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Përshkrim

Kriteri
SVF

Grupi I synuar

Investimi

Punësimi

Sezonaliteti

Inovacioni

Barazia
gjinore

Implementim I
lehtë

1, 5, 6

Të rinjtë & fëmijët

2

1

3

3

4

2

1, 6

Të rinjtë & fëmijët

2

1

3

3

4

2

3 Labirinti

1

Familjet

2

1

2

2

4

2

4 Lojërat e mëdha në natyrë

1

Familjet

2

1

2

2

4

2

1, 5, 6

Të gjithë

4

3

3

3

4

3

1, 5

Të gjithë

3

2

2

2

4

2

1, 6

Të gjithë

4

2

4

4

4

3

1

Familjet

3

2

2

2

4

2

1, 2, 5, 6

Të gjithë

3

3

2

2

4

2

1, 2, 5, 6

Të gjithë

2

1

4

3

4

3

1, 2

Të rinjtë & fëmijët

3

2

3

2

4

3

1, 5, 6

Të gjithë

2

2

3

3

4

2

1

Familjet

3

3

3

2

4

4

1, 5, 6

Familjet & grupet

4

3

4

2

4

3

1, 2, 5, 6

Një person, çiftet,
familjet

2

1

4

4

4

4

16 Rruga tematike

All

Të gjithë

2

3

3

2

4

3

17 Ngarje me ski, terheqje e slitës me qen

6

Të gjithë

3

2

1

3

4

2

18 Skijim jashtë pistës

6

Personat sportiv

4

3

1

1

4

1

19 Kutitë me dhurata

All

Të gjithë

1

3

4

3

4

2

1, 3, 4, 5

Familjet & grupet

3

3

3

3

4

1

21 Qendra sportive e brendshme

1,6

Të rinjtë & fëmijët

4

3

4

3

4

3

22 Kopshti botanik

All

Të gjithë

3

2

2

2

4

2

Aktiviteti
1 Shesh patinazhi lëvizës
2 Kutia shpellë

Dyshemeja lëvizëse /aktivitetet me
rrëshqitje
Lifti ekzistues Bogë / aktivitetet e
6
rrëshqitjes në verë
5

7 Rrëshqitëse alpine
8 Parku I lojërave (përfshirë ujor)
9 Parku aventurier në ajër
10 Biatloni me laser
11 Shtegu me pompa / MB zona për fillestarë
12 Golf me disqe
13 Mini ferma
14 Parku aventurier i brendshëm
15 Gjurmimi I kutive të fshehura

20 Parku miniaturë

Flukset strategjike të vizitorëve
Familjet që vizitojnë WE (vendas & diaspora)

1

Udhëtarët e organizuar (udhëtim ditor)

2

Vizitorët e trashëgimisë kulturore

3

Vizitorët religjioz

4

Konferenca & seminare

5

Sport dimëror

6

Shesh patinazhi sintetik lëvizës
I përshtatshëm për
Produkt lëvizës.

Ky produkt mund të zhvillohet
kudo.

Elementet teknike
Materiali është studiuar për mini deponim, transportin e lehtë dhe instalimin e shpejtë I cili
nuk kërkon punë të veçantë.
Rregulli i llogaritjes që është përdorur për të përcaktuar numrin e patinatorëve është zona e
ndarë në 3, që është rreth 100m2 dysheme për të mbajtur rreth 30 njerëz, por sa më shumë
hapësirë për patinatorë, aq më mirë.
Deponimi është përafërsisht 5m2 për një peshë prej afërsisht 2500 kg.
Shembull i furnizuesve potencial:
www.patinoire-synthetique.com

=> i projektuar të jetë i lëvizshëm

http://www.glicerink.com/products.html

=> më i shtrenjtë, por i kualitetit të lartë

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Vlera e çmimit për pajisje të kompletuara
të 100m2 (binarët e pistës (dru), 70 palë
patina, deponimi dhe raftet e transportit,
mprehësi dhe aparati I pastrimit), është
35,000 euro.

Orari i vonshëm i punës: ky aktivitet është i
popullarizuar nga ora 11 deri në 23

Të hyrat: tarifa e pranimit +1 orë me qira.
Punonjësit: 2 - nuk ka trajnim të veçantë

Ambienti: muzika, ndriçimi…

Kutia shpellë
E përshtatshme për
Produkt lëvizës.

Ky produkt mund të zhvillohet
kudo.

