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OEGJK ka arritur që për këto 5
vite të bëhet një zë i fuqishëm i
biznesit kosovar, dhe t’i mbrojë e
përfaqësojë interesat e biznesit
gjerman në Kosovë. Kemi krijuar
ura lidhëse edhe më të forta
me Gjermaninë, në aspektin
ekonomik, por edhe atë njerëzor.

Duke zgjeruar portfolion e
shërbimeve tona duam të jemi edhe
më afër jush, të ju mbështesim
në rrugëtimet tuaja. Gëzohem që
vazhdojmë ta kemi përkrahjen
nga Ambasada Gjermane, GIZ
dhe institucione tjera bartëse të
Ekonomisë së Jashtme Gjermane.
Ky bashkëpunim padyshim që do të
thellohet akoma më shumë.
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TË NDERUAR
ANËTARË
Gëzuar 5 vjetorin e
themelimit të OEGJK-së!
OEGJK ka arritur që për
këto 5 vite të bëhet një zë i
fuqishëm i biznesit kosovar,
dhe t’i mbrojë e përfaqësojë
interesat e biznesit gjerman
në Kosovë. Kemi krijuar ura
lidhëse edhe më të forta
me Gjermaninë, në aspektin
ekonomik, por edhe atë
njerëzor. Që nga hyrja në fuqi
e Marrëveshjes për Stabilizim
Asociim me BE vërejmë
që ka një trend pozitiv të
ndërmarrjeve gjermane që
duan të investojnë në Kosovë.
Ne, si OEGJK, duam që të
vazhdojmë të jemi partner
i rëndësishëm jo vetëm për
institucionet kosovare, por
edhe investitorët potencial,
e në veçanti për anëtarët
tanë. Prandaj gëzohemi
që falë kredibilitet tonë të
lartë në derë të Odës sonë
po trokasin çdo ditë e më
shumë investitorë potencial
që duan të informohen drejt
për kushtet e investimeve në
Kosovë.
Sivjet, kemi pasur një hov
të madh të anëtarësimeve
të reja. Bashkë me stafin
e ri dhe numrin e madh të
ndërmarrjeve që janë pjesë
e Odës është sjellë një frymë
dhe dinamikë e re pune.

Prandaj, OEGJK-n duhet ta
shohim si një skuadër me
anëtarë të fortë që ndajnë
një vizion të përbashkët, kjo
skuadër bëhet edhe më e
fuqishme me angazhimin
tonë dhe tuajin duke e
mbështur jo vetëm Bordin,
por edhe menaxhmentin e
OEGJK-së.   
Duke zgjeruar portfolion e
shërbimeve tona duam të
jemi edhe më afër jush, të ju
mbështesim në rrugëtimet
tuaja. Gëzohem që vazhdojmë
ta kemi përkrahjen nga
Ambasada Gjermane, GIZ dhe
institucione tjera bartëse
të Ekonomisë së Jashtme
Gjermane. Ky bashkëpunim
padyshim që do të thellohet
akoma më shumë.
Më lejoni që t’Ju falenderoj
për besimin e dhënë dhe
për angazhimin tuaj të
deritanishëm. Për sukseset
e së kaluarës, por edhe
tejkalimin e sfidave dua t’i
falenderoj, jo vetëm anëtarët
themelues të OEGJK-së, por
edhe ish-presidentët Remzi
Ejupin dhe Samir Krasniqin,
anëtarët e bordit aktual dhe
bordeve të kaluara si dhe
të gjithë punonjësit dhe
ish-punonjësit e OEGJK-së.
Ndërsa, Drejtoreshës së re
menaxhuese Nora Hasani, i
uroj shumë suksese në punën
e saj.

Fadil Hoxha
President

Të mobilizohemi e të punojmë
së bashku!
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KUVENDI I ANETETAREVE
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OEGJK KA NËNSHKRUAR
MARRËVESHJE ME GIZ PËR
IMPLEMENTIMIN E PROJEKTIT
PËR PROMOVIM TË EKSPORTIT

Më 26.04. u mbajt Kuvendi i
rregullt i Anëtarëve të OEGJKsë, që u kryesua nga presidenti
Fadil Hoxha.
Para anëtarëve u shpalos plani i
punës për vitin 2017. Anëtarët u
informuan lidhur me aktivitetet
e odës gjatë vitit të kaluar.
Në fillim të Kuvendit mbajtën
fjalime Ambasadorja Gjermane
Angelika Viets, i Deleguari
i Biznesit Gjerman, Patrick
Martens dhe Udheheqësja e
Projektit të GIZ Promovimi i
Ekonomisë, Ottilie Mooshofer.
Gjatë fjalimeve të tyre theksuan
thellimin e bashkëpunimit me
OEGJK.

