Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar “PRISHTINA 2022”
05-08 Maj 2022

Afati i fundit për konfirmim: 25 Prill 2022

INFORMACIONE
Emërtimi
Data
Vendi
Hapësira ekspozuese
Organizator

Panairi i Përgjithshëm Ndërkombëtar “PRISHTINA 2022”
05-08 Maj 2022
Fshati Bërnicë, Prishtinë, Magj. Prishtinë - Mitrovicë
6,000 m²
Oda Ekonomike e Kosovës

SEKTORËT DHE PRODUKTE
Ndërmarrjet nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Kroacia, Sllovenia, Turqia, Greqia, regjioni dhe më gjerë, të cilët
fushëveprim të aktivitetit kanë këta lëmenj:
◙ TI dhe pajisje teknologjike ◙ Pajisje elektrike ◙ Materiale ndërtimore dhe mekanizim ◙ Ngjyra dhe llaqe të
ndryshme ◙ Dyer dhe dritare ◙ Material për amvisëri ◙ Gypa të plastikës dhe të qelikët ◙ Konfeksion&tekstil ◙
Detergjent dhe kozmetikë ◙ Produkte të ndryshme ushqimore ◙ Pije alkoolike dhe joalkoolike ◙ Kultivues të
luleve, fidaneve të luleve, të perimeve dhe të fryteve të ndryshme, ◙ Prodhimtari bimore, blegtoriale, impute
bujqësore, pajisje medicionale, etj ◙ Art dhe kulturë ◙ Shërbime të sigurimit ◙ Shërbime bankare ◙ Shërbime
turistike ◙ Bizhuteri, etj...

AGJENDA
Aktivitetet
Vendosja e ekspozuesve
Hapja zyrtare
Përmbyllja
Tërheqja e ekspozuesve

Data

Koha

03 Maj 2022
04 Maj 2022
05 Maj 2022
06 Maj 2022
07 Maj 2022
08 Maj 2022
09 Maj 2022

08:00 - 22:00
08:00 - 22:00
11:00
10:00 - 18:00
10:00 - 18:00
10:00 - 15:00
tërë ditën

AKTIVITETE TJERA
Takime afariste mes ndërmarrjeve ekspozuese dhe kompanive të tjera me qëllim të shkëmbimit të ideve,
bashkëpunimit dhe shitjes direkte
PËR VIZITORË
Transporti i vizitorëve prej qytetit deri në panair dhe anasjelltas si dhe hyrja janë FALAS
Për kontakt: FatmireShala-Mjeku:+383 (0) 45 653-222 , E-mail: Fatmire.Shala@oek-kcc.org;
Ylli Dallku: +383 (0) 46 123-429; E-mail: Ylli.Dallku@oek-kcc.org

KONTRATË
Për pjesëmarrje në Panairin e Përgjithshëm Ndërkombëtar "PRISHTINA 2022"
TË DHËNAT E PJESËMARRËSIT

Emri i biznesit- Selia
Vendi - Shteti
Menaxheri / Pronari- tel:
Personi kontaktues- tel:
Veprimtaria
E-mail
SHËRBIMET E OEK-ut
◙ Siguron pjesëmarrjen e ndërmarrjes-kompanisë e cila aplikon
◙ Cakton lokacionin në marrëveshje me aplikuesin
◙ Siguron materialin ekzpozues gjatë mbjatjes së ekspozitës
◙ Nxjerr katalogun e pjesëmarësve me të dhënat kryesore për secilin pjesëmarrës.
◙ Siguron edhe çështje tjera organizative

KUSHTET PËR PJESËMARRJE
◙ Ndërmarrja pjesëmarrëse në Panair duhet të paguajë, siç vijon:
►

Për anëtarët e OEK-ut

55 €/m2

►

Për jo anëtarët e OEK-ut

65 €/m2

Avansi i pagura me rastin e rezervimit të shtandit është në vlerë prej 300.00 €. Pa u paguar avansi shtandi nuk rezervohet.
Pjesa tjetër e pagesës duhet të bëhet me rastin e vendosjes. Në rastë tërheqje nga pjesëmarrja, avansi nuk kthehet.

◙ Ndërmarrja pjesëmarrëse merr mbi vete detyrimet e transportit të produkteve.

PAJTOHEM TË KONTRAKTOJ
◙ Duke pasur parasysh shënimët më lartë pajtohem:
►
►

Kontraktoj sipërfaqen prej
m2 me çmim prej
Shuma e përgjithshme që duhet të paguaj është:

►

Avansi i paguar është:

►

Data e aplikimit

►

Nënshkrimi i pjesëmarrësit

€/m2

€
Zyrtari i OEK-ut

Pagesa të bëhet në njërën nga llogaritë e OEK-ut; ose KESH ne OEK
BpB: 1300271200020297; NLB: 1700200000008984; TEB.SH.A: 20110000004009-41 dhe Raiffeisen Bank:
1501001003329520 - swift code: RBKOCS 22, Procredit Bank: 1110176423000137-swift code: MBKOXKPR 22,
Banka Kombëtare Tregtare 1901217736031252 , Banka Ekonomike: 1401000000897526.
Për mospërmbushjen e detyrimeve që dalin nga kjo Kontratë, kompetent është Gjykata Ekonomike në Prishtinë