Elementet teknike
Hyrja në labirint dhe zvarritja përgjatë pasazheve gjarpëruese në formë spirale. Ky aktivitet
zbavitës simulon teknika e ekslorimit në shpellë përmes pasazheve prej druri të shpellës dhe
mund të përjetohet nga njerëz të të gjitha moshave.
Koncepti është të ofrohet një shumëllojshmëri e teknikave progresive për të mësuar
speleologjinë.
Specifikat:
• Madhësia: 5m x 2m x 2m
• I papërshkueshëm nga uji
• Pesha: 1300kg.
• Ventilimi
• Daljet emergjente
Shembull i furnizuesve potencial :
E lehtë dhe më mirë të ndërtohet vet.
Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Komiteti I Departamentit për eksplorim në
shpella në Isère ka krijuar vet kutinë
shpellë për një investim total prej 7,000 €.

Produkti
përdoret
për
aktivitete
promovuese dhe argëtuese: sportet me
familje, forumet e shoqatave, festivali i
sportit ...)

Të hyrat: Vetëm një person, tarifë e kufizuar
e pranimit
Punonjësi: 1 – nuk nevojitet trajnim

Labirinti
I përshtatshëm për
Graçanicë

Junik

Elementet teknike
Ekzistojnë madhësi të ndryshme të mundshme të labirintit.Më të voglat janë rreth 1,200m²,
por ofrojnë disa vështirësi, ato më mbresëlënëset mund të jenë deri në 10,000m².
Po kështu, nëse shumica e labirinteve janë bërë me bimë, të tjerët përdorin struktura druri.

Për shembull, labirinti Château de Thoiry –gjatësia 115m, gjerësia 55m, 5600 ifs (pemë),
2300 metra fushë, 9 ura….

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Shpenzimet: nivelizimi i zonës për labirint,
vendet për shufra ku do të mbillen bimët,
mirëmbajtja ..

Rinovimit; pasi "efekti i ri" të ketë kaluar,
nëse dëshironi që konsumatorët të
kthehen, është e nevojshme të ndryshohet
rruga, tema ....

Të hyrat: Tarifa e hyrjes
Punonjës – varësisht nga madhësia e
strukturës.

Lojërat gjigante
E përshtatshme për
Graçanicë – përshtatet me
temën
Junik – elemente mund të
pajisin shtegun përgjatë lumit

Elementet teknike
Lojërat gjigante të bordit shtojnë dimensionet e të mësuarit të veprimit dhe aktivitetit fizik për atë që
tashmë është një medium shumë i prekshëm. Ato janë një mënyrë e mirë për të ofruar përmbajtjen
në një mënyrë që është përfshirëse dhe interaktive. Transformon materialin teknik apo komplek nga
të thatë në dinamike. Në vend të qëndrimit pasivë dhe dëgjimit të prezantimeve, pjesëmarrësit
përfshihen dhe ky nivel i aktivitetit stimulon trurin.
8 Mënyra për të Përdorur Lojërat Gjigante të Bordit:
• Si një starter ose ushtrime
• si një fillim në ngjarjet shoqërore
• për të zëvendësuar përmbajtjen e prezantimit
• si një ushtrim grupor I përbashkët
• Si një motivues gjatë kohës kur energjia është tejet e ulët
• Si një alternativë për nxënësit kinestetikë në një shumllojshmëri të mësimeve
• Për ushtrime shqyrtimi dhe përmbledhje
• thjesht për argëtim

http://www.giantgames.com.au/
http://www.mastersgames.com/cat/giant/giant-games.htm

Modeli i biznesit
Disa alternativa:
• Gjërat pa pagesë përgjatë vijës së
gjelbër
• Krijimi i një parku të veçantë
• Aktivitet për të plotësuar një park
tashmë ekzistuese (sidomos labirinti)

Faktorët kyç të suksesit

Zona për multi - rrëshqitje
E përshtatshme për
Pejë / Bogë

Elementet teknike
Mund të ofroj një set të plotë aktivitetesh:
• Dyshemenë lëvizëse
• Zonën për skijim fillestar (15 - 20 % pjerrësi)
• Zonën për sajë
• Pistën me tub për verë (15 - 20 % pjerrësi)
•

Shembull i furnizuesve potencial:
Tech-fun http://www.tech-fun.com/en/
Sunkid http://www.sunkidworld.com/
Technofun http://technofun.fr/index.php/en/
Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Dyshemeja lëvizëse : 1000€/m nëse nuk është
e mbuluar

Përdorimi i kësaj dyshemeje për shumë
aktivitete: skijim dhe rrëshqitje me sajë në
dimër, pista e tubit në verë .

