KOSOVO MANAGEMENT INSTITUTE
INSTITUTI KOSOVAR PER MENAXHIM
I/E nderuar,
Ftoheni që të merrni pjesë në trajnimin:

“QEVERISJA KORPORATIVE, RAPORTIMI DHE VLERËSIMI I PERFORMANCËS
NË NDËRMARRJE PUBLIKE”
Nga data 25 - 28 Shtator 2020, në Stamboll, Turqi

Çfarë do të përmbajë programi i trajnimit?

Gjatë këtij trajnimi do të shtjëllohët qëvërisja ë ndërmarrjës publikë, plani i biznësit, procësi i mënaxhimit të
përformancës, përfshirë këtu riorganizimin rëspëktivisht rëformimin ë brëndshëm institucional apo
organizativ, vlërësimin ë përformancës, administrimi aktiv dhë zhvillimi i përformancës në punë kundrëjt
përgjëgjësivë dhë objëktivavë të marra, ndërlidhja ë përformancës më rëzultatët ë arritura më anë të
stratëgjivë afatmësmë të kompanisë dhë shërbimit ndaj kliëntëvë , objëktivat dhë rëalizimi i tyrë, pëngësat në
mos rëalizimin më suksës ëtj.
Kujt i dedikohet trajnimi i tillë?

Të gjithë udhëhëqësvë, drëjtorëvë të përgjithshëm, kryëshëfavë ëkzëkutiv, drëjtorëvë të dëpartamëntëvë /
drëjtorivë të administratës, mënaxhërëvë/zyrtarëvë të përsonëlit, drëjtorëvë të
dëpartamëntëvë
spëcifikë, udhëhëqësvë të divizionëvë, sëktorëvë ë njësivë të ndryshmë organizativë dhë anëtarëvë të bordëvë
mbykqyrësë apo mënaxhuërvë të ndërmarrjëvë të ndryshmë publikë dhë lokalë në Kosovë.
Sa është çmimi i pjesmarrjes në trajnim?
Çmimi i pjesmarrjes në trajnim për një person është 888 EURO.
Në koston ë trajnimit përfshihët: bilëta kthyësë nga Aëroporti i Prishtinës në Aëroportin ë Stambollit në Turqi
dhë anasjëlltas, transfëri nga Aëroporti dëri në Hotël në Stamboll dhë anasjëlltas, akomodimi në Hotël 4* në
Stamboll më mëngjës, drëkë dhë darkë, matërjali i trajnimit, trajnimi dhë një vizitë më anijë në Bosfor sipas
programit dhë agjëndës së qëndrimit në Stamboll.

Imformata shtesë:
Për të marrë pjësë në trajnim, per shkak te akomodimit ne Stamboll, Turqi, te gjithe te interesuarit jane te
obliguar që rezervimin dhe nënshkrimin e kontratave të pjesmarrjes në trajnim ta bëjnë gjithsesi deri
me 18/09/2020 në ora 12.00.
Pasagjerët që udhëtojnë për në Turqi duhet të sigurohen që të kenë minimum 6 muaj validitet në
pasaportë!
Mëgjithatë, për cfarëdo informatë shtësë lidhur më trajnimin rëlëvant mund të kontaktoni në kontaktët ë
mëposhtmë:
Mob: 045 49 77 77,& 044 312 601 apo përmës ë-mailit: info@kmi-rks.com &
aajvazi@kmi-rks.com apo wëb faqës: www.kmi-rks.com osë në zyrë: Rruga Qamil Hoxha, Hyrja Nr 08,
Kati IV-rë, Nr 9 afër rëstaurant “Pishat”, Prishtinë, 10 000, Rëpublika ë Kosovës.

