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E D ITO R I A L
Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare synon që edhe në të ardhmen të jetë
sa më pranë anëtarëve të saj, jo vetëm duke u shndërruar në zërin e tyre për
të përfaqësuar interesat në nivel qendror e lokal, por edhe duke iu ofruar
shërbime dhe aktivitete që i plotësojnë kërkesat e tyre dhe që u mundësojnë
të krijojnë rrugë të reja bashkëpunimi.
Me botimin e dytë të buletinit tonë, sjellim përmbledhjen e aktiviteteve që i
kemi zhvilluar gjatë muajve që i lamë pas.
Me qëllim që t’i përkrahim anëtarët që të fillojnë, vazhdojnë dhe intensifikojnë
marrëdhëniet ekonomike me Gjermaninë, pjesë qendrore e punës sonë,
gjatë muajve të kaluar, ishte nxitja e eksportit, rrjetëzimi i anëtarëve tanë me
ndërmarrësit anëtarë të Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani, si dhe
fillimi i bashkëpunimit strategjik me Asociacionin për Menaxhim të Zinxhirit
të Furnizimit, Prokurimit dhe Logjistikës (BME).

Nga shtatori
deri në dhjetor
2017, kemi
arritur që

Përmes punëtorive të nxitjes së eksportit,
me përkrahjen e projektit COSiRA të
GIZ, nga shtatori deri në dhjetor 2017,
kemi arritur që 374 përfaqësuesve të
bizneseve t’u ndihmojmë që t’i thellojnë
njohuritë e tyre mbi procedurat e
eksportit, rëndësinë e standardizimit dhe
certifikimit, por edhe rreth qeverisjes së
korporatave, menaxhimit, marketingut
dhe përgatitjes optimale për të qenë të
suksesshëm në takime B2B me partnerë
gjermanë.

përfaqësuesve
të bizneseve
t’u ndihmojmë
që t’i thellojnë
njohuritë
e tyre

Për t’i informuar bizneset kosovare
për kërkesat e industrisë gjermane
ndaj prodhuesve që synojnë të bëhen
furnitorë për ndërmarrje gjermane dhe
të eksportojnë, me iniciativë të OEGJK-së
dhe përkrahje nga GIZ, në dhjetor të vitit
2017, Kosovën e vizitoi Olaf Holzgrefe,
drejtor për marrëdhënie ndërkombëtare
nga BME. Qëllimi i vizitës së tij ishte
konkretizimi i bashkëpunimit me OEGJK
dhe prezantimi i kërkesave të blerësve
industrial ndaj furnitorëve potencial.
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Në këtë buletin mund të lexoni më shumë rreth njërës
prej ngjarjeve më të suksesshme që realizuam në fund
të shtatorit - ku bashkë me ProCredit Bank dhe Unionin
e Bizneseve Shqiptare në Gjermani gjetëm rrugë të reja
të bashkëpunimit ekonomik me qëllim që ta rikthejmë
interesimin e bashkatdhetarëve tanë për të investuar
në Kosovë. Brenda një dite u zhvilluan 110 takime B2B
në Qendrën Rajonale të Trajnimeve të ProCredit Bankës
në Prevallë, ku 18 ndërmarrje nga Gjermania u takuan
me 40 ndërmarrje prodhuese kosovare.