Në gusht, OEGJK ka nënshkruar
marrëveshje me GIZ për
implementimin e projektit për
promovim të eksportit.
OEGJK ka nënshkruar një
marrëveshje me GIZ për
implementimin e projektit
“Export Promotion Courses”, në
kuadër të së cilit janë paraparë
16 punëtori për firmat anëtare
të OEGJK-së për t’i mbështetur
dhe nxitur për eksportimin e
produkteve dhe shërbimeve në
tregun gjerman.
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PANAIRI I PUNËS 2017
OEGJK, për të dytin vit me radhë,
ishte partner implementues
me GIZ, DIMAK dhe Ministrinë
e Punës për organizimin e
Panairit të Punës që u mbajt
më 19.05.2017. Pjesëmarrës në
panair ishin firmat anëtare të
OEGJK-së. Përmes këtij panairi
OEGJK ka gjetur stafin e ri.

KOSOVA PËR HERË TË
PARË PREZANTOHET NË
“KONFERENCËN PËR
FURNIZIME”
Firma anëtare e OEGJK-së, IMK
Steel Construction Factory, ka
marrë pjesë në “Konferencën
për Furnizime” të mbajtur në
Beograd në fund të muajit maj.
Kosova është përfaqësuar për
herë të parë në këtë konferencë
nga IMK.
Në kuadër të Konferencës janë
zhvilluar takime B2B ndërmjet
firmave të njohura gjermane
dhe bizneseve nga Ballkani
Perëndimor. Konferenca është
organizuar nga Asociacioni
Federal për Materiale, Blerje
dhe Logjistikë (BME) në
bashkëpunim me Ministrinë
Federale për Ekonomi dhe
Energji dhe Odat Ekonomike
Gjermane (DIHK). Nga Oda
Ekonomike Gjermano-Kosovare
në konferencë ka marrë pjesë
drejtoresha menaxhuese Nora
Hasani.
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Kuvendi kishte karakter solemn,
meqë u shënua 5 vjetori i
themelimit të OEGJK.
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GJIGANTËT E EKONOMISË
GJERMANE VIZITUAN KOSOVËN
Një delegacion i Komitetit
Lindor të Ekonomisë Gjermane, i
kryesuar nga Drejtori i Komitetit
z. Michael Harms qëndroi në
Prishtinë më 22 dhe 23.05.
Pjesë e delegacionit ishin
firma të mëdha gjermane
si Airbus, Ernst & Young,
Deutsche Telekom, Deutsche
Bahn, BASF, wpd etj. Anëtarët
e delegacionit u takuan me
ndërmarrje kosovare, por edhe
me përfaqësues të Ministrisë
së Zhvillimit Ekonomik dhe
me Ministren e Tregtisë dhe
Industrisë Hykmete Bajrami.
Gjatë qëndrimit të tyre në
Kosovë u informuan lidhur me
infrastrukturën, legjislacionin,
reformat në përmirësimin e
mjedisit afarist në Kosovë dhe
mundësitë për të investuar në
Kosovë.
Anëtarët e delegacionit të
Komitetit Lindor të Ekonomisë
Gjermane gjatë qëndrimit të tyre
u shoqëruan nga Ambasada
Gjermane dhe nga Oda Ekonomike
Gjermano Kosovare.
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THELLOHET BASHKËPUNIMI
OEGJK DHE UNIONI I BIZNESEVE
SHQIPTARE-GJERMANE
OEGJK dhe Unioni i Bizneseve
Shqiptare-Gjermane vazhdojnë
bashkëpunimin përmes
programit të bursave për
përkrahjen e arsimimit të
studenteve. Veç kësaj, do
të organizohen takime B2B
ndërmjet anëtarëve të të dyja
organizatave në fund të muajit
shtator në Prevallë.
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FESTA VERORE
AUG

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

EXPORT PROMOTION COURSE
SEP
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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.

DIASPORA B2B | Përgatitjet
SEP

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 firma nga diaspora.

DIASPORA B2B
SEP

Me qëllim të 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 dhe anëtarë të
OEGJK-së.

PANAIRI VIRTUAL I PUNËS
SEP

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.

UDHËRREFYESI PËR EKSPORT
OCT

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

NDARJA E BURSAVE
OCT

Në bashkëpunim me Unionin e Bizneseve ShqiptareGjermane do të bëhet ndarja e Bursave për studente.

TRYEZË INFORMUESE
NOV
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Tryezë informuese mbi ligjin e investimeve strategjike.

WEBINAR DHE VIDEO
NOV

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.