Zona për fillestarë dhe sipërfaqja për
rrëshqitje me sajë: nivelizimi
Pista e tubit: 500€/metra e gjatë
Afërsisht : 65m dysheme lëvizëse dhe 60m
pistë me tub (përfshirë. Nivelizimin dhe
energjinë elektrike) => 110,000€

Puna me liftin ekzistues për të ofruar një
lejekalim të përbashkët për skijim (sidomos
për qëndrim të gjatë)

Aktivitetet verore në lift
E përshtatshme për:
Bogë/Pejë

Elementet teknike
Bob Kart dhe/ose skuteri malor:

• Gjatësia e shpatit midis 150 m dhe 2000 m.
• 150 bobs/skuter në orë.
• Pjerrësia mesatare 15%
Nevojitet krijimi i një piste të dedikuar, përndryshe njerëzit shkojnë drejt.
Rrëshqitësi gjarpër: në fund të ditës, pas largimit të skiatorëve, por para se të bie errësira
• 1 udhërrëfyes për 5 deri në 10 përdorues
• Pjerrësia mesatare : 15% (maksimumi : 30%)
Shembull i furnizuesve potencial :
Tech-fun http://www.tech-fun.com/en/
Technofun http://technofun.fr/index.php/en/

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Bob Kart : 2900€ për copë.

Krijimi dhe mirëmbajtja e pistës së
dedikuar me kthesa, «pengesa» …

Skuteri malor: 1300€ për copë
Rrëshqitësi gjarpër: 150€ për 25 gjarpërinj.
BobKart/Skuteri malor : çmimi për vozitje
Rëshqitësi gjarpër: çmimi për një orë 1

Slitë mbi binarë
E përshtatshme për
Pejë

Elementet teknike
• Gjatësia: 500 m à 2000 m
• 1 bob çdo 30m
• 250 - 300 bobs në orë
• Pjerrësia (lart) => 20 à 40%
• Pjerrësia (poshtë) => 11 - 14%
• Bobslei mund të transportojë një të rritur dhe një fëmijë nën moshën 10 vjet
• Fëmijët nën moshën 5 vjeç nuk lejohen të ngasin
• Vetëm fëmijët mbi moshën 10 vjeç dhe me gjatësi minimale prej 140 cm lejohen të ngasin vetëm
• Pesha maksimale e lejuar është 120 kg
Shembull i furnizuesve potencial :
Tech-fun => ekspert francez => Slitë alpine http://www.tech-fun.com/en/
Tatralift, Sllovakia. => Modelet e njëjta, por mendohet të jenë më të lira. => Tatrabob
http://www.tatralift.eu/en/product/mountain-railway-system/

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Shpenzimet: 1500 € / m në Francë, por
kostoja e punës është e rëndësishme.
Shembull për 1400m: 2,1m €

Aktivitet për 4 stinët

Të hyrat: çmimi për vozitje. Në Sllovaki,
vozitja është në 3 €. Në Francë, 6 €.

Parku i lojërave
I përshtatshëm për
Pejë

Elementet teknike
Nautic Jet
• Mund të përdoret në parqet e lojërave si dhe në
liqene dhe në rezervuare artificiale të ujit.
• Të vetë-drejtuara nga përdoruesi
• Personeli mbikqyrës i nevojshëm vetëm brenda
rrezes të syrit dhe dëgjimi (mundësia e monitorimit
CCTV); kontrolli në largësi me kabllo i mundshëm
• I drejtuar me monedhë, me përdorim të lirë
• 1 ulëse
• Kapaciteti i ngarkesës: 90kg
• Kapaciteti i veprimit: 50persona;/h
• Mosha minimale : 7 vjeç
• Gjatësia minimale: 120cm
• Goditjet e pjerrta në rritje: 0,8m/sek
• Shpejtësia maksimale: 40km/në orë
• Madhësia totale : 35m x 8,5 x 8,5

Hedhja me parashutë
• Instalimi e mundshëm në pothuajse çdo terren
• Kërkohet hapësirë minimale për mbështetjet bazë
• E vetë-drejtuar nga përdoruesi
• Personeli mbikqyrës i nevojshëm vetëm brenda
rrezes të syrit dhe dëgjimi (mundësia e monitorimit
CCTV); kontrolli në largësi me kabllo i mundshëm
• I drejtuar me monedhë, me përdorim të lirë
• Gjithashtu mund të përdoret në dimër
• 1 ulëse
• Load Capacity: 100kg
• Kapaciteti i ngarkesës : 50pers;/h
• Mosha minimale : 7 vjeç
• Gjatësia minimale: 120cm
• Gjatësia e kabllos : 35-50m