Brenda
një dite u
zhvilluan

110

takime B2B
në Qendrën
Rajonale të
Trajnimeve
të ProCredit
Bankës në
Prevallë

NORA HASANI

DREJTORESHË MENAXHUESE
Përpos lajmeve nga Oda, në faqen 14 dhe 15 i ndajmë me
ju sukseset që kanë arritur anëtarët. Ju inkurajojmë që
t’i ndani të arriturat e ndërmarrjes suaj përmes buletinit
tonë – të ndajmë histori suksesi, e të sjellim lajme të mira!
Duke filluar nga botimi i ardhshëm, në artikuj të
veçantë do të trajtojmë tema qendrore, të cilat janë me
interes për anëtarët tanë. Buletinin e muajit qershor ia
dedikojmë të drejtave nga pronësia intelektuale, ku do
të thellohemi në mbrojtjen, por edhe rëndësinë dhe
vlerën ekonomike të tyre këtyre të drejtave.
Lexim të këndshëm!
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AKTIVITETET
Anëtarët Premium të OEGJK- së kanë vizituar
fabrikën e përpunimit të specave “Jaha Foods”, të
kryetarit të OEGJK-së, Fadil Hoxha, në Podujevë.
Takimet e “Premium Business Club” mbahen
në kompanitë e anëtarëve Premium të OEGJKsë, në formë të vizitave të përbashkëta
grupore. Përmes takimeve të tilla, pjesëmarrësit
njoftohen me punën e njëri-tjetrit, me prodhimet
e shërbimet të cilat i ofrojnë, dhe kanë
mundësinë të diskutojnë mbi sukseset e
arritura, por dhe mbi sfidat që i kanë pasur e
si i kanë tejkaluar ato.

PREMIUM BUSINESS CLUB JAHA FOODS

PREMIUM BUSINESS CLUB
JAHA FOODS

Kështu, OEGJK anëtarëve të saj Premium, ua
jep përkrahjen e vazhdueshme për rrjetëzim,
duke e ditur që mundësia e njohjes së
bizneseve me punën e njëri-tjetrit, hap dyer
për bashkëpunime dhe rritje për bizneset e
ndryshme.

Në kuadër të javës globale të ndërmarrësisë
OEGJK së bashku me Shoqatën për Teknologji
të Informacionit dhe Komunikimit të Kosovës
– STIKK kanë organizuar një mëngjes të
përbashkët për anëtarët e tyre.
Me takime të tilla joformale OEGJK ndjek qëllimin
të njoftoj biznese dhe organizata nga profile të
ndryshme me njëri-tjetrin, duke krijuar kështu
ura të reja bashkëpunimi në fusha të ndryshme
dhe duke rritur potencialin për inovacione dhe
zhvillime të sukseshme biznesore.

MËNGJESI NË STIKK

MËNGJESI NË STIKK

“Festa verore” e mbajtur në fund të gushtit
2017 në Marigona Residence, mundësoi që
nën ritmin e muzikës, pijeve e ushqimit të
krijohet një atmosferë shoqërore, qëllimi i së
cilës ishte që anëtarëve e bashkëpunëtorëve
të OEGJK-ës t’iu mundësohet rrjetëzimi e
njohja e njëri-tjetrit.

FESTA VERORE

FESTA VERORE
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Unioni i Bizneseve Shqiptare në Gjermani ka
ndarë bursa për studentet e Kosovës. Për të
tretin vit me radhë Unioni i Bizneseve Shqiptare
në Gjermani, me seli në Köln, ndau edhe për
vitin akademik 2017/2018 bursa për studentet
e të gjitha drejtimeve në universitetet publike
të Kosovës, që kanë mbaruar vitin e parë të
studimeve në nivelin Bachelor.
Nga gjithsejt 540 aplikues, 143 studente të
Kosovës janë përzgjedhur për këtë bursë. Ato
do të përkrahen me 100 euro/ muaj për një vit
të tërë akademik.
Këtë program të bursave e mbështet Oda
Ekonomike Gjermano-Kosovare në mënyrë
administrative

UNIONI I BIZNESEVE NDAN BURSA

UNIONI I BIZNESEVE
NDAN BURSA

Anëtarët Premium të OEGJK-së, Unioni i
Bizneseve Shqiptare në Gjermani dhe ambasadori
gjerman, Christian Heldt u pritën nga kryeministri
i Republikës së Kosovës, Ramush Haradinaj në
fund të shtatorit 2017.
Gjatë këtij takimi janë diskutuar mundësitë për
investime konkrete në Kosovë; sfidat me të cilat
ballafaqohen ndërmarrjet nga diaspora për të
shtrirë me veprimtaritë e tyre në Kosovë dhe
vështirësitë që anëtarët e OEGJK-së kanë në lidhje
me eksportin e produkteve të tyre jashtë vendit.

