
  

 

Emri i Trajnimit: KRIJIMI I ZINXHIRËVE TË VLERAVE PËRMES TURIZMIT 

AGJENDA E TRAJNIMIT  

Dita 1: 

 

14:00 - 14:15 Hyrje dhe prezantimi i pjesëmarrësve 

14:15 - 14:45 Trendet globale në zinxhirin e furnizimit me ushqim 

 

14:45 - 15:30      Përparësitë krahasuese të rajonit Prokletije-Bjeshkët e Nemun në shkurtimin e zinxhirëve të 

vlerës  

15:30 - 15:45      Pauzë për kafe  

15:45 - 16:30 Kërkesat e turistëve që vijnë në rajonin e Prokletije - Bjeshkët e Namunës 
 
16:30 - 17:30     Turizmi aventurë dhe si ta zhvillojmë  

Dita 2: 

9:00 - 10:00 Shembujt praktik më të mirë- rrugët Katun mes Malit të Zi dhe Kosovës  

10:00 - 10:15 Prezentimi i rrugëve Katun- film i shkurtër promocional  

10:15 - 11:00   Praktikat më të mira - Gastronomia tradicionale në familjet rurale, hotelet dhe restorantet lokale në 

Mal të Zi dhe Shqipëri 

 

11:00 - 11:15     Pauzë për kafe  

11:15 - 12:00    Shembujt e praktikave më të mira – Zinxhiri i vlerave në prodhimin e djathit, si të lidhni sektorin e 

përpunimit të qumështit me turizmin 

 

12:00 - 13:00 Ofrimi i shërbimeve në turizëm rural dhe mënyra se si të fillojmë atë -udhëzim, ofertë, burime dhe 

lidhjet mes operatorëve turistikë, mundësi të tregut  

 

13:00 - 14:00      Dreka  

14:00 - 15:00     Paraqitja e punës dhe transferimi i shembujve pozitivë nga territori I Bjeshkëve të Nemuna  

15:00 - 15:45    Si të mobilizojmë resurset dhe të fillojmë  

15:45 - 16:15    Diversifikimi i ofertave në turizmin rural - Mundësitë e turizmit në natyrë, aktivitetet artizanale dhe 

prodhimi i suvenireve, prodhimi dhe paketimi i produkteve bujqësore dhe produkteve pyjore 



  

 

16:15 - 16:30     Pauzë për kafe  

 

16:30 - 16:45    Hyrje në grupet punuese  
 

16:45 - 17:30 Punë në grupe: Zhvillimi i projekt ideve me temë Turzimi Aventurë në pyje dhe paketimi dhe 
marketingu i produkteve pyjore  

Dita 3: 

 
 9:00 - 9:30      Prezentimi i punës në grupe  

9:30- 11.00  Diskutim lidhur me zinxhirët konkrete të vlerës: Turizmi aventurë në male dhe paketimi dhe tregtimi i 
produkteve pyjore në rajonin Prokletije- Bjeshket e nemuna  

 

11:00 - 11:15  Pauzë për kafe  
 
11:15- 13:00 Vazhdimi i diskutimit të zinxhirëve të vlerave, konkluzionet dhe hapat e ardhshëm 
13:00 - Dreka 
 
 


