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Para një numri të 

madh t  mysafir ve, 

më datën 20 Tetor 

2016 n  ora 10:00, 

u bë hapja solemne 

e panairit t  

agrobiznesit, ushqimit 

dhe pijeve AGROKOS 

2016. Inaugurimi u bë 

nga zëvendësministri i 

Bujqësisë, Pylltarisë 

dhe Zhvillimit Rural 

z. Kurtan Kajtazi. 

ë ë

ë
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The opening ceremony of 

the Fair on agribusiness, 

food and beverages 

AGROKOS 2016 was 

attended by a large number 

of guests, on 20 October 

2016 at 10:00, was the 

opening ceremony. The 

inauguration was made by 

Deputy Minister of 

Agriculture, Forestry and 

Rural Development, Mr. 

Kurtan Kajtazi.

Panairi i Agrobiznesit, Ushqimit dhe 

Pijeve AGROKOS 2016, për t  16-in vit me 

radhë e dëshmoi edhe njëherë vetën si 

një nga ngjarjet m  të rëndësishme t  

agrikulturës në Kosovë dhe rajon, q  u 

shërben bizneseve prodhuese, 

distributor ve dhe profesionistëve nga 

Kosova dhe rajoni për t  rritur nivelin e 

bashkëpunimit me partner t biznesor , 

institucionet si dhe vetë konsumatorët.
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Agribusiness, food and beverages 

AGROKOS 2016 fair, for the 16th 

consecutive year proved to be one of the 

most important events of Agriculture in 

Kosovo and region, that serves to the 

production businesses, distributors and 

professionals from Kosovo and the region 

to improve the cooperation level with the 

business Partners, institutions and 

costumers. 

Përveç kompanive ekspozuese vendore 

dhe ndërkombëtare, AGROKOS solli edhe 

shumë institucione dhe asociacione 

biznesore vendore dhe ndërkombëtare, si 

dhe një numër të madh vizitorësh 

profesionistë. Përgjatë tri ditëve të 

panairit, firmat ekspozuese patën një 

aktivitet të ngjeshur duke pasur parasysh 

se në stendat e tyre patën rastin të kenë 

një klientelë mjaftë adekuate dhe cilësore. 

Beside the domestic and international 

exhibiting Companies, AGROKOS introduced 

many domestic and international institutions 

and associations as well as a large number 

of professional visitors. During the three 

days of Fair, Exhibiting companies had a 

plenty of activities given that in their stand 

they had the opportunity to have a very 

adequate and quality clients.
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TË DHËNAT BAZË MBI 

PANAIRIN AGROKOS 2016

THE BASIC DATA OF THE 

AGROKOS 2016 FAIR

Data e mbajtjës: 
20 – 22 Tetor 2016

Vendi: Pallati i Rinisë, Prishtinë

Numri i ekspozuesve: 135

Origjina e ekspozuesve: 
Kosovë, Shqipëri, Turqi, 
Bosnje dhe Hercegovinë, Serbi, 
Maqedoni, Çeki, Tajvan.

Numri i përgjithshëm i 
vizitorëve: 8600 

Numri i vizitorëve profesionistë: 
5332 (62%)

Numri i vizitorëve publik: 
3268 (38%)

Ndarja e certifikatave për 
ekspozuesit u bë me datën 
22.10.2016

Event date: 
20 – 22 October 2016

Venue: Pallati i Rinisë, Pristina

Number of Exhibitors: 135

Exhibitor's origin: 
Kosovo, Albania, Turkey, 
Bosnia and Herzegovina, Serbia, 
Macedonia, Czech Republic, 
Taiwan etc.

Total number of visitors: 8600 

Number of professional visitors: 
5332 (62%)

Number of public visitors: 
3268 (38%)

The certificates to the exhibitors 
were delivered on 22.10.2016

Ajo çka e bëri edhe më atraktiv 

panairin e sivjetëm  AGROKOS 2016 

janë aktivitetet paralele që u zhvilluan 

në kuadër të panairit. Ndër aktivitetet 

paralele krahas degustimit të 

verërave dhe produkteve të tjera 

vendore, më së shumti spikatën 

prezantimet e shumta profesionale 

nga ekspertë të agrikulturës që u 

ndoqën me kërshëri nga qindra 

vizitorë profesionalë vendorë. 

Nga prezantimet, mund të veçojmë: 

This year AGROKOS 2016 Fair was made 

even more attractive with parallel 

activities that took place within the 

exhibition. Among parallel activities in 

addition to tasting wines and other local 

products, mostly numerous professional 

presentations are visited by agricultural 

experts who were followed with great 

interest by hundreds of local 

professional visitors. 