TAKIMI ME KRYEMINISTRIN

TAKIMI ME
KRYEMINISTRIN

Në kuadër të bashkëpunimeve të vazhduara që
OEGJK i realizon me institucione të ndryshme
kosovare po edhe atyre jashtë vendit, bashkërisht
me DIHA (Oda Gjermane e Industrisë e Tregtisë
në Shqipëri) është sjellë për herë të parë në
trevat shqiptare një panair virtual i punës.
Panairi virtual i punës, i realizuar në fund të
shtatorit 2017, ka mundësuar që ndërmarrjeve
anëtare të OEGJK-ës (gjithsej pesë kompani), t’iu
ofrohet një mundësi kontakti me profesionistë të
fushave përkatëse, të cilët veprojnë e punojnë në
Gjermani.
Ky panair ofroi një mundësi unike për kompanitë
kosovare, për të rekrutuar profesionistë gjermanë
me eksperiencë shumëvjeçare në fusha të
ndryshme.

PANAIRI VIRTUAL I PUNËS

PANAIRI VIRTUAL
I PUNËS
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SES VIZITON KOSOVËN
Ute Sonnen, zëvendësdrejtoresha e
departamentit për Evropën Juglindore
nga Senior Expert Service (SES) Bonn
do të vizitojë Kosovën gjatë muajit
prill për t’u takuar me biznese dhe
përfaqësues të shoqatave biznesore.
Do të zhvillohen disa vizita në qytete
të ndryshme të Kosovës dhe do të
organizohen takime për të promovuar
sherbimin SES. Përfaqësusja e SES
gjithashtu parashihet të vizitojë
ndërmarrjet dhe organizatat që kanë
marrë shërbime në të kaluarën nga ky
shërbim.
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LAJME NGA ODA
KURSE PËR PROMOVIMIN
E EKSPORTIT
OEGJK në bashkëpunim me projektin COSiRA të GIZ-it ka zhvilluar disa module
trajnuese për nxitjen e eksportit të produkteve nga Kosova. Kursi për nxitjen
e eksportit në Kosovë është ndërtuar mbi tema që specifikisht i përgjigjeshin
nevojave të bizneseve kosovare për informim dhe thellim të njohurive në fushat:
eksport, qeverisje e korporatave, marketing dhe “soft skills”.
Qëllimi i këtij programi të avancuar trajnues ishte përkrahja e ndërmarrësve
kosovarë për të avancuar përpjekjet e tyre të eksportimit të produkteve të tyre
në tregun global në përgjithësi, e në tregun gjerman në veçanti.
Kursi ishte i ndarë në tre module dhe ishte i adresuar për bizneset anëtare të
OEGJK-së. Megjithatë, në përputhshmëri me programin afatgjatë të promovimit
të eksportit të produkteve vendore të OEGJK-së, disa nga modulet ishin të
hapura për të gjitha bizneset kosovare të interesuara.
Moduli i parë:
Në këtë modul fokusi ishte informimi mbi procedurat e eksportimit.
Përmbajtja e modulit u nda në katër tema:
/
/
/
/

Procedurat për import/eksport
MSA (Marrëveshja për Stabilizim dhe Asocim me BE-në)
Standardizimi dhe çertifikimi; vështirësitë që hasen gjatë procesit
Menaxhimi i zinxhirit furnizues (Supply chain management)

Moduli i dytë:
Moduli i dytë u koncentrua rreth menaxhimit dhe qeverisjes së korporatave.
Përmbajtja e modulit u thellua në këto tema:
/
/
/
/

Praktikat e mira të qeverisjes në ndërmarrje të vogla dhe të mesme
Avancimi i strukturës organizative të kompanisë
Proceset e vendimmarrjes
Motivimi “Teoria e motivimit e Herzbergut“

Moduli i tretë:
Në këtë modul përmbajtja kryesore ishte “soft skills”; komunikimi profesional
me palë, rëndësia e takimeve B2B (business to business) dhe takimeve B2C
(business to customer).
Përmbajtja e modulit u fokusua në temat në vijim:
/
/
/
/
/

Menaxhimi i mediave sociale
Aftësia e komunikimit; përgatitjet për takime B2B dhe B2C
Marketingu online
Branding dhe rebranding
Prezantimi i Asociacionit për Menaxhim të Zinxhirit të Furnizimit (BME)

