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SHOQATA VISIT GJIROKASTRA

SË BASHKU PËR
TURIZËM CILËSOR
Të nderuar biznese!
Kam kënaqësinë t’ju ftoj të bëheni pjesë e Shoqatës Visit Gjirokastra!
Krijimi i shoqatës u bë e mundur falë mbështetjes së projektit të Agjencisë
Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim (SDC), RisiAlbania.Tani është
koha që gjithë bizneset turistike të qarkut Gjirokastër të punojmë së
bashku për turizmin. Nëse jeni një biznes turistik që operoni në një nga 7
Bashkitë (Gjirokastër, Përmet, Tepelenë, Dropull, Libohovë, Memaliaj e
Këlcyrë) jeni të mirëpritur. Shoqata jonë është e hapur për anëtarësime për
biznese si: tur operatorë, hotele, restorante, agrobiznese, guida, artizanë
etj. Së bashku mund të bëjmë një turizëm më cilësor për bizneset tona, qytetin dhe fshatin ku
jetojmë dhe të sjellim përfitime dhe zhvillim për të gjithë qarkun. Turizmi nuk bëhet vetëm!
		
		

Miqësisht,
Kristina Fidhi
Kryetare e Shoqatës Visit Gjirokastra

MISIONI YNË

Ne bashkojmë dhe mbështesim anëtarët tanë dhe
aktorët e turizmit në përputhje me vizionin tonë për
turizmin në qarkun Gjirokastër duke i ndihmuar ata në
mënyrë efektive dhe krijuese në përpjekjet e tyre për të
përmirësuar produktet turistike, ofertën turistike, shitjet
dhe marketimin.

VIZIONI PËR QARKUN

Në 5 vitet e ardhshme, qarku Gjirokastër do të bëhet
Foto: Takim i bordit të shoqatës me Bashkinë Gjirokastër
destinacioni më i kërkuar për turizmin gjithëvjetor ku
mund të shijohen eksperienca dhe histori autentike shqiptare të bazuara në traditat tona unike, natyrën e
paprekur dhe historinë e pasur, duke sjellë përfitime për komunitetet në zonat rurale dhe urbane.

QËLLIMI

Qëllimi i shoqatës është promovimi turistik i gjithë qarkut dhe i bizneseve turistike në qark,
përmes portalit online visit-gjirokastra.com, organizimit të eventeve dhe panaireve, ideimit të paketave
turistike gjithëpërshirëse, aplikimit për projekte turistike, organizimit të trajnimeve etj .

PORTALI WWW.VISIT-GJIROKASTRA.COM

Një platformë unike informacioni për turizmin në qarkun Gjirokastër, e hapur për gjithë bizneset turistike
që janë anëtarë të Shoqatës Visit Gjirokastra. Një portal i integruar në mënyrë shumë dinamike me mediat
sociale, i renditur tashmë në faqe të parë në Google, me larmi artikujsh unikë në dy gjuhë. Portali i ideuar dhe
ndërtuar nga DMO Albania ka gjeneruar kërkesa për bizneset e listuara që në vitin e parë të krijimit.
Krijimi i portalit dhe gjithë puna për promovimin dhe ngritjen e tij është mbështetur nga Risi Albania.

ANTARËSOHU
Pse të bëhesh anëtar?

Cili është detyrimi juaj?

- Bëhesh pjesë e vendimarrjes për
turizmin në qark
- Promovim profesional i biznesit dhe
qytetit tuaj tek www.visit-gjirokastra.
com dhe mediat sociale
- Gjenerim të ardhurash shtesë nga
portali
- Organizim eventesh me përfitim
biznesi
- Organizim panairesh kombëtare dhe
ndërkombëtare etj
- Trajnime dhe mbështetje për krijim
dhe zhvillim produktesh turistike

- Paguani një kuotë vjetore, si anëtar
- Zbatoni rregulloren dhe vendimet e
shoqatës
- Merrni pjesë në takimet e ansamblesë
- Kontribuoni me informacione për
qytetin, fshatin tuaj
- Kontribuoni me ide, sugjerime
- Informohuni dhe ndani informacionet
e publikuara në mediat sociale të
VisitGjirokastra edhe në faqet tuaja.
-Bëhuni aktiv në diskutimet për projektet
e turizmit që zhvillohen në fshatin,
qytetin tuaj dhe në qark.
Foto: Panairi Ndërkombëtar i Turizmit, Visit Gjirokastra me stendë të përbashkët