From the presentations, it is worth 

mentioning:

“Hibridet e specit DUNA-R për tregun e 

Kosovës” nga kompania hungareze DUNA-R

“Roli i politikës publike (MBPZHR)/ 

mbështetjes financiare në zhvillim të 

bujqësisë” nga Ekrem Gjokaj, Drejtor në 

Ministrinë e Bujqësisë, Pylltarisë dhe 

Zhvillimit Rural

“Sfidat e prodhimit të ushqimit ne Kosovë 

dhe alternativat” nga Prof. Dr. Shukri 

Fetahu

“Kultivimi i Frutave të Malit (Boronicë, 

Mjedër dhe Manaferrë)” nga Millutin Jocic, 

agronom.

“Kultivimi i arrës dhe gojiberrit në Kosovë” 

nga Hasan Ara, agronom.

“Hybrids of DUNA-R paprika for the Kosovo 

market” from the Hungarian Company DUNA-R

“The public policy role (MAFRD)/ financial 

support of agriculture development” by  Mr. 

Ekrem Gjokaj, Director of Agriculture, Forestry 

and Rural Development Ministry

“Challenges of the food production and 

alternatives in Kosovo” by Prof. Dr. Shukri 

Fetahu

“Wild Fruit cultivation (Blueberry, Raspberry 

and Blackberry)” by Mr. Millutin Jocic, 

agronomist.

“Walnut and goyberry cultivation in Kosovo” by 

Mr. Hasan Ara, agronomist.
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MEDIA ABOUT 
AGROKOS 2016

AGROKOS 2016 
NË MEDIA

RADIOT DHE STACIONET TELEVIZIVE:
Panairi u përcoll nga mediat kryesore në 
vend dhe rajon, si: RTK, RTK 2, RTV 21, 
KTV, TV Klan Kosova, Rrokum TV, TV 
Dukagjini, Radio Kosova, Radio Dukagjini, 
Radio 21, Radio Plus, Radio Besa, 

MEDIAT E HUAJA:
Top Channel, TV B92, Agromedia, 
Hurriyet, revista Shije, Albanian 
Telegraph Agency, etj.

GAZETAT E PËRDITSHME DHE REVISTAT:
Koha Ditore, Revista Ekonomia, Kosova 
Sot, Bota Sot, Zëri, Epoka e Re, etj.

AGJENCITË E LAJMEVE DHE PORTALET 
INFORMATIVE:
Telegrafi, Zëri, Indeksonline, 
Kosovapost.net, rtv21.tv, 
radiokosovaelire.com, portali Bujqësia,  
Agroweb, portali Ekonomia Online, portali 
Infokomuna, etj.

RADIO AND TV STATIONS:
The Fair was followed by the main local 
and regional media, such as: RTK, RTK 2, 
RTV 21, KTV, TV Klan Kosova, Rrokum TV, 
TV Dukagjini, Radio Kosova, Radio 
Dukagjini, Radio 21, Radio Plus, Radio Besa

INTERNATIONAL MEDIA:
Top Channel, TV B92, Agromedia, 
Hurriyet, revista Shije, Albanian Telegraph 
Agency, etc.

DAILY NEWSPAPERS AND MAGAZINES:
Koha Ditore, Revista Ekonomia, Kosova 
Sot, Bota Sot, Zëri, Epoka e Re, etc.

NEWS AGENCIES AND INFORMATION 
PORTALS:
Telegrafi, Zëri, Indeksonline, 
Kosovapost.net, rtv21.tv, 
radiokosovaelire.com, portali Bujqësia,  
Agroweb, portali Ekonomia Online, portali 
Infokomuna, etc.

MEDIET PËR PANAIRIN MEDIA PUBLICATION 
OF THE FAIR

Portali Telegrafi

Portali Ekonomia Online

Revista Shije

Portali Bujqësia

Portali Kosovapost

Portali Radio Kosova e Lire

Portali Infokomuna

Albanian Telegraph Agency

http://telegrafi.com/sot-fillon-panairi-ushqimit-dhe-pijeve/
http://www.ekonomiaonline.com/ekonomi/biznes/hapen-panairet-agrokos-2016-dhe-medikos-2016/
https://www.shije.al/article/6056/zhvillohet-panairi-nderkombetar-i-agrobiznesit-dhe-ushqimit-agrokos-2016/
http://www.bujqesia.org/2016/10/20/hapet-panairi-agrokos-2016-nje-mundesi-e-mire-per-prodhimet-vendore/
http://kosovapost.net/2016/10/20/u-hap-panairi-agrokos-per-te-16-ne/
http://www.radiokosovaelire.com/sot-ne-prishtine-u-hap-edicioni-16-te-panairit-te-ushqimit-dhe-pijeve-agrokos-2016/
http://www.infokomuna.com/sq/lajme/prishtine/hapen-panairet-agrokos-2016-dhe-medikos-2016
https://www.ata.gov.al/agrobiznesi-interes-per-zgjerimin-e-bashkepunimit-ne-kosove-2/
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