Ligjeratat dhe punëtoria e trajnimit u përcollën me interesim
të madh nga pjesëmarrësit. Në këto trajnime morën pjesë
gjithsejt 374 persona. U shpreh kërkesa për trajnime të
mëtutjeshme pasi që u vlerësua që trajnimet e tilla ndihmojnë
dukshëm bizneset kosovare në përpjekjet e tyre për rritjen e
efikasitetit të tregtimit dhe cilësisë së prodhimit.
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MIKPRITJE NË PREVALLË B2B
DIASPORA - KOSOVA
Me përkrahje të ProCredit Bank, OEGJK-ja solli 18 ndërmarrës kosovarë
që veprojnë në Gjermani që të takohen me ndërmarrës vendor, me
qëllim të promovimit të eksportit përmes krijimit të bashkëpunimeve
të ndërsjellta.
Në një ambient më ndryshe nga ai si jemi mësuar t’i shohim organizimet
e tilla sidomos kur kanë të bëjnë me fushën e ekonomisë, ndërmarrësit
gjermanë e kosovarë u mirëpriten në qendrën e trajnimeve të ProCredit
Bank në Prevallë në fund të shtatorit 2017.

Organizmi “B2B Diaspora –Kosova - Rrugët e reja të bashkëpunimit
ekonomik” mundësoi realizimin e mbi 110 takimeve B2B (Business to
Business). Takimet u zhvilluan ndërmjet 18 ndërmarrësve, anëtarë të
“Unionit të Bizneseve Shqiptare në Gjermani” dhe mbi 40 ndërmarrësve
kosovarë, anëtarë të OEGJK-së dhe klientëve të ProCredit Bank.
Synim kryesor i këtyre takimeve B2B ishte krijimi i bashkëpunimeve
të reja ekonomike mes bizneseve vendore dhe atyre nga diaspora.
Takimet rezultuan të jenë shumë frytdhënëse. Gjatë këtij eventi u
hartuan mbi 10 draft kontrata që ndjekin vizionin e promovimit të
eksportit të produkteve “Made in Kosova” në tregun gjerman.
Krahas mundësisë për takime B2B, pjesëmarrësve u ofrua mundësia
e këshillimeve në fushat financiare, logjistike, ligjore dhe tatimore si
lehtësim në përgatitjen e tyre për të depërtuar në tregun gjerman.

“

“

Rrugët e reja të bashkëpunimit
ekonomik
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PRAKTIKË PUNE NË GJERMANI
PËR TË RINJTË E KOSOVËS
Që disa vite me radhë, kompanitë gjermane u ofrojnë të rinjve nga
Kosova dhe shteteve tjera të Ballkanit perëndimor mundësinë të
kryjenë praktikën e punës në kompanitë e tyre. Në kuadër të praktikës
në punë të rinjtë kanë mundësinë të fitojnë përvoja të reja dhe të
zbatojnë njohuritë e tyre teorike të fituara gjatë studimeve në praktikë.
Në vitin 2016 janë ndërmjetësuar përmes këtij bashkëpunimi 60 vende
të praktikës, ndër të cilat 8 ishin për të rinjtë nga Kosova.
Ky program i praktikantëve ofrohet nga Shoqata e Industrisë Gjermane
(BDI - Bundesverband der Deutschen Industrie) përmes programit të
bursave Zoran Đinđić.

