RAPORTI VJETOR
Janar – Dhjetor 2019
Përmbajtja:
Aktivitetet e BCC ……………………………………………………………… 1-26
Linqe dhe Video ..……………………………………………………………….. 27
Takimet, Promovimet dhe Historitë e suksesit ..…………….. 28-56
Kampanjat edukuese .……..…………………………………………….. 57-62
Promovimi i CMC-ve ………….………………………………………….. 63-74

BCC
www.bcc-ks.org | www.konsulenca.org

1

Aktivitet e zhvilluara nga BCC:
23 Janar 2019
Memorandumi i bashkëpunimit me Odën Ekonomike Amerika
Fuqizimi i konsulencës vendore përmes bashkëpunimit me Odën Ekonomike Amerikane
Sot më 23 Janar, Oda Ekonomike Amerikane dhe Business Consultants Council (BCC) kanë nënshkruar një
memorandum të bashkëpunimit, i cili do të shërbejë si urëlidhëse për krijimin e mundësive dhe zhvillimin
e përgjithshëm ekonomik dhe social.
Kjo marrëveshje do të gjenerojë mundësi të reja për industrinë e konsulencës dhe sektorit privat duke u
përkthyer në aktivitete si organizime rrjetëzuese, avokimi dhe edukimi i roleve të standardeve dhe
certifikimeve, fuqizimin, ngritjen e kapaciteteve dhe performancës të NVM-ve me programe profesionale,
digjitalizimin sektorëve, industrive dhe proceseve të biznesit.
Kryetari i Odës Ekonomike Amerikane, Arian Zeka, theksoi se institucioni që ai përfaqëson, do të ofrojë
përkrahje dhe është treguar i hapur për mundësitë e bashkëpunimit me shoqatën e vetme që përfaqëson
konsulencën
menaxheriale
në
Kosovë,
Business
Consultants
Council.
Gjatë këtij takimi u diskutuan mundësitë për planifikimin e zhvillimit të Javës Globale të Konsulencës, që
do shënohet në Qershor 2019 nga BCC, si organizim paralel me 50 shtete të botës ku do të promovet
rëndësia e përzgjedhjes së konsulentëve të specializuar.
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31 Janar 2019
“Member meet a member” Edicioni i parë
A e dini arsyen pse punëtorët japin dorëheqje?
Çfarë vlere përfaqëson employer branding?
Çfarë qasjesh të burimeve njerëzorë përdoren në kulturën e një kompanie?
Çfarë vlerash dhe aftësish duhet të posedojë një konsulent HR për të matur performancat e një
kompanie?
Këto dhe shumë pikëpamje u diskutuan në kuadër të edicionit organizuar nga BCC ‘’Member meet a
member’’, të cilat do të organizohen çdo muaj në sektorë të ndryshëm.
Njëkohësisht janë zyrtarizuar dy kontrata / bashkëpunime mes kompanive dhe start-up bizneseve që
përfaqësojnë anëtarët, me qëllim të rrjetëzimit më të madh mes tyre.
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19 Shkurt 2019
Trajnimi: “Evolucioni I biznesit përmes shitjes”
Trajnimi u zhvillua nga ekspert trajneri - Art Shala (PhD) konsulent dhe profesor në fushën e
administrimit të biznesit. Ka mbi 10 vite përvojë në fushën e marketingut, shitjes, dhe ri-organizimit të
brendshëm të kompanive në Kosovë, Zvicër dhe Itali. Studimet i ka filluar në Prishtinë për të vazhduar
tutje në Universitetin e Luganos në Zvicër.
Arti është drejtor menaxhues në kompaninë konsulente Art Shala & Co. me bazë në Prishtinë dhe është
anëtar i bordit këshillues në kompaninë konsulente MACOA me bazë në Cyrih; si dhe profesor i
angazhuar në disa Universitete në Kosovë.
Arti ka pervojë në ofrimin e shërbimeve konsulente, trajnimeve, dhe ne angazhimin e hulumtimeve prej
organizatave të vogla dhe të mesme, deri te kompani në listën Fortune 500. Ka eksperiencë në industri
të ndryshme, duke përfshirë: FMCG, Mjekësi, Automotive, Veshmbathje, Ambalazhim, Edukim dhe
Telekom. Disa nga kompanitë për të cilat Arti ka ofruar shërbime janë: Telecom Italia, Datalogic, The
North Face, Bolton Group, Norweigian PX (Maxi), Albed, 3V Group, MSX International, LuxDevelopment, USAID, SIDA, dhe Komisioni Evropian.

