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SYNIMI DHE OBJEKTIVAT
E PANAIRIT PËRKATËS:
Sa i përket industrisë së turizmit, Panairet janë
platforma komunikimi të pazëvendësueshme.
Ndaj është kënaqësi t’ju ftojmë në “Panairin e
Turizmit Ndërkombëtar Tirana 2019“, 5-6 Prill
që do zhvillohet në Expocity Albania, një ngjarje
që përmbush dëshirat e industrisë së Turizmit
në tërësinë e saj. Unike në llojin e saj Panairi Ndërkombëtar i Turizmit TIRANA 2019 zhvillohet në rajon me një pjesëmarrje të gjerë nga
entitete të ndryshme dhe kategori të ndryshme
si: destinacione, struktura akomoduese (hotele
/ komplekse tursitike/ vendpushime të reja/ zhvillues pronash etj.), Agjenci Udhëtimi dhe Tur
Operatore, sektorë të ndryshëm të Turizmit si ai
i Detit, Turizmi rural dhe malor, Kulinaria, Turizmi
sportiv dhe i aventurës, Ekoturizmi etj.
Ky panair parë edhe eksperiencën mjaft pozitive
të edicionit të dytë, po shndërrohet në një domosdoshmëri për pikë-takimet e aktorëve kryesorë në industrinë e shërbimeve të udhëtimit, që
kanë të bëjnë me operatorët turistikë kryesorë
dhe rrjetëzimin me përfaqësuesit kryesorë të
Rajonit dhe me gjere. Për të gjithë ju, më shumë
se 200 ekspozues, platforma B2B, shitje direkte,
oferta, dhe mundësi të mëdha promovimi.

Si një nga sektorët më të rëndësishëm të zhvillimit ekonomik në Shqipëri, sektori i turizmit
përbën 8.4% të Produktit të Brendshëm Bruto
(PPB), ndërsa duke përfshirë efektet indirekte
multiplikative, kontributi i sektorit është rreth
26% e PBB-së. Gjatë 8-mujorit të vitit 2018
Shqipëria u vizitua nga 4,397,638 shtetas të
huaj me një rritje prej 16,8 % më shumë se e
njëjta periudhë e vitit të shkuar.

EKSPOZUES DHE ARSYET

ARSYET PËR TË QENË PJESË E KËTIJ

E PJESËMARRJES:

PANAIRI SI EKSPOZUES:

Ekspozues në këtë panair do të jenë:
•

Agjencitë më të mëdha Shqiptare Incoming dhe Out going.

•

Shoqatat e operatorëve turistike dhe
anëtarësia e tyre.

•

Hotelet dhe resortet më të mëdha turistike
të Shqipërisë në Tiranë, Durrës, Shëngjin,
Shkodër, Vlorë Himarë, Sarandë, ofertat
rajonale e më gjerë.

1. Një audiencë mjaft e dedikuar e profesionistëve të industrisë së Turizmit,
zhvilluesve të pronës, institucioneve
shtetërore, qëndrore dhe lokale, përgjegjës të politikave dhe menaxhimit të turizmit në vendin tonë.
2. Një mundësi unike për të reklamuar dhe
shfaqur potencialet e çdo aktori që operon në këtë sektor.
3. Një ekip i përkushtuar për PR dhe Marketing, duke ju dhënë një mbështetje të
plotë për të optimizuar pjesëmarrjen tuaj.

•

Agjencitë Kombëtare të Turizmit të rajonit
dhe më gjerë.

•

Aktorë dhe Institucione të qeverisjes
Qëndrore dhe asaj lokale përgjegjës për
politikat dhe menaxhimin e turizmit,

4. Kurseni kohë dhe para duke ftuar klientët
tuaj në këtë platformë të përbashkët komunikimi, informimi dhe shkëmbim biznesi.

•

Tur Operatorë të Huaj të rëndësishëm nga
vendet e origjinës dhe të destinacioneve
të industrisë së Turizmit në Shqipëri.

5. Marketim i integruar i ofertave turistike të
qarta në nivel lokal dhe rajonal.
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ARSYET PËR TA VIZITUAR
KËTË PANAIR:
•

Gjeni dhe takohuni me produkte të reja
turistike, me destinacion Shqipërinë dhe
destinacionet më të preferuara të shqiptarëve.

•

Zbuloni tendencat e turizmit dhe inovacionet
teknologjike për një shërbim turistik sa më

të kualifikuar.

Expocity Albania është organizues i Panaireve dhe Konferencave
Kombëtare dhe Ndërkombëtare, i
çertifikuar nga UFI, specializuar në
organizimin dhe zhvillimin e panaireve, ekspozitave dhe evente biznesi të ndryshme, drejtuar tregut vendor dhe atij ndërkombëtar. Expocity
Albania ju ofron pjesëmarrësve në
panaire një strukturë dhe infrastruk-

•

Më shumë se 7000 vizitorë të kualifikuar
nga Shqipëria dhe vendet kufitare.

•

Do të gjeni të pranishëm të gjitha segmentet e industrisë së turizmit Shqiptar
në një hapësirë të vetme dhe të dedikuar.

•

Përvetësohen dhe krijohen ide inovatore
për zhvillimin e sektorit të turizimit.

•

Gjate ditëve te panairit do të ketë aktivitete formuese, Forume & Workshope,
Ekspozita të dedikuara, Aktivitete interaktive.

ture të plotë, bashkëkohore dhe të
plotësuar me të gjitha lehtësitë dhe
stafin e nevojshëm. Këto bashkë me
5’000 m² hapësirë të brendshme,
7’000 m² hapësirë të jashtme, Expocity Albania që nga viti 2015, ofron platformën më komplekse dhe
më të përshtatshme për realizimin
me sukses të këtij lloj komunikimi në
Shqipëri.

https://expocity.al/en/mediterranean-tourism-fair/fotografi/#.XBtO-1xKhPY
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