Ndërkohë, mbi 20 të rinj nga
Kosova kanë marrë pjesë në
këtë program
Kompanitë gjermane ofrojnë vende pune për praktikantë për një
kohëzgjatje prej tre deri në gjashtë muaj dhe marrin përsipër
shpenzimet e sigurimit shëndetësor dhe akomodimit, ose paguajnë
në përputhshmëri me ligjin pagën minimale.
Zëvendës ambasadori i Republikës Federale të Gjermanisë në Kosovë
Jan-Axel Voss takoi në tetor 2017 një grup të të rinjëve që kanë mbaruar
praktikën në Gjermani përmes këtij programi dhe udhëheqësen e
programit Antje Müller, për një darkë të përbashkët.
Pjesëmarrësit, të cilët ishin kryesisht studentë nga fusha e inxhenierisë
dhe teknologjisë informative treguan për përvojat e tyre të fituara në
kompanitë gjermane. Shumica prej tyre ndërkohë janë të punësuar në
kompani apo institucione kosovare dhe kanë mundësinë të zbatojnë
njohuritë e tyre të fituara në Gjermani në praktikë.
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OEGJK DHE BME KONKRETIZOJNË
BASHKËPUNIMIN
Oda Ekonomike Gjermano-Kosovare do ta thellojë
bashkëpunimin me Asociacionin për Menaxhim të
Zinxhirit të Furnizimit, Prokurimit dhe Logjistikës (BME)
në Gjermani.
Drejtorja menaxhuese e OEGJK-së Nora Hasani dhe
anëtari i bordit Mentor Sahiti takuan drejtorin gjeneral të
BME, Dr. Silvius Grobosch dhe drejtorin për marrëdhënie
ndërkombëtare të këtij acociacioni, Olaf Holzgrefe. Gjatë
takimit u diskutua rreth thellimit të bashkëpunimit dhe
krijimit të urave lidhëse ndërmjet ndërmarrjeve kosovare
dhe atyre gjermane përmes OEGJK-së dhe BME-së.
Përmes bashkëpunimit me OEGJK, BME do t’ua lehtësojë
prodhuesve kosovarë qasjen në eventet e organizuara
nga ky asociacion, duke përfshirë këtu edhe pjesëmarrjen
në simpoziumin e BME, që do të mbahet në nëntor 2018.
Kosova do të marrë pjesë për herë të parë në këtë ngjarje,
ku çdo vit takohen më shumë se 2000 blerës, menaxherë
të zinxhirit të furnizimit dhe punëtorë të logjistikës, në
Berlin - për kongresin më të madh të blerësve në Evropë.
BME është asociacion profesional dhe lider për
menaxherë të zinxhirit të furnizimit, blerës dhe
profesionistë të logjistikës në Gjermani dhe Evropë
qendrore. Ky asociacion i ka 9600 anëtarë.
Përveç pjesëmarrjes në simpozium dhe ngjarjeve tjera,
që kanë karakter B2B, BME dhe OEGJK do ta organizojnë
vizitën e një delegacioni të ndërmarrësve gjermanë në
Kosovë në shtator të këtij viti.

“DIGITAL WORKPLACE”
OEGJK së shpejti do të ofrojë shërbimin që
mundëson përmes një platforme digjitale
një komunikim të brendshëm më efikas për
anëtarët e Odës. Qëllimi është që të lehtësohet
qasja në informata dhe të fuqizohet rrjetëzimi
i anëtarëve, bordit dhe stafit të OEGJK-së.
Përmes kësaj platforme anëtarët do të jenë
vazhdimisht të informuar mbi lajmet e reja
rreth organizimit të brendshëm të aktiviteteve
të Odës dhe lajmeve globale mbi zhvillimet
dhe ngjarjet e ndryshme ekonomike.
Platforma “digital workplace” do të lehtësojë
rrjedhën e informimit dhe do të shërbejë si
kanal komunikimi për anëtarët dhe stafin e
OEGJK-ës. Gjithashtu, ajo do të jetë edhe një
mundësi e mirë për të nxitur përfshirjen aktive
të anëtarëve në organizime të ndryshme që u
përksain interesave të biznesve të tyre.
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SHËRBIMI EKSKLUZIV I ODËS
SENIOR EXPERT SERVICE
E ardhmja kërkon përvojë. A jeni ju udhëheqës i një kompanie
të mesme ose të vogël dhe keni identifikuar që në kompaninë
tuaj keni nevojë për një ekspert që t’iu mbështetë gjatë
një procesi të caktuar me këshilla dhe trajnime? Shërbimi
“SES - Senior Experten Service “është dizajnuar pikërisht
për këtë qëllim. SES angazhon profesionistë në pension me
mundesinë për të percjellur tutje përvojat dhe njohuritë e tyre
të grumbulluara gjatë një karriere shumëvjeçare. Angazhimi
i këtyre ekspertëve bëhet brenda dhe jashtë Gjermanisë.
Ekspertët punojnë në bazë vullnetare dhe ndihmojnë në
avancimin profesional të punëtorëve por edhe udhëheqësve
të ndryshëm të kompanive, organizatave e institucioneve
të ndryshme anembanë botës. Qëllimi kryesor është që
duke ndarë përvojat dhe njohuritë e tyre të ndihmojnë të
tjerët të forcohen e të pavarësohen në punën e tyre.
SES angazhohet në Kosovë përmes ekspertëve të tyre
që nga viti 2009. Gjatë kësaj kohe gjithsej 85 vizita të
ekspertëve të ndryshëm janë bërë në Kosovë. Nga këto
23 kanë qenë vetëm në vitin 2016.
Ekspertët e SES kanë mbështetur dhe ndihmuar në
Kosovë, gjatë proceseve të ndryshme të zhvillimit të tyre,
kompani të vogla e të mesme, institucione arsimore dhe
për zhvillim profesional, dhe administratën publike.
- A keni më shumë pyetje rreth shërbimeve të SES?
- A keni dëshirë të angazhoni një ekspert nga ndonjë
fushë specifike në kompaninë/organizatën tuaj?
- Na shkruani në: info@oegjk.org