Shembull i furnizuesve potencial:
Sunkid http://www.sunkidworld.com/
Modeli i biznesit
Parku i kompletuar : 150/200,000€
• Nautic Jet: 48,000€
• Hedhja me parashutë: 23,000€
Mund të bëhet me tarifë në hyrje ose për
vozitje me përdorimin e monedhave

Faktorët kyç të suksesit

Parku aventurier në ajër
E përshtatshme për
Pejë

Deçan
Junik

Elementet teknike
• Nga 200 à 5000 m²

• 20 deri në 150 lojëra
• 20 deri në 125 persona/në orë
• Linja e kabllos deri në 55% të shpatit
Shembull i furnizuesve potencial:
Tech-fun => http://www.tech-fun.com/en/

Modeli i biznesit
3500€ / « lojëra»

Një park me 5 fusha (nivele të ndryshme
për të gjithë) janë përafërsisht 40 lojëra.
Nëse shtojmë 3 linja me kabllo për një total
prej 220m => 220,000 €
Punonjësit kanë nevojë për trajnim të
veçantë.

Faktorët kyç të suksesit
për të shmangur "ndjenjën e mërzitur" të
një rruge të njohur, ideja tani është të mos
ndahen fushat, por të ndërtohen rreth tyre
linjat me kabllo për të ofruar mundësinë
për të marrë një nivel të ndryshëm në çdo
vizitë duke kaluar një nivel ose duke marrë
një linjë me kabllo

Biatlon me laser
E përshtatshme për:
Deçan

Junik
Pejë

Elementet teknike
Duhet të krijohet një pistë (për skijim malor, biçikleta malore, vrapues ....). Zakonisht, laku
është 2 km maksimumi.
Baza e të shtënave duhet të jetë e pajisur me dysheme.
Shembull i furnizuesve potencial :
Kiwi Precision http://kiwiprecision.fr/en/

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

10-12 rifles with targets and radio remote
control, chargers included - 10-12 carpets Complete kit => 12,000€

Mund të përdoret gjatë gjithë vitit: me
biçikletë malore apo vrapues, me ski me
rrota apo skijim malor
Tregu i shkollës është një element kyç
Organizimi i një gare është gjithashtu një
mënyrë e përsosur për të promovuar
aktivitetin. Një ngjarje vjetore.

Pista me Pompa & Parku për biçikleta
E përshtatshme për:
Junik

Pejë

Elementet teknike:
Një Pistë me Pompa është një lak i vazhdueshëm në të cilën ngasësi mund të arrijë progres
pa I dhënë pedaleve. Është e mundur të arrihet një shpejtësi më e madhe se 30 km / në orë
vetëm duke "pompuar" në uljet, gungat dhe kthesat me pirgje të pistës.
Zbritja në shtigjet e pjerrëta është pjesa më argëtuese e çiklizmit malor! Thjesht për
relaksim/ vrojtimin e peizazhit, ose për emocionet e hedhjes dhe shpejtësisë, shtigjet e
pjerrëta mund të duken të vogla për ngasësit
Shembull i furnizuesve potencial :
http://www.e2s-company.com/actualite.html
http://bikesolutions.fr/en_index.htm

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

A bit of levelling, some obstacles.

E bën çiklizmin malor në terrenin malor të
arritshëm për një numër të madh të
njerëzve dhe jo vetëm për entuziastët
sportit.

Small parks starting around 15,000€.
experience shows that this activity can
generate important economic benefits

Golf me disqe
E përshtatshme për:
Junik

Pejë

Elementet teknike:
Përafërsisht 0.4 hektarë / 1 vrimë => 9 vrima = 6 ha, 18 vrima = 15ha

Për kohën e lirë, një vrimë shkon prej 35m gjatësi deri në 75m gjatësi, ndërsa për lojtarët e
mirë, shkon prej 50m në 250m për vrimë.
Nevojiten rreth 2 orë për të përfunduar një kurs të plotë me 18-vrima me 3 lojtarë në të
njëjtin grup.
Federata Ndërkombëtare e Golfit me Disqe (Asociacioni I Golfit Profesional me Disqe) ka
identifikuar më shumë se 500 000 lojtarë të rregulltë në botë.
Shembull i furnizuesve potencial :

Krijimi: www.discgolfpark.net / www.zonediscgolf.fr
Materiali: www.flymart.de / www.discboutik.fr
Modeli i biznesit:

Faktorët kyç të suksesit

Një disk profesinal i klasës kushton prej 5
deri në 15 euro

Fusha e golfit me disqe mund të integrohet
krejtësisht me aktivitete të tjera (orientim,
shëtitje, ngjitje në pemë , peshkim, shtegu
për fitnes, çiklizëm biking, golf)

Kapaciteti = 4 persona për një vrimë.

