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PANAIRI 
EXPOKOS

E cilësuar si ngjarja më e rëndësishme e të 
bërit biznes në Ballkanin Perëndimor, panairi 
Expokos edhe këtë vit për të shtatëmbdhjetën 
herë me radhë mblodhi në Prishtinë kompani 
prestigjioze të huaja dhe vendore të fushës së 
ndërtimit, energjetikës, teknologjisë dhe 
patundshmërive.

Ndërkaq ministri Lekaj, në fjalën e tij të rastit 
përveç tjerash u fokusua tek kompanitë 
vendore dhe kontributi që sipas tij ato po 
japin në ndërtimin e ekonomisë së vendit. 

“Kosova po krijon ambient çdo ditë e më 
shumë për të investuar. Ne do të jemi në çdo 
vend për të zhvilluar një ekonomi familjare 
sepse kështu e ndihmojmë reciprokisht njëri-
tjetrin”.

Në hapjen zyrtare të panairit Expokos ishin të 
pranishëm ministri i Tregtisë dhe Industrisë, 
Bajram Hasani si dhe ministri i Infrastrukturës Pal 
Lekaj. Ministri Hasani në fjalën e tij të rastit e 
vlerësoi lartë panairin Expokos duke thënë se ky 
panair kontribuon që shteti i Kosovës të krijojë  
bashkëpunim në bërjen biznes me 
ndërkombëtarët si dhe të njihen më mirë 
produktet e vendit.

“Panaire të tilla me karakter ndërkombëtar na 
bëjnë të kuptojmë që këtu mund të krijohen ura 
të bashkëpunimit që janë të rëndësishme për 
shtetin e Kosovës. Ne si qeveri po punojmë sa 
më shumë që të largohen të gjitha barrierat 
tarifore dhe jo tarifore në Kosovë”. 

Mr. Bajram Hasani në hapjen e panairit
Ministër i Tregtisë dhe Industrisë 

Oda Ekonomike Britanike
Z. Bekim Kastrati

Mr. Pal Lekaj ne hapjen e panairit
Ministër i Ministrisë së Infrastrukturës

Considered as the most important event of 
doing business in West Balkans, Expokos 
Fair also this year for the seventeenth time 
gathered in Pristina prestigious international 
and country companies of construction, 
energetic, technology and real estate.

EXPOKOS 
FAIR

At the official opening ceremony of the 
Expokos fair the Minister of Trade and 
Industry, Bajram Hasani and Minister of 
Infrastructure Pal Lekaj were present. Minister 
Hasani in his welcoming word highly 
evaluated Expokos Fair claiming that this fair 
contributes to the state of Kosovo to create 
cooperation in doing business with 
internationals and also for the country 
products to be better promoted. 

"Such fairs with international character make 
us understand that here cooperation bridges 
that are very important for the state of Kosovo 
can be created. We as Government are 
working hard towards elimination of all tariff 
and non tariff barriers in Kosovo".

Mr. Bajram speech at the inauguration of the Fair
Minister of Trade and Industry

While Minister Lekaj in his welcoming word 
among other things focused at the local 
companies and their contribution that 
according to him are giving to the building of 
the country's economy. 

"Kosovo, each day more and more is creating 
an ambient for investment. We will be in every 
place to develop a family economy because 
this is how we help each-other reciprocally".

Mr. Pal Lekaj speech at the inauguration of the Fair
Minister of  Ministry of Infrastructure
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Ky panair në vazhdimësi po kontribuon 
që kompanitë ekspozuese të 
negociojnë me sukses hapat e parë të 
zgjerimit të klientelës. 

This fair continuously contributes that 
exhibitor companies successfully negotiate 
the first steps towards expanding the 
number of clients.

Pjesëmarrja e dhjetë kompanive shqipatro-
britaneze të organizuara nga Oda Ekonomike 
Britanike e shtojë edhe më shumë vlerën e këtij 
edicioni të panairit Expokos. Drejtori i kësaj Ode 
në Kosovë, Bekim Kastrati tha se qeveria 
britaneze ka potencial të madh që të ndihmojë 
bizneset kosovare. “Dhoma e Ekonomisë 
Britaneze shërben si platformë e krijimit të 
lidhjeve të bashkëpunimeve afariste në mes 
Kosovës dhe Britanisë për të krijuar 
bashkëpunime dhe shkëmbime ekonomike në 
mes këtyre dy vendeve”. 

The participation of ten British-Albanian 
companies organized by the British Economic 
Chamber increased even more the value of 
this edition of the Expokos fair. The Director of 
this Chamber in Kosovo, Bekim Kastrati said 
that British government has a big potential to 
help kosovan businesses. "The British 
Economic Chamber serves as a platform to 
create trade cooperation connections 
between Kosovo and United Kingdom to 
create cooperation and commercial 
exchanges between these two states".

Pjesë e këtij edicioni të panairit Expokos 
përveç prodhuesve dhe distributorëve 
vendor ishin edhe kompani prestigjioze 
nga Britania, Italia, Gjermania, Greqia, 
Turqia si dhe nga shtete të tjera të Ballkanit, 
të cilat për vizitorët e panairit prezantuan 
risitë e fundit në fushat e tyre.

As part of this edition of the Expokos fair, 
except the local manufacturers and 
distributors, there were also companies 
from United Kingdom, Italy, Germany, 
Greece, Turkey as well as from other Balkan 
states that presented to the visitors their 
latest new products from their fields. 

