
  

                             Aktualizuar: Janar 2019    

           SHËRBIMET E OEGJK-SË 2019   

ZBRITJET PËR AKTIVITETET ME PAGESË SIPAS KATEGORIVE:   

KATEGORIA A 75% ZBRITJE   

KATEGORIA B 50% ZBRITJE    

KATEGORIA C 25% ZBRITJE   

KATEGORIA PREMIUM 100% ZBRITJE    

PËR TË GJITHA KATEGORITË:     

1. Ftesë për ngjarjet e OEGJK-së (konferenca, punëtori, seminare etj.)   

2. Trajnime dhe seminare   

3. Pjesëmarrje në eventet e organizuara nga Shoqatat dhe Asociacionet partnere gjermane në Gjermani  

4. Qasje në grupe punuese me qëllim lobimi  

5. Pjesëmarrje në ngjarjet B2B lokale, rajonale dhe ndërkombëtare (OEGJK organizon deri në 100 Takime B2B)   

6. Qasje në 12,000 ekspertë gjermanë të fushave të ndryshme   

7. Qasje në ngjarjet e organizatave partnere në Gjermani    

8. Mundësi rrjetëzimi me anëtarët e OEGJK-së (Sommerfest, Weihnachtsfest, Business for Breakfast, etj.)   

9. Shtande të rezervuara në Panaire (deri mbi 15,000 Pjesëmarrës)    

10. Bashkë-organizim dhe promovim i ngjarjeve të organizuara nga anëtarët   

11. Qasje ekskluzive në shërbimin ’’Anëtarët për Anëtarët’’ (deri në 40% zbritje për shërbimin Anëtarët për Anëtarët)    

12. Qasje në Digital Workplace: Intranet i OEGJK-së   

13. Qasje në buletinin e OEGJK-së (të printuar dhe elektronik)  

14. Reklamimi dhe publikimi pa pagesë i lajmeve të kompanive anëtare të OEGJK-së, në të gjitha rrjetet sociale 

15. Publikimi i profileve të kompanive në regjistrin e OEGJK-së (Risi!)   

   

Pakot e shërbimeve (Shërbime me pagesë, Zbritje sipas Kategorisë)-Informacione të hollësishme në dispozicion sipas 

kërkesës     

1. Investo në Kosovë: Pako për investitorë gjermanë    

2. Investo në Gjermani: Këshillim në hapjen e degës apo investime tjera në Gjermani   

3. Këshillime individuale për eksport    

4. Organizimi i shkëmbimeve të bashkëpunimit dhe udhëtimeve të delegimit në Gjermani / Kosovë   

5. Organizim individual të takimeve B2B në Kosovë/Gjermani   

6. Organizimi i seminareve të specializuara   

   

VETËM PËR ANËTARËT PREMIUM:      

1. Event eksklusiv për anëtarë Premium: „Business Talks“, nië herë në 3 muaj    

‘’Business Talks’’- Platformë që mundëson diskutime të hapura mes përfaqësuesve të lartë shtetëror dhe atyre të 

komunitetit të biznesit    

2. Pjesëmarrje deri në 5 takime në mbarë Gjermaninë, për të prezantuar Kompaninë tuaj– Informacione të hollësishme në 

dispozicion sipas kërkesës     

3. Evente Speciale    

4. Vendet e rezervuara në çdo ngjarje të OEGJK-së  

5. Publikimi i logos së kompanisë tuaj në rollup-banera dhe në të gjitha ngjarjet dhe publikimet e OEGJK-së, faqe speciale 

në raportin vjetor të OEGJK-së, si dhe në regjistrin e anëtarëve   