Favorizon një fushë të gjerë

Mini-Ferma
E përshtatshme për:
Junik

Graçanicë

Elementet teknike:
E projektuar për ti’u përshtatur fëmijëve, njerëzit mund të kalojnë mbi pengesat me gardhe
për tu afruar, për ti prekur, ledhatuar, përqafuar kafshët e vogla.
Madhësia : Nevojiten 5,000m² => 50m * 100m për afërsisht 15 lloje të kafshëve dhe shtëpitë
e tyre
Shembull i një mini-ferme : http://www.la-coccinelle.fr/biberon/

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Përveç tarifës së hyrjes, vizitorët mund të
blejnë fara për t’i ushqyer kafshët.

Inkurajon kontaktin e drejtpërdrejtë me
kafshët. Për shembull, fëmijët mund të
ushqejnë me shishe kafshët foshnja

E hapur nga prilli deri në tetor

I bën njerëzit të qëndrojnë sa më gjatë të
jetë e mundur: Zona për piknik,
atraksionet, …

Parku i brendshëm aventurier
I përshtatshëm për:
Pejë

Elementet teknike:
Park tematik i brendshëm i lojërave me 6000 m².

Me zgjuarsi kombinon realen dhe virtualen, përfshirjen fizike dhe njohuritë duke ndihmuar
në zhvillimin e vlerave themelore të njeriut: frymën ekipore, ndihmën reciproke, vetëpërmirësimin dhe besimin.
2 orë kënaqësi për shkyçje totale të kokës dhe këmbëve. 5 “fjalë" për të kaluar, për të
testuar veprimin dhe reflekset, për të gjetur të dhëna për zgjidhjen e enigmës
përfundimtare...

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Building and equipment : 2,000,000€

Rregullon misionet, përshtaten temat, të
dhëna dhe enigma për të gjitha ngjarjet e
veçanta: Ditëlindje, Diplomime, Krijime
Ekipore ....

After the Mission: a bar and a quality
restaurant space welcome the visitors in an
atmosphere disconnected from everyday
life.

Gjurmimi i kutive të fshehura
E përshtatshme për
Kudo në Kosovë

Elementet teknike
Gjurmimi I kutive të fshehura është i afërt me gjuetinë e thesarit. Është një aktivitet argëtues
në natyrë, në të cilin pjesëmarrësit përdorin një Sistem të Pozicionimit Global (GPS) ose
pajisje mobile dhe teknika të tjera të navigimit për të fshehur dhe kërkuar kontejnerët, e
quajtur “kuti e fshehtë" ose “vend I fshehtë", kudo në botë.
Gjurmuesit e kutive shkruajnë datën kur ata e kanë gjetur atë dhe e firmosin me emrin e
tyre kodues të përcaktuar. Pas firmosjes së identifikimit, kutia duhet vendosur përsëri,
pikërisht aty ku personi e ka gjetur atë.
Ekzistojnë afërsisht 2.635.099 kuti të fshehura në mbarë botën dhe rreth 6.000.000 njerëz
që janë në kërkim të tyre.

Modeli i biznesit
Asnjë

Faktorët kyç të suksesit

Rruga tematike
E përshtatshme për:
Tërë Kosovën.

Elementet teknike:
2 modele:

Nga një rrugë e thjeshtë që shkon nga një pikë në një tjetër, në këtë rast, nevojitet një
sinjalistikë e veçantë për një praktikë turizmi transformues, ku vizitorët bëhen aktorë
(prodhojnë djathin e tyre, marrin pjesë në procesin e prodhimit ....