Mr. Bekim Kastrati, CEO of the 
Oda Ekonomike Britanike/
British Economic Chamber who
organised British pavilion at EXPOKOS
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Në ditën e dytë të panairit Expokos 
përfaqësues nga kompani të ndryshme por 
edhe vizitorë të tjerë të interesuar patën rastin 
që të informohën më shumë lidhur me 
mundësitë e bërjes biznes në mes të Kosovë, 
Shqipërisë dhe Ukrainës përmes prezantimit të 
bërë nga drejtoresha e Dontesk Dhomës së 
Tregtisë dhe Industrisë, Elvira Sevostianenko. 
Gjithashtu interes të madh zgjoi edhe 
prezantimi për trendet e energjisë në Rajonin e 
Ballkanit i Kryetarit të Bordit Drejtues të EVN në 
Maqedoni, Stefan Peter. Ndërkaq tema Industria 
e Sigurimeve në Kosovë dhe  Transformimi 
Digjital u prezantua nga Stefan Avrmtchev, 
Valentin Yanakiev dhe Simon Feek, të cilët 
përfaqësonin kompaninë britaneze PDS Group. 

As part of this edition of the Expokos fair, 
except the local manufacturers and 
distributors, there were also companies from 
United Kingdom, Italy, Germany, Greece, 
Turkey as well as from other Balkan states that 
presented to the visitors their latest new 
products from their fields. 

On the second day of the Expokos fair various 
companies but also other interested visitors 
had the chance to be more informed on the 
possibility of doing business between Kosovo, 
Albania and Ukraine through the presentation 
held by the Director of Donetsk Chamber of 
Commerce and Industry, Elvira Sevostianenko.  
A big interest raised also the presentation of 
the Energy trends in the Balkan Region, from 
the Chairman of the Managing Board of EVN in 
Macedonia, Stefan Peter. While the topic 
Insurance Industry in Kosovo and Digital 
Transformation was presented from Stefan 
Avrmtchev, Valentin Yanakiev and Simon Feek 
that represented British company PDS Group.

Edhe këtë edicion të panairit Expokos ishin 
të efektshme takimet B2B në mes bizneseve 
të cilat e plotësojnë njëra-tjetrën. 

During this edition of the Expokos fair, B2B 
meetings between businesses that complete 
each other were very effective.

DITA E DYTE E PANAIRIT SECOND DAY OF THE FAIR

TAKIME B2B TE ORGANIZUARA 
PARAPRAKISHT 

PRE ORGANIZED B2B MEETINGS 
WERE HELD DURING THE FAIR
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CONFERENCES AND  
SEMINARS WERE ORGANIZED 
DURING EXPOKOS

Drejtoresha e Dontesk Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë
Znj. Elvira Sevostianenko
Tema: Mundësitë e bërjes biznes në mes të Kosovë, 
Shqipërisë dhe Ukrainës 

PDS Group - that represented British company 
Mr. Stefan Avrmtchev, Mr. Valentin Yanakiev 
and Mr. Simon Feek

Tema: Industria e Sigurimeve në Kosovë dhe
Transformimi Digjital 

Theme: Insurance Industry in Kosovo and
Digital Transformation 

Chairman of the Managing Board of EVN in Macedonia 
Mr. Stefan Peter
Theme: Energy trends in the Balkan Region

Kryetarit të Bordit Drejtues të EVN në Maqedoni
Z. Stefan Peter
Tema: Trendet e energjisë në Rajonin e Ballkanit 

Director of Donetsk Chamber of Commerce and Industry 
Mrs. Elvira Sevostianenko
Theme: Possibility of doing business between Kosovo, 
Albania and Ukraine 
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TË DHËNA/STATISTIKA
MBI PANAIRIN EXPOKOS 2018

Organizatori: 
CEO shpk-Congress & Event Organization

Hapja zyrtare: 08 Maj, Ora 10:00

Vendi: Pallati i Rinisë, Prishtinë

Hapsira totale e panairit: 20.000m²

Origjina e ekspozuesve: Kosova, Shqipëria, 
Maqedonia, Itali, Britania e Madhe, Greqia, 
Sllovenia, Turqia, Serbi.

Numri i përgjithshëm i Ekspozuesve: 250

Numri i përgjithshëm i vizitorëve: 14.700

Profili i vizitorëve:  arkitekt, inxhinier të 
energjetikës, të ndërtimtarisë, të teknologjisë, 
udhëheqës të kompanive

Mbyllja zyrtare panairit të Edukimit: 
10 Maj, Ora: 18:00

Organisator: 
CEO-Congress & Event Organization

Official opening: 08th of  May, at 10:00

Place: Youth palace, Pristina

Toal exhibiton space: 20.000m²

Origin of Exhibitors: Kosovo, Albania, 
Macedonia, Italy,  Greece, Slovenia, England, 
Turkey, Serbia.

Number of Exhibitors: 250

Number of visitors: 4.700

Profile of the visitors:  architects, energy 
engineer, building and technology, company 
directors, managers.

Official closing of the Expokos fair: 
10th of May, at 18:00

STATISTIC DATA ON EXPOKOS 
FAIR 2018

EXPOKOS IN MEDIA

Expokos në Tv/ Followed by all TV station in 
Country:
RTK, KTV, Klan Kosova, Tv Dukagjini

Radio:
Radio Kosova, Radio Dukagjini

Expokos në Gazeta dhe Revista/Followed by 
Newspapares:
Koha Ditore,Bota Sot,Ekonomia 

Agjensitë e lajmeve dhe portalet 
informative/News agencies:
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.ata.gov.al, www.time.ikub.al, 
www.esc.albaniaenergy.org, 
www.expocheck.com, www.tradefairdates.com, 
www.eventegg.com, www.10times.com, 
www.manager.ba, www.progradnja.hr    
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WE WELCOME YOU 
AT EXPOKOS 

2019

16 - 19 APRIL
PRISHTINA

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
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