MEMORANDUM MIRËKUPTIMI
OEGJK nënshkruan memorandum mirëkuptimi
me Shoqatën për Teknologji të Informacionit
dhe Komunikimit të Kosovës (STIKK).
Me këtë marrëveshje OEGJK dhe STIKK kurorëzojnë
një bashkëpunim të shëndoshë që e kanë gëzuar
tash për shumë kohë dhe vendosin dispozitat për
bashkëpunim edhe më të ngushtë në të ardhmen.
Si hap të parë të bashkëpunimit më të ngushtë,
OEGJK dhe STIKK kanë organizuar mëngjesin e
përbashkët që u mbajt me datën 16 nëntor 2017,
në të cilin kanë qenë të ftuar të gjithë anëtarët e
OEGJK-së të cilët kanë aspirata për tu zhvilluar
në aspektin e teknologjisë dhe inovacionit.

12

Artin
NEWSLETTER

| MARS 2018

Artin

NEWSLETTER

| MARS 2018

OEGJK ka dëshirë që të bashkëpunojë me
artistë lokal për t’i mbështetur në promovimin e
punimeve të tyre, duke i ofruar hapësirat e Odës
si hapësirë për ekspozim.

Blinera R. Ibishi është artistja
e parë që do t’i ekspozojë disa
nga punimet e saj në hapësirat
e OEGJK-së!
Në institucionin tonë zhvillohen takime të
shumta me biznese të rëndësishme kosovare
dhe gjermane, me partnerë strategjik dhe me
investitorë të huaj, prandaj hapësirat e zyreve
tona i ofrojmë për ekspozimin e artit lokal.
Në këtë formë ne zbukurojmë ambientin
tonë të punës, ndërsa artistët me huazimin e
punimeve të tyre mund të promovohen dhe t’i
shesin punimet.

OEGJK çdo gjashtë muaj do t’i ndërrojë veprat
e ekspozuara me punime të reja. Artistët e
interesuar inkurajohen ta kontaktojnë Odën
në info@oegjk.org
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LAJME NGA ANËTARËT
SHKOLLIM PROFESIONAL
NË GJERMANI
Gjatë muajve korrik-gusht 2017, pas një
procesi profesional dhe transparent 60 të rinjë
kosovarë u përzgjodhën të vijojnë mësimin
në shkolla profesionale në Gjermani. Të
përzgjedhurit do të kalojnë fazën e përgatitjes
ku parashihet të përforcohen njohuritë e
gjuhës gjermane dhe të lehtësohet integrimi
i tyre në Gjermani, me synim që në shtator
2018 të fillojnë suksesshëm rrugëtimin e tyre
trevjeçar profesional në profesionin e:

Përkujdesjes ndaj
të moshuarve
Projekti “Ausbildung” implementohet
nga APPK, në bashkëpunim me Diakonie
Baden-Württemberg. Ky projekt i siguron
rinisë kosovare mundësinë e shkollimit
profesional në fushën e kujdesit ndaj të
moshuarve në Gjermani.

JAHA NË
INDI
OEGJK është krenare të ju njoftojë se firma
anëtare JAHA, në pronësinë e presidentit të
OEGJK-së Fadil Hoxha, është përzgjedhur
nga shteti amerikan që të marr pjesë në
samitin global të ndërmarrësisë (Global
Entrepreneurship Summit) që do të mbahet
këtë vit në Indi.
Kosova do të përfaqësohet në #GES2017 nga
kryetari i OEGJK-së, z. Hoxha. Jaha Group
përfshinë prodhimtarinë ushqimore dhe
fabrikën solare.