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Inexpensive

Sinjalistikë e veçantë
Turizëm transformues

Ngarje me ski / Tërheqje e slitës
E përshtatshme për:
Deçan

Junik

Elementet teknike:
Një sport dimëror kur një person në ski tërhiqet nga një kalë, një qen (apo qentë) ose një
mjet motorik. Rrjedh nga fjala norvegjeze skikjøring që do të thotë ngarje e skive.
Ngarja e skive me kuaj përbëhet nga një ekip me një kalë të vetëm, në përgjithësi drejtohet
nga ngasësi, I cili tërheq personin në ski I cili nuk bart shufra dhe thjesht varet mbi një litar
tërheqje në mënyrë të ngjashme me skijimin në ujë.

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Shumë pak investime, shtigjet zakonisht
janë ekzistuese dhe kanë nevojë për pak
mirëmbajtje.

Përdorimi i kuajve për aktivitete të tjera
gjatë verës.

Në mesin e ushqimit, kujdesit dhe
strehimit, një kalë vlerësohet të kushtojë
rreth 300 € në muaj.

Skijim jashtë pistës/Pallaska dëbore
E përshtatshme për:
Deçan

Junik

Elementet teknike:
Nivele të ndryshme të vështirësive sipas gjatësisë së shtegut dhe shpatit.

Shtigje nga 2 km deri në 25 km.
2 pista paralele dhe një gjerësi prej 1 m, përafërsisht e pastruar për skijim.
Pastruesi i dëborës mund të zëvendësohet nga një automjet i lehtë (http://hans-hall.com/)

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Kuadi : 6000€

Oferta nivele të shtuara të vështirësisë

Materiali : duke filluar prej 2000€

Marrje me qira të materialit

Skitë : duke filluar prej 300€
Pallaskat e dëborës : duke filluar prej 40€

Kutitë me dhurata
E përshtatshme për
Mbarë Kosovën

Elementet teknike
Kutitë përfshijnë një portofol të ofertës të ndryshme rreth një teme.

Disa tema në dispozicion
- Hotelet
- Wellness
- Sport dhe Aventurë
- Gastronomi
- ….
Më pas marrësi i kutisë zgjedh produktin që ata dëshirojnë

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Komisioni mbi shërbimin e shitjes

Gjetja e produkteve të ndryshme në një
temë me vlera të ngushta

Disa nga përfitimet janë nga mosprezantimi (ofertë me kohë të kufizuar)

Parku miniaturë
E përshtatshme për
Graçanicë

Elementet teknike
20000 metra katrorë

Përmbajnë:
1.

Murin prej druri përreth parkut

2.

Kulla Mbrojtëse me derën hyrëse

3.

Tre kulla më të vogla në të tre këndet e parkut

4.

Krijime(të farkuara) dhe të qëndrueshme

5.

Kafene me tarracë

6.

Dyqan suveniresh dhe zyra e biletave (brenda kullës, në katin përdhesë)

7.

Arenën dhe makina rrethimi mesjetare

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Kostoja totale për implementimin e këtij
projekti është rreth 200.000 euro.

Ofron aktivitete shtesë: suvenire, shfaqje të
natës …

Qendra e brendshme sportive
E përshtatshme për
Pejë

Elementet teknike
Një sallë sportive prej 1200m²

Dimensionet e kompleksit sportiv (48m*24*11m) ofrojnë:
- Badminton - instalimin e 9 zonave katërkëndore dhe deri në 36-40 lojtarë
- Hendboll – 3 mini fusha duke përdorur gjerësinë
- Volejboll - 3 fusha duke përdorur gjerësinë
- Basketboll - 3 fusha duke përdorur gjerësinë
Ky dimension gjithashtu ofron:
- Mundësinë për të shtuar pajisje të tjera (psh. Murin për ngjitje).
- Optimizimin e menaxhimit të pajisjeve: më shumë përdorues në pikë, më pak ngarkesë me
pajisje, dhe si rezultat më pak konflikte rreth përdorimit.

Modeli i biznesit

Faktorët kyç të suksesit

Ndërtesa dhe pajisjet = 400,000€.

Frekuentohet gjatë gjithë vitit

1 orë marrje me qira e fushës.

Ofron aktivitete të ndryshme

Kopshti Botanik
E përshtatshme për
Pejë

Elementet teknike
Një kopsht malor botanik

Më shumë se 2.100 lloje të bimëve malore nga e gjithë bota të paraqitura në vende
shkëmbore (4500 m²) që korrespondojnë me katër tema kryesore: prejardhja gjeografike,
habitati, pronat, dhe taksonomia

Modeli i biznesit
Tarifa e hyrjes
Partneritet me universitetin

Faktorët kyç të suksesit

