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Formular për aplikimi

PËR ZGJEDHJEN E NDËRMARRJEVE NGA KOMUNA E KËRÇOVËS PËR PJESMARRJE NË DY
PANAIRE RAJONALE NË KILKIS, GREQI DHE STRUMICË

,,Rrjeti i biznesit S-K-K”
1. Panair Rajonal në Kilkis, Greqi
Numri i pritshëm i ekspozuesve: 50 ndërmarrje nga Kilkisi dhe Polikastroja, Greqi;
20 ndërmarrje nga Strumica dhe 15 ndërmarrje nga Kërçova;
Data e mbajtjes: 16.11.2016 (e mërkurë) - 17.11.2016 (e enjte);
Vendi i mbajtjes: Kilkis, Greqi;
Gjuha e punës: Anglisht.
2. Panair rajonal në STRUMICË
Numri i pritshëm i ekspozuesve: 25 ndërmarrje nga Kilkisi dhe Polikastroja, Greqi;15
ndërmarrje nga Kërçova;
Data e mbajtjes: 22.11.2016 (e mart) - 23.11.2016 (e mërkurë);
Vendi i mbajtjes: Strumicë;
Gjuha e punës: Shqip/Maqedonisht/Greqisht.
Afati i fundit për të aplikuar në një/apo dy panairet rajonale është 7 (shtatë) Nëntor, 2016
më së voni ora 12:00.
Të gjitha fushat në formularin e aplikimit duhet detyrimisht të plotësohen!
I. Ndërmarrja:
Emri i ndërmarrjes:
Аdresa:
Тelefoni:
Е-mail:
Faqja e internetit:
Sektori:
Cili është aktiviteti kryesor i kompanisë
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suaj?
Data e themelimit:
Numri i stafit të përhershëm të punësuar
me orar të plotë:

II. Të dhënat për përfaqësuesit e kompanisë të cilët do të marrin pjesë në panaire:
Emri dhe Mbiemri i pjesmarrësit nr. 1:
е-mail për kontakt të pjesmarrsit nr. 1:
Telefon për kontakt të pjesmarrsit nr. 1:
Emri dhe Mbiemri i pjesmarrësit nr. 2
е-mail për kontakt të pjesmarrsit nr. 2:
Telefon për kontakt të pjesmarrsit nr. 2:
III. Përzgjedhja e panairit
Në cilin nga të dy panairet rajonale doni të merrni pjesë?
Panairi Rajonal në Kilkis, Greqi (16.11.2016 (e mërkurë) -17.11.2016 (e enjte));
Panairi rajonal në STRUMICË (22.11.2016 (e mart) - 23.11.2016 (e mërkurë)).

Përshkrim i shkurtër i produkteve / shërbimeve që ofron kompania juaj:

Sipas jush, cili nga produktet / shërbimet e ofruara nga kompania juaj do të ketë potencial
për shitje në rajonin kufitar Strumica - Kërçovë - Kilkis:
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Ju lutem, përshkruani shkurtimisht se si mendoni të paraqitni produktet / shërbimet e
ofruara nga kompania juaj në panairet rajonale:

Deklaroj se të dhënat në këtë formular janë të vërteta dhe se plotësojnë kriteret për
pjesëmarrje në panaire.

_____________________________
/ Nënshkrimi i aplikantit /
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