SEMINARI
DEC

Fit for Global B2B
Me të ftuar special nga BME.

POWER LUNCHES

∞

Ligjerata inspiruese dhe takime B2B me anëtarët e
STIKK (Shoqata e Teknologjisë së Informacionit dhe
Komunikacionit e Kosovës), për gjetjen e rrugëve të
bashkëpunimit ndërmjet anëtarëve të të dy organizatave
në digjitalizim dhe inovacion.
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Delegacioni i
OEGJK-së
takon Alfred
Gaffal,
Presidentin
e Shoqatës së
Ekonomisë
bavareze
Më bën të ndihem shumë krenar,
kur shoh nga afër se sa të suksesshme
janë firmat e bashkatdhetarëve tanë në
Gjermani. Ka qenë kënaqësi që firmat
Dula Dienstleistungen dhe Abidat t’i kemi
pjesë të delegacionit tonë me takimin me
z. Gaffal, theksoi Fadil Hoxha.
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Presidenti i OEGJK-së Fadil
Hoxha, bashkë me Drejtoreshën
menaxhuese Nora Hasani
kanë zhvilluar një takim me
z. Alfred Gaffal, Presidentin e
vbw, Shoqatës së Ekonomisë
së Bavarisë, nën ombrellën e
së cilës janë 133 shoqata të
ndryshme ekonomike të Bayernit, në firmat anëtare të këtyre
shoqatave punojnë gjithsej 4.7
milionë punëtorë.
OEGJK cilëson takimin me z. Gaffal
si një ngjarje shumë të rëndësishme
dhe një mundësi të mirë për t’i
informuar bizneset bavareze për
potencialin që ka Kosova.
Përfaqësuesit e OEGJK-së
informuan z. Gaffal lidhur
me marrëdhëniet ekonomike
gjermano-kosovare, kushtet për
të investuar dhe bërë biznes në
Kosovë, MSA, reformat fiskale,
por edhe për ligjin për investime
strategjike dhe potencialin e
madh e të pashfrytëzuar që
paraqet rinia kosovare.
Zoti Gaffal shprehu gatishmërinë
e vbw për të bashkëpunuar me
OEGJK dhe për t’i informuar
firmat anëtare të Shoqatës së
Ekonomisë së Bavarisë rreth
mundësive për të investuar
në Kosovë, dhe potencialin e
pashfrytëzuar - rininë kosovare.
Presidenti i OEGJK-së Fadil
Hoxha e ftoi z. Gaffal, që bashkë
me një delegacion të anëtarëve
të vbw ta vizitoi Kosovën.
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Fadil Hoxha tha që Kosova
lufton për ta përmirësuar
imazhin e keq që ka në Evropë
dhe të promovohet si vend
strategjik, për investitorët
gjermanë.
“Me përkrahjen e vbw, përmes
informimit të drejt të firmave
bavareze rreth kushteve dhe
potencialit që ka Kosova, do të
mund të rritej interesimi për ta
parë Kosovën si mundësi për ta
zhvendosur apo zgjeruar prodhimin
në Kosovë”, theksoi Hoxha.
Gjatë takimit u diskutua për
rëndësinë e madhe të aftësimin
profesional dhe për mungesën
e një sistemi dual të arsimit në
Kosovë, siç e ka Gjermania.
Pjesë e delegacionit të OEGJKsë ishin përfaqësuesit e
firmave anëtare nga Bayern:
Sebajdin Allaci nga ABIDAT
GmbH - Nürnberg, si dhe
Ibrahim dhe Naim Dula nga Dula
Dienstleistungen - Puchheim.
Në kuadër të vizitës në
Bayern, Fadil Hoxha dhe
Nora Hasani vizituan firmën
WOLF, që është lider evropian
në për sisteme të ngrohjes
qendrore dhe të kondicionimit
të ajrit. Ata vizituan fabrikën
në Mainburg, ku prodhohen
sistemet për kondicionim të
ajrit, kaldajat dhe panelet
solare. Përfaqësuesit e
OEGJK-së vizituan edhe
firmën Gittfried në Karlsfeld.
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LAJME NGA ODA
NORA HASANI
DREJTORESHË MENAXHUESE
Znj. Hasani në mars të 2017 është zgjedhur Drejtoreshë
Menaxhuese e Odës Ekonomike Gjermano-Kosovare. Me
profesion është juriste dhe ka përvojë shumëvjeçare në
shoqërinë civile dhe sektorin e mediave. Para se të merr përsipër
detyrën e re në OEGJK, znj. Hasani ka punuar nëntë vite në
sektorin e ekonomisë në kuadër të Ambasadës Gjermane në
Prishtinë. Nga funksioni i saj në Ambasadë, ajo ka përcjellë
themelimin, zhvillimin dhe punën e OEGJK-së.