XELLA
KOSOVA
Përveç përkrahjes së fuqishme që i ofron tregut
të energjisë së gjelbër në Kosovë z. Hoxha
gjithashtu është i përkushtuar ndaj temës
së samitit që për këtë vit është fokusuar në
promovimin e barazisë gjinore nën moton
“Gratë së pari, prosperitet për të gjithë”. Fabrika
e z. Hoxha për prodhimin ushqimor ka 700 të
punësuar, nga të cilët rreth 650 janë gra.
Ai gjithashtu është i përkushtuar të përkrah
rininë kosovare përmes punësimit në fabrikën
JAHA Solar.

Nga muaji shtator 2017 XELLA Kosova L.L.C. ka
filluar të eksportojë produktin SILKA në tregun e
Serbisë. Bëhet fjalë për një produkt me përbërje
prej rërës së kuarcit, gëlqeres dhe ujit.
Xella Kosova L.L.C. është pjesë e korporatës
XELLA International me seli në Duisburg
të Gjermanisë, e cila është lider në Evropë
e më gjerë në prodhimtari të materialeve
ndërtimore. Synimi i XELLA Kosova L.L.C. është
që prodhimet t’i plasojë në rajon, si: Shqipëri,
Bullgari, Maqedoni, Mal të Zi dhe Serbi.
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OEGJK PREZANTON
STAFIN

PLANET
ACCOUNTING

Nga marsi 2018 stafit të OEGJK-së i janë bashkëngjitur tri punonjëse duke
e rritur numrin stafit të OEGJK-së në gjithsej 5 të punësuar: Lule Bahtiri,
zyrtare për hulumtime dhe zhvillim të projekteve, Greta Kazia, zyrtare për
çështje financiare dhe administrative, dhe Fjolla Thaçi, praktikante për
mirëmbajtje të rrjeteve sociale të OEGJK-së dhe monitorim të mediave.

Nga 01.09.2018 Kaf Group fillon me çertifikimin për
përdorimin e sistemit të avancuar të kontabilitetit online
“PLANET ACCOUNTING”
Sistemi i avancuar i kontabilitetit online “PLANET ACCOUNTING”
është një software i kompletuar i kontabilitetit në përputhje
me legjislacionin fiskal të Repulikës së Kosovës, me
standardet ndërkombëtare të kontabilitetit dhe me
standardet ndërkombëtare të raportimit financiar. Ky
sistem mundëson menaxhimin online në kohë reale të
biznesit tuaj, pa marrë parasysh se sa njësi/degë apo
depo keni në distanca të ndryshme larg zyrës qendrore.
Me këtë sistem rritet efikasiteti i menaxhimit të kontabilitetit,
financave dhe kjo ndikon në efikasitetin e menaxhimit të
përgjithshëm të kompanisë.

VIVA FRESH
STORE
Në Prizren u hap hipermarketi i ri i Viva Fresh Store, me një
sipërfaqe rreth 8000m2 dhe mbi 150 të punësuar. Viva Fresh
Store ka hapur gjithashtu një degë në Deçan, duke numëruar
gjithsej 42 dyqane në tërë territorin e Kosovës. Me mbi 3000
të punësuar Viva Fresh Store klasifikohet si punëdhënësi
më i madh në sektorin privat në Kosovë.

CEO ORGANIZON
AGROKOS-IN
Firma anëtare e OEGJK-së, CEO- Congress and Event
Organization për të shtatëmbëdhjetin vit me radhë e
organizon panairin më të madh të bujqësisë në Kosovë.
Sikur vitet paraprake, edhe sivjet panairi do të mirëpres
pjesëmarrëse nga gjithë rajoni dhe Evropa.
AGROKOS është tanimë një traditë të cilën CEO e zhvillon
duke u bazuar në qëndrueshmëri dhe cilësi.
Ndër të tjera, CEO ofron 10% zbritje për anëtarët e OEGJK-ës.

ANËTARËT PREMIUM

