshirë një pjesëmarrje të gjërë nga subjekte të ndryshme në kategori të ndryshme si:
Destinacione, akomodim (hotele / resorte/ investime te reja etj.), agjensi udhëtimi, linjat
ajrore, turizmi malor, gastronomia, sportet në natyrë etj.
KITF Kosova 2022 synon të promovojë turizmin Kosovar, si dhe të forcojë
bashkëpunimin midis subjekteve të turizmit në rajon dhe pjesën tjetër të botës.
KITF - Kosova 2022 u siguron profesionistëve të turizmit një mundësi bashkëpunimi
dhe për të takuar kolegë të industrisë, blerës dhe furnitorë përmes ekspozitës, forumeve
dhe takimeve B2B.
Rreth Nesh:
Unioni i Turizmit të Kosovës, është organizues i Panaireve dhe Konferencave
Kombëtare dhe Ndërkombëtare, i vetmi institucion zyrtar dhe partner me MINT-in, i
specializuar në organizimin dhe zhvillimin e panaireve, ekspozitave, B2B dhe eventeve
të ndryshme biznesi. Drejtuar tregut vendor dhe atij ndërkombëtar, Unioni i Turizmit të
Kosovës u ofron pjesëmarrësve në panair, një strukturë dhe infrastrukturë të plotë,
bashkëkohore, dhe të paisur me të gjitha lehtësitë dhe stafin e nevojshëm.
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Hapësira ku do të mbahet panairi ka më shumë se 900 m² hapësirë të brendshme, e që
do ta bëjn këte organizim njerin nder organizimet kryesore te Turizmit të Kosovës, e cila
këtë vit do ta ketë edicionin e parë për të vazhduar në vitet në vijim me qellim të krijimit
të mundësive për promovimin e turizmikt, jo vetëm të Kosovës e të rajonit, por synohetqë
në të ardhmen të bashkojm shumë shtete Europiane në këtë panairë poashtu.
Ne bashkojmë kërkesën me oferten, dhe mundësojmë dialog, teksa u japim bizneseve
një mundësi për të promovuar vetën e tyre në Kosovë, Rajon e përtej.
Pjesmarrësit në këtë panair bizneset do të kenë në dispozicion si vijonë: --- Sipërfaqe minimale prej 4-6 m2
 Infodesku me dimensione (shankeric, tavoline per takime B2B) 1m X 0.9m
 Printimi i Llogos dhe vendosja në Infodeskin e biznesit
 Printimi dhe vendosja e reklames foli montuese e e biznesit tuaj me dimensione te
hapsires se rezervuar mrapa infodeskut tuaj (Dizajni i reklames behet nga ana e biznesit
dhe dergohet te UTK. Ndersa printimi dhe montimi behet nga kompania e kontraktuar
nga UTK. Pagesa per kete sherbim 13 euro per meter katror).
 Internet
Rryma
 Bexhat
 Certifikat të gravuar
 Ndihmë nga UTK per takime B2B, etj.
Hapsire e posaqme per prezentimin e subjetit ekonomik e kompletuar me nje
sallëtë posaqme me Projektor, zerim dhe hapsir per 60 persona.Pagesa 50 euro
Ky panair këtë vit do te organizohet ne hapsirat e Hotel Grand në Prishtine në
një hapsir mbi 900 m2.
Dhe do të ketë edhe aktivitete tjera atraktive e argetuese si: grup valltaresh, grup
vullnetaresh, koktej për hapjen solemne etj.
Pjesmarrësit në këtë panair janë:
 Operator Turistik

 Agjenci Udhëtimi

 Hotel – Restorant

 Bujtinë

 Prodhues të verërave e birrave

 Artizan

 Institucionet Publike e Komuna
Ky panair do te organizohet ne partneritet me Unionin e Turizmit te Shqiperise, Agjensin Kombetare te Turizmit te
Maqedonise se Veriut, Zyret Nacionale te Turizmit te Malit te Zi dhe nen patronatit e Ministrise se Industrise,
Tregtise dhe Nderrmarresise te Kosoves.

Cmimi i pjesemarrjes per nje biznes 280 euro.
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KIFT2022/Pristina - Fair Application
Fill the form below keenly to participate in the Panairi Ndërkombëtar i Turizmit (KITF) Kosova 2022
Fair exhibition. Forms that are not completely filled will not be accepted The fair will take place on 4
and 5 May, 2022
Full Name *

First Name

Last Name

Company
Name *
E-mail *

Tel *
Website
Address
City*
State*
Choose how many square meters you want to have for your business presentation *






4 meter square
5-6 meter square
6-8 meter square
9 or more meter square. Please specify how many square meters you need…………:

Company category please choose below*:
 Tour Operator
 Travel Agency
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Hotel
Resort
Villa
Transportation company
Restaurants
Car Rental
Wineries

 Other

Short description of your Company and Products: *

Additional Comments/Questions:

Nesnhkrimi i personit pergjegjes__________________________
VV
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