BESNIK BEQIRI
EMEROHET
KOORDINATOR

OEGJK AKTIVE NË
RRJETËZIMIN ME ODAT
EKONOMIKE TË RAJONIT DHE
ORGANIZATA GJERMANE,
DUKE MARRË PJESË NË:

Me 28.4. Bordi i Drejtorëve
të OEGJK-së emëron Besnik
Beqirin, Koordinator të OEGJKsë. Z. Beqiri, me angazhimin
e tij vullnetar, do ta mbështes
OEGJK në koordinimin dhe
ristrukturimin e sektorëve të
Odës dhe në përkrahjen e zyres
në organizimin e aktiviteteve për
anëtarë.

INOVACIONET NË ODË!

Zgjerohet ekipi i OEGJK-se për t’u përgjigjur kërkesave
më shpejt dhe për të qenë sa më afër anëtarëve
Për përkujdesje ndaj anëtarëve, planifikim dhe koordinim të
aktiviteteve janë përgjegjës:
Marigona Mustafa marigona.mustafa@oegjk.org;
Viktor Zeneli viktor.zeneli@oegjk.org
Për Menaxhim të zyrës (Asistent i Ekzekutivit) dhe Marrëdhënie me
Publikun është përgjegjës: Enis Rrahmani enis.rrahmani@oegjk.org

- PROGRAMI DIGITAL
WORKPLACE PER STAFIN,
BORDIN dhe ANETARET
- WEBSITE I RI nga ADAPTIVIT
- OFFICE 365 nga ABIDAT
- IDENTITETI I RI: BASE AGENCY
- NEWSLETTER DESIGN:
TREKUARTISTA

27. dhe 28.3.2017 TAIEX
Regional Workshop on support
to the Western Balkan Chamber
Investment Forum in the Field of
Access to Finance, Podgorice /
Mali i Zi
6.4.2017 East Forum Berlin,
Berlin
31.05. 3rd BME/AHK Purchasing
Initiative Western Balkans,
Beograd/ Serbi
29. dhe 30.06. TAIEX Regional
Workshop on Support to
Western Balkan Chamber
Investment Forum in the field of
SME Internationalisation
11.07. Vizita në Shoqatën
Ekonomike të Bavarisë

OEGJK NDËRRON
LOKACIONIN
Ali Hadri,12000 Fushë Kosovë,
Capital Gate, Kati 5

Lajmet e plota i gjeni në www.kdwv.eu

LAJME NGA ANËTARËT
BMW Makcar LLC ndërron lokacionin

Al-Trade Holding hap Bau Academy

RELUX fillon eksportin për në Gjermani

Devolli Corporation hap VENTIUS KOSOVO në Gjakovë

Makcar LLC përfaqësia e BMW ndërron lokacionin. Show Room i
veturave të reja BMW dhe administrata do ta kenë një sipërfaqe rreth
1100 m2, ndërsa hapësira për servis e mirëmbajtje të veturave BMW
do ta ketë një sipërfaqe prej 600 m2.
Fabrika e bojrave Relux lidhur kontratë shumëvjeçare me
ndërmarrjen gjermane RyFo Colors të Hanoverit dhe do të eksportojë
një tonelatë, respektivisht 40 kamionë, ngjyra e fasada në vit në
tregun gjerman.

Komot Pharmaceutical ndërron lokacionin

Ndërmarrja Komot, përfaqësuese e shumë prodhuesve/kompanive
evropiane për distribuim të produkteve farmaceutike me 19.07.2017
ka dalë në lokacionin e ri. Objekti i ri ka rreth 1000 m2

Al-Trade Holding nga 1 shtatori 2017 hap shkollën e mesme
profesionale private “Bau Academy”, e cila mundëson aftësim
në pesë profile profesionale. Shkolla në total ka 8 etazhe me një
sipërfaqe prej rreth 3500 m2.
Devolli Corporation me datën 05.08.2017 hap fabrikën e prodhimit
të dyshekëve e të sfungjerëve VENTIUS KOSOVO LLC në Gjakovë me
standarde më të larta prodhuese, me një sipërfaqe prej rreth 25.000
m2 e punëson mbi 150 punëtorë.

IQ TO LINK hap zyre në Mitrovicë

IQ to Link ka mbi 400 të rinj të punësuar. Përpos zyreve në Prishtinë
dhe Prizren, është hapur zyra më e re në Mitrovicë, e cila do t’i
punësojë 120 të rinj Mitrovicas.

ANËTARËT PREMIUM

