
 

 

Pyetësori për Shprehje Interesi 
 

Për pjesëmarrjen në stendën e përbashkët të operatorëve turistikë të Kosovës, në panairin “ITB Berlin” që 

mbahet në Berlin të Gjermanisë nga data 8 – 12 Mars 2017.  

 

Ju lutem përgjigjuni të gjitha pyetjeve në vijim: 

 

Të dhënat e aplikuesit. 

Emri i subjektit  

Numri i regjistrimit  

Numri fiskal   

Numri i TVSH (nëse ka)  

Emri dhe mbiemri i 

pronares/pronarit 

 

Telefoni  

Fax  

E-mail adresa  

Ueb faqja  

Adresa  

 

1.  Punësimi 

Sa ka qenë të numri i të punësuarve në fund të vitit fiskal (31 dhjetor) për vitet 2015 dhe 2016? 

Numri i punëtorëve të përhershëm  

Numri i punëtorëve sezonalë 

2015→ 

2015→ 

 

 

  

2016 → 

2016→ 
  

 

2.  Qarkullimi vjetor 

Sa ka qenë qarkullimi juaj në vitet 2015 dhe 2016? 

Sa kanë qenë qarkullimi juaj vjetor 2015→  2016→  

3.  Numri i turistëve 

Sa ka qenë numri i  turistëve që keni sjellë në Kosovë, në vitet 2015 dhe 2016? 

Sa kanë qenë numri i  turistëve 2015→  2016→  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                
 

Republika e Kosovës 

Republika Kosova-Republic of Kosovo 

Qeveria –Vlada-Government  

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë-Ministarstvo Trgovine i Industrije- Ministry of Trade and Industry 

 

Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve në Kosovë (KIESA) 

Agencija za Investicije i Podršku Preduzeča na Kosovu 

Kosovo Investment and Enterprise Support Agency (KIESA) 
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4.  Prejardhja e turistëve 

Nga cili shtet kanë qenë turistët në vitet 2015 dhe 2016? 

Gjermani 

Zvicërr 

Austri 

Itali 

Tjera 

2015→ 

2015→ 

2015→ 

2015→ 

2015→ 

 

2016→ 

2016→ 

2016→

2016→ 

2016→ 

 

 

5. Aktiviteti kryesor i subjektit? 

Hotel/Resort 

Tour/Vizita kulturore 

Turizëm aventurier 

Tjera 

 

 

6. Lloji i operatorit? 

Operatorë inbound  

Operatorë outbound 
 

 

7. Certifikimi ndërkombëtar? 

A keni ndonjë certifikim ndërkombëtar si: IATA, Eco- Touris, ISO, etj. 

 

                      Po                                           Cilat: 

 

                       Jo  

 

8. Anëtarësia? 

A jeni pjesë e ndonjë organizate të turizmit vendor apo ndërkombëtar: 

 

                      Po                                           Cilat: 

 

                       Jo  

 

9. Paketat turistike për Kosovën? 

A keni paketa turistike për Kosovën si destinacion turistik: 

Nëse po Cilat janë pakot turistike kryesore të cilat do ti promovoni në këtë panair?  
 

                      Po                                           Cilat: (ju lutem i bashkëngjitni pakot) 
                      Jo 

 

10. Materialet promovuese? 

A keni materiale promovuese për destinacionin turistik Kosovar: 

 

                      Po                                           Nëse po cilat/bashkëngjitni: 

 

                       Jo  

 

 

11. Gjuhet e huaja? 

Cilat gjuhë të huaja flet stafi që do të marrë pjesë në panair: 

                    Anglisht                                     Po                                           Jo 
 

                    Gjermanisht                                Po                                           Jo 
 

                    Italisht                                         Po                                           Jo 
                      

                    Tjera 
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12. Panairet e vizituara? 

12.1. Listoni panairet rajonale dhe ndërkombëtare të vizituara gjatë vitit 2015/2016: 

 

 

               

12.2. Listoni panairet rajonale dhe ndërkombëtare, ku keni ekspozuar/prezantuar produktet  

turistike të Kosovës, gjatë vitit 2015/2016: 

 

 

 

 

12. Pronësia e subjektit? 

Subjekti jonë ka pronar/aksionar: 

 

                    Femër                                     Po                                           Jo                

 

                    Minoritar                                Po                                           Jo 

 

Kompanitë do të përzgjidhen në bazë të pikëve të fituara nga kriteret e parapërcaktuara sipas këtij 

pyetësori. 

 

Duke dorëzuar ketë formular, ne shprehim interesimin tonë për të marrë pjesë në stendën e përbashkët të 

Kosovës, në panairin “ITB Berlin” që mbahet në Berlin të Gjermanisë nga data 08 – 12 Mars 2017, të 

mbështetur nga KIESA, USAID Empower dhe Swisscontact PPSE. 

 

Kompanitë e përzgjedhura janë të obliguara të dërgojnë informacion në lidhje me numrin e turistëve, ose 

memorandum të nënshkruar me operatorët turistikë gjerman apo tjerë gjatë këtij panairi. 

 

Ne jemi të vetëdijshëm dhe pranojmë zbatimin e rregullave në rast të përzgjedhjes për pjesëmarrje në 

panair, siç janë: përfshirja në parapërgatitje dhe bashkëpunimi me ofruesin e shërbimeve për përgatitje për 

pjesëmarrje në panair( para dhe gjatë panairit), kujdesi për qëndrimin në shtand gjatë gjithë kohës se 

mbajtjes se panairit, raportimi mbi rezultatet e arritura gjatë dhe pas panairit për një periudhe 1 vjeçare tek 

bashkë-organizatorët e panairit. Po ashtu, jemi te vetëdijshëm se vetëm pyetësorët e plotësuar tërësisht do 

të shqyrtohen dhe vlerësohen për pjesëmarrje të mundshme, dhe dështimi për të ofruar informacione të 

plota dhe të sakta do të largojë kompaninë në fjalë nga procesi i vlerësimit për pjesëmarrjen e mundshme 

në këtë grup. 

 

Ne jemi te vetëdijshëm se formulari duhet të plotësohet dhe të dorëzohet në KIESA, më së largu deri më 

25 Janar 2017, në ketë e-mail adrese: kreshnik.rugova@rks-gov.net.  

 

 

 

 

 
 

Data 

→ 

  

Nënshkrimi/Vula 

→ 

 

 

mailto:kreshnik.rugova@rks-gov.net

