VEĽTRHY A VÝSTAVY NA ÚZEMÍ KOSOVA V ROKU 2019
Veľtrh vzdelávania (Education Fair – 13. ročník)
16. - 17. apríl 2019, Priština,

Podujatie organizované Congress & Event Organizasion je zamerané na prezentáciu
poskytovateľov vzdelávacích služieb, komunikačných a informačných technológií,
vydavateľských a mediálnych služieb. Zúčastňujú sa ho zástupcovia verejných i súkromných
základných, stredných a vysokých škôl, ministerstiev školstva z regiónu, ako aj spoločností
zaoberajúcich sa celoživotným vzdelávaním. Veľtrh sa koná každoročne od r. 2006.
Veľtrh turizmu a cestovného ruchu (Tourism and Travel Fair – 16. ročník)
16. – 17. apríl 2019, Priština

Veľtrh cestovných kancelárií a agentúr, hotelierstva, gastronómie a stravovacích služieb,
zariadení pre turistické aj liečebné strediská, športovej a lyžiarskej infraštruktúry, výrobcov
športových a turistických potrieb, oblečenia a obuvi, atď. Okrem kosovských podnikateľov sa na
veľtrhu pravidelne zúčastňujú aj zástupcovia z Albánska, Čiernej Hory, Macedónska,
Chorvátska, Grécka a Talianska. Koná sa každoročne.
EXPOKOS (EXPOKOS – 17. ročník) – stavebníctvo, energetika, technológie, nábytok
16. - 18. apríl 2019, Priština

Najväčší veľtrh v Kosove a jeden z najvýznamnejších na západnom Balkáne je zameraný
predovšetkým na stavebný priemysel, energetiku, ťažobný priemysel, technológie, nábytok
a nehnuteľnosti. Vystavovatelia majú na veľtrhu možnosť predať svoje produkty zákazníkovi.
Koná sa každoročne.
Home and Gift Fair
16. – 18. apríl 2019, Priština

Veľtrh je zameraný na prezentáciu a predaj domácich produktov, výrobkov malých prevažne
rodinných firiem. Po prvý raz bol zaradený do zoznamu veľtrhov konaných v Kosove.
Veľtrh informačných technológií (ITTF – 12. ročník)
máj 2019, Priština

Medzinárodný veľtrh, jedinečná v regióne západného Balkánu, je zameraný na informačné
a komunikačné technológie, elektroniku a grafiku. Je otvorený ako pre profesionálne firmy, tak aj
pre laickú verejnosť. Ponúka široký záber najnovších technológií v oblasti IT.
AGROKOS (Agribusiness, Food and Drink Fair – 19. ročník)
október 2019, Priština

AGROKOS je orientovaný na výrobcov poľnohospodárskych strojov a zariadení, technológií pre
spracovávanie potravín, balení, chladiarenských zariadení, zavlažovacích systémov, hnojív, osív,
krmív, pesticídov, potravín, alkoholických a nealkoholických nápojov. Koná sa každoročne.
International Business Conference and Fair
september 2019, Sports Hall (Sezair Suroi) Prizren

Ide o prezentačno-kontraktačné podujatie za účasti zahraničných podnikateľov z Albánska, USA,
Nemecka, Veľkej Británie, Talianska, Česka, Ruska, Turecka, Chorvátska, Bulharska, Bosny
a Hercegoviny, Srbska, Macedónska, Slovinska, Čiernej Hory a ďaľších krajín.
ĎALŠIE INFORMÁCIE
Informácie o veľtrhoch a výstavách na území Kosova sú priebežne aktualizované na stránke
www.kosovafair.com. Organizátorom všetkých podujatí v Prištine je Congress and Event
Organization (www.ceokos.com). Ak nie je uvedené inak, podujatia sa konajú v Paláci mládeže
(Pallati i Rinisë) v centre Prištiny pri hlavnom futbalovom štadióne.
V jednotlivých regionálnych centrách (Gjilan, Gjakova, Ferizaj, Prizren) sa približne raz ročne
konajú lokálne výstavy a trhy určené pre miestnych podnikateľov. Organizované sú miestnou
samosprávou, vytvárajú priestor na prezentáciu regiónu a nadväzovanie kontaktov. Presný dátum
konania podujatia je zverejňovaný niekoľko týždňov pred uskutočnením. Podujatia majú
regionálny charakter i význam.

