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“Riviera malazeze zyrtarisht sezonin veror e hap 
me 1 Maj, në mënyrë që t`i presim sa më mirë 
vzitorët tanë është ndarë një shumë prej tre 
milion eurosh”.

Panairi ndërkombëtar i Turizmit dhe Sportit i  
mbajtur në datat 19 dhe 20 Prill, organizuar në 
sallën 1 Tetori përmbylli suksesshëm edicionin e 
tij të 15-të. Kjo ngjarje vazhdon të jetë edhe më 
tutje aktiviteti kryesor për promovimin e turizmit 
vendor dhe të huaj. Përmes një atmosfere 
festive që e karakterizoi këtë panair, të gjithë të 
pasionuarit e turizmit dhe sportit patën rastin që 
të informohen më shumë rreth pikave të veçanta 
turistike por gjithashtu të përfitojnë edhe nga 
ofertat atraktive për pushimet e tyre.

Në alën e hapjes së këtij panairi i cili shënoj 
edhe fillimin e sezonit veror, mori pjesë 
zv/ministri i Turizmit i Malit të Zi, Qazim Hoxhiq i 
cili theksoi se edhe këtë vit bregdeti i Malit të Zi 
mirëpret pushuesit e shumtë nga Kosova,

At the welcoming speech of this fair that also 
marked the beginning of the summer season, 
participated vice minister of Tourism from 
Montenegro, Qazim Hoxhiq which highlighted 
that the Montenegro Riviera welcomes many 
tourists from Kosovo.

"Montenegro Riviera officially opens the 
summer season on May 1st, in order to welcome 
the visitors in the best way, we have divided a 
sum of three million Euros".

International Tourism and Sports fair held on 
19th and 20th of April, organized at Hall "1st 
October" successfully closed its 15th edition. 
This event still continues to be the main activity 
for promotion of the local and international 
tourism. Through the festive atmosphere that 
characterized this fair, all tourism and sports 
admirers and the opportunity to be more 
informed on unique touristic centers but also to 
win from the attractive offers for their vacations.

“I falënderoj organizatorët e panairit të 
Turizmit dhe Sportit për këtë organizim, 
dhe për ofrimin e mundësisë që sportistët 
të paraqesin talentin e tyre”.

Ndërkaq i pranishëm në këtë hapje ishte 
edhe ish boksieri i mirënjohur Xhevdet 
Peci, i cili shprehi falënderime për 
organizatorët e këtij panairi.

"I thank the organizers of the Tourism and 
Sports fair for this organization and for offering 
the possibility to our sport to show their talent". 

Also present at this opening ceremony was the 
well known ex-boxer Xhevdet Peci, which 
thanked the fair organizers. 

Organizatori i panairit të Turizmit dhe 
Sportit Bekim Xhafa, tha se pret numër të 
madh vizitorësh ngase  ofertat atraktive të 
kompanive të ndryshme turistike dhe 
pjesëmarrja e klubeve sportive, do të bëjë 
që numri i vizitorëve të jetë shumë i madh.

The organizers of the Tourism and Sports fair 
Bekim Xhafa, said that he expects a high 
number of visitors because the attractive offers 
of the various touristic companies and the 
participation of sport clubs will increase the 
number of visitors.

Ceremonia e hajes / Opening Ceremony
ZV/ministri i Turizmit i Malit të Zi / Vice Minister of Tourism from Montenegro 
Mr. Qazim Hoxhiq
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Në këtë panair vizitorët përmes agjensioneve 
turistike patën mundësi të informohen më për së 
afërmi me pikat turistike mjaft tërheqëse të cilat 
janë karakteristikë e vendit tonë. Përveç 
prezantimit të ofertave për pushime në vend, 
janë prezantuar oferta shumë interesante edhe 
për pushuesit të cilët preferojnë që pushimet e 
tyre verore dhe ato dimërore t`i kalojnë në 
vende si Shqipëria, Mali i Zi, Turqia, Greqia apo 
edhe Bullgaria. 

In this fair, the visitors through the travel 
agencies had the possibilities to be closely 
informed on attractive tourist points that are 
characteristic for our country. Besides the 
presentation of the offers in the country, there 
were very interesting offers for the tourists that 
prefer to spend their summer or winter 
vacations in countries like Albania, Montenegro, 
Turkey, Greece or Bulgaria.
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Klubit çiklistik, 
Klubit të shahut, 
Pjesëmarrja e klubeve sportive si:

Klubit të akwoondos, 
Klubit të boksit, 
CrossFit Prishtina, 
Kangoo Jumps
Klubit të kick boksit si dhe 
Klubit të mundjes e bëri edhe më të 
veçantë gjithë rrjedhën e panairit, ngase 
performancat e tyre të vazhdueshme 
zgjonin kuriozitet për vizitorët e shumtë

CrossFit Prishtina, 

Kick box club and 
Kangoo Jumps 

Wrestling club made the flow of the fair very 
unique, due to the high interest and curiosity 
that they gained  at many visitors.

Cycling club, 
Chess club, 
The participation of sports clubs such as:

Box club,
Taekwondo club, 
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Organizatori: 

CEO-Congress & Event Organization

Hapja zyrtare: 19 Prill, Ora 10:00

Vendi: Salla 1 Tetori, Prishtinë

Hapsira totale e panairit: 1248 m²

Origjina e ekspozuesve: 
Kosova, Shqipëria, Mali i Zi, 

Numri i përgjithshëm i vizitorëve: …

Profili i vizitorëve:  

sportist, student, prindër 

Mbyllja zyrtare panairit të Turizmit dhe Sportit: 
20 Prill, Ora: 18:00

Number of visitors: …

Origin of the exhibitors: 
Kosovo, Albania, Montenegro.

Official opening: 19 Prill, at 10:00

Organizator: 

CEO-Congress & Event Organization

Profile of the visitors:  
sportsman, student, parents

Official closing of the Tourism and Sports fair: 
20th of April, at 18:00

Place: Hall 1 Tetori, Pristina

Total exhibition space: 1248 m²

Data on Tourism 
and Sports fair 2018

Të dhëna mbi panairin e 
Turizmit dhe Sportit 2018

www.kosovapress.com, www.koha.net, 
www.gazetaekonomia.com, www.epokaere.com, 
www.kosovapost.net, www.arbresh.info, 
www.ekonomiaonline.com, www.botasot.info, 
www.orainfo.net, www.xlpress.tv, 
www.gazetaprojekti.com, www.manager.ba, 
www.progradnja.hr, www.beinkosovo.com, 
www. eventegg.com, www.10times.com 

Në Tv:

RTK, KTV, Klan Kosova, Tv Dukagjini, RTV 21,T7

Radio:

Radio Kosova, Radio Dukagjini

Gazeta dhe Revista:

Koha Ditore 

Agjensitë e lajmeve dhe Portalet Informative:

Tourism and Sports fair in Media 
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Adresa: 
Rr. Emrush Miftari nr.12 - Velani
10000 Prishtinë, Kosovë

Tel :    +381 38 516 013  
Fax :   +381 38 516 012
e-mail: info@ceokos.com

Shihemi ne edicionin e radhës
See you in the next Edition

16-17 PRILL / APRIL 2019 
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