
TAKIMET E PREMIUM 
BUSINESS CLUB 

ÇKA THONË 
PARTNERËT PËR NE? 

RRETH NESH

PREMIUM 
BUSINESS CLUB 

OEGJK përkrahë dhe këshillon ndërmarrjet në 
aktivitetet e tyre ekonomike në Kosovë dhe 
Gjermani dhe angazhohet për përmirësimin e 
marrëdhënieve tregtare ndërmjet Gjermanisë dhe 
Kosovës.

A i prini ju fushës në të cilën operoni? 
Atëherë, mund të bëheni pjesë e “Premium Business 
Club”. Një klub i dedikuar anëtarëve më të mëdhenj 
që u ofron atyre hapësirën dhe rrjetin për punë më 
efikase mes tyre. Anëtarët Premium të OEGJK-
së çdo dy muaj vizitojnë njëri-tjetrin. Ne kuadër 
të këtyre takimeve të rregullta njihen më mirë me 
veprimtarinë e njëri-tjetrit, me proceset e punës, 
shkëmbejnë përvoja dhe lidhin biznes. 

Takimi i parë i anëtarëve premium është mbajtur në fabrikën 
“Missini Sweets” në Mitrovicë në korrik, ndërsa takimet e 
ardhshme do të mbahen në shtator në “Jaha Company”, 
dhe në nëntor “Devolli Corporation”. Kompania e juaj mund 
të jetë e radhës.

“GIZ COSiRA project appreciates the excellent cooperation 
with KDWV. Moreover, we fully support their efforts to 
increase trade relations between businesses of both Kosovo 
and Germany and to further promote export of products 
and services from Kosovo” - Ottilie Mooshofer {Team 
Leader of the GIZ project Competitiveness of the Private 
Sector in Rural Areas)

Përkthimi:
“Projekti GIZ COSiRA e çmon bashkëpunimin e shkëlqyeshëm 
me OEGJK. Gjithashtu, ne tërësisht i përkrahim përpjekjet 
e tyre për t’i ngritur marrëdhëniet tregtare ndërmjet 
bizneseve të Kosovës dhe Gjermanisë dhe për ta promovuar 
eksportimin e produkteve dhe shërbimeve nga Kosova” - 
Ottilie Mooshofer (Udhëheqëse e ekipit të projektit të GIZ 
- Konkurrueshmëria e Sektorit Privat në Zonat Rurale) . 

www.kdwv.eu

+38138 660 800

Rr. Ali Hadri p.n. / 
Capital Gate / Kati 5
12000, Fushë Kosovë, 
Kosovë

info@oegjk.org

www.facebook.com/OEGJK

www.instagram.com/oegjk



Për kremtimin e 5 vjetorit të themelimit të Odës dhe 
për shpalosjen e aktiviteteve dhe webfaqes së re, me 24 
gusht mbahet “Festa e Verës” në Marigona Residence.

Në bashkëpunim me Unionin e Bizneseve Shqiptare-
Gjermane do të bëhet ndarja e Bursave për studente 
(femra).

Në kuadër të kurseve për promovimin e eksportit, 
OEGJK do ta publikojë një udhërrëfyes për eksport.

“Fit for Global B2B” 
Me të ftuar special nga BME

Informata të rëndësishme, pako me tema dhe 
përmbajtje të veçanta do t’u vihen në dispozicion 
anëtarëve të OEGJK-së në formë të Videove dhe 
Webinareve.

AUG / FESTA VERORE

Ligjerata inspiruese dhe takime B2B me anëtarët e 
STIKK (Shoqata e Teknologjisë së lnformacionit dhe 
Komunikacionit e Kosovës), për gjetjen e rrugëve të 
bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të të dy organizatave 
në digjitalizim dhe inovacion.

POWER LUNCHES

Me përkrahjen e GIZ COSIRA, OEGJK do të organizojë 
16 kurse për promovimin e eksportit nga shtatori deri në 
nëntor 2017, të ndarë në 3 module të ndryshme për t’i 
përgatitur firmat anëtare për eksport.

SEP / EXPORT PROMOTION COURSES

OCT / PUBLIKIMI I UDHËRRËFYESIT 
 PËR EKSPORT B2B

Me qëllim të përgatitjes sa më të mirë për takimet B2B 
me bizneset e Diasporës, Oda do ta mbajë një punëtori 
përgatitore për takimin B2B me firmat nga Diaspora.

SEP / DIASPORA B2B - PËRGATITJE

Me qëllim te ndërtimit të urave lidhëse për punë sa më 
efektive me njëri tjetrin, në shtator do të jetë nikoqire e 
B2B Konferencës me kompani nga diaspora. 

SEP / DIASPORA B2B

Panairi virtual i punës është vendi për ju nëse kërkoni fuqi 
punëtore të fushave të ndryshme të shkolluar e trajnuar 
në Gjermani. Regjistrohuni për panair dhe takohuni me 
punëmarrësin që e keni ëndërruar.

SEP / PANAIRI VIRTUAL I PUNËS

OCT / NDARJA E BURSAVE

Tryezë informuese mbi ligjin e investimeve strategjike.

NOV / TRYEZË INFORMUESE

DEC / SEMINARI

NOV / WEBINARE DHE VIDEO

AKTIVITETET DERI NË
FUND TË VITIT

Ndërmarrja e juaj ka hasur në një problem të 
pazgjidhshëm? Dëshironi ta optimizoni punën? 
Dëshironi të lansoni një produkt/shërbim të ri? 
Atëherë, mund ta merrni ekspertin tuaj gjerman, me 
përvoje shumëvjeçare. Ata mund të sigurohen me një 
pagesë simbolike. Përndryshe, për informata më të 
hollësishme, na kontaktoni.

SHËRBIMI I EKSPERTËVE 
SENIORË (SES)