Ligjërim i jashtëzakonshëm dhe trajnim i specializuar për fuqizimin e aftësive të shitjës! Trajnimi ka
ngërthyer kompani konsulente, biznese dhe institucione bankare dhe shpalosur strategjitë dhe
perspektivat më të mira të shitjes dhe marketingut, për industri specifike.
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28 Shkurt 2019
“Member meet a member” Edicioni i dytë
Çfarë rëndësie posedojnë standardet ISO të llojit menaxheriale dhe teknike?
Cilat janë mekanizmat për vetëdijësimin dhe informimin e bizneseve rreth evitimit të certifikimeve të
falsifikuara dhe të shitura në mënyrë ilegale?
Cilat janë dallimet dhe ngjajshmëritë mes legjislacionit të Bashkimit Evropian dhe Kosovës lidhur me
aplikimin e rregulloreve të auditimit, proceseve certifikuese dhe mundësive të shërbimeve outsourcing?
Këto tematika por edhe procese të tjera janë diskutuar në kuadër të edicionit të dytë të ‘’Member meet
a member’’ nën temë ‘’ISO Standardet’’.
Prezent kanë qenë anëtarë konsulentë, ekspertë në fushën e ISO standardeve dhe përfaqësues të
institutit certifikues PECB. Janë diskutuar gjerësisht në formë interaktive, llojet e standardeve ISO,
proceset certifikuese dhe audituese, procesi i GDPR, marrëdhëniet mes biznesit, autoriteteve shtetërore
dhe instituteve ndërkombëtare për certifikimet ISO dhe krijimi i reputacionit të konsulentit ose biznesit
duke mbajtur profesionalizmin dhe etikën në ofrim të shërbimeve.
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6 Mars 2019
Business Coffee me Mërgim Cahani nga Gjirafa, Inc.
Gjirafa është kompani Amerikane, e themeluar në SHBA nga Mergim Cahani, njëherit edhe CEO,
kompani e avancuar e teknologjisë, produkt kryesor i së cilës është makina kërkimore Gjirafa.com
Krahas prezantimit të historisë së suksesit nga Mërgimi lidhur me themelimin dhe menaxhimin e
Gjirafës, një nga rekomandimet e tij për fuqizimin e industrisë së konsulencës ishte edhe strategjia dhe
nevoja për adaptimin ndaj rrethanave, trendeve dhe sfidave të ndryshme që mund të paraqesë tregu.
Ky organizim ka për qëllim rritjen e bashkëpunimit në mes të konsulentëve dhe
bizneseve/institucioneve. U diskutuan cilat janë trendet më të reja në sektorin e IT-së dhe çfarë
shkathtësi duhet të posedojnë konsulentët që të jenë në hap me kërkesat e reja të tregut.
Në takim kanë marrë pjesë konsulentë, përfaqësues të odave, kompanive dhe bizneseve, që
njëkohësisht janë anëtarë dhe partnerë të BCC-së.
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9 Mars 2019
174 Ecje Globale në 62 vende të botës - The International Women’s Day
Me 09 Mars 2019 për herë të dytë në Kosovë u organizua Global Mentoring Walk Kosova me moton
‘Balance for Better’ duke ju bashkuar iniciativës globale të Vital Voices e cila organizohet në 60 shtete të
botës me qëllim të fuqizimit të gruas.
Kjo ngjarje u organizua përmes partneritetit të Vital Voices dhe Melita & Partners dhe në bashkëpunim
me Business Consultants Council (BCC), Dhoma Ekonomike e Grave të Kosovës (G7)dhe ICK si dhe në
përkrahje të Bankës Evropiane për Zhvillim dhe Rindërtim, Banka Ekonomike, Komuna e Prishtinës,
Shkolla Digjitale dhe B2B Communication për transmetim live të ejës.
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22 Mars 2019
CMC® IMC Kosovo - BCC Certification Committee Meeting
Thanks to our CMC® assessors for the certification process of BCC management consultants. — at
Innovation Centre Kosovo.
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27 Mars 2019
“Member meet a member” Edicioni i tretë
Marketingu si tërësi, është një industri e cila funksionon në direktiva të ndryshme për bizneset e
konsoliduara dhe bizneset start-up, duke përfshirë trendet dhe politikat më të fundit zhvillimore.
Sot është mbajtur takimi i tretë ‘’Member meet a member’’ ku BCC ka pritur konsulentë anëtarë dhe
përfaqësues kompanish, të cilët kanë shpalosur natyrën dhe llojin e industrisë që kompania e tyre
ngërthen.
Disa nga problematikat që janë trajtuar ishin:
Roli i marketingut në sektore të ndryshme ku paraqitet nevoja për promovim dhe lobim më të madh,
duke nënvizuar edhe investimet në buxhet për marketing
Krijimi i departamentit të marketingut në një kompani dhe delegimi i autoritetit nga lart-poshtë lidhur
me shpërndarjen e përmbajtjes së shërbimeve
Krijimi i kampanjave vetëdijësuese për rëndësinë e përmbajtjeve përmes marketingut
Hartimi i planeve strategjike afatgjatë nga akterë të jashtëm, që shërbejnë për zhvillimin e kapaciteteve
të brendshme dhe të jashtme të kompanisë
Rëndësia e certifikimeve për industrinë e marketingut
BCC do të fillojë gjatë muajve pasardhës me krijimin e kampanjave me karakter vetëdijësues dhe
promovues për anëtarët tanë.

9
17 Prill 2019
Biznes kafe me Ministrin Endrit Shala nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë - MTI
Falenderojmë shumë për gatishmërine e tij për rritjen e bashkëpunimit në mes të konsulentëve dhe
bizneseve/institucioneve.
Në takim kanë marrë pjesë konsulentë, përfaqësues të kompanive dhe bizneseve, që njëkohësisht janë
anëtarë dhe partnerë të BCC-së.
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9 Maj 2019
CMC®
Certified Management Consultants™ (CMC®) certification process for our new 7 CMC® members,
provided by IMC BCC Kosovo.
We congratulate our new CMC®'s who worked for 6-month process, and have successfully accomplished
the international standards:
✔ Training
✔ Mentoring
✔ Hearing session
Last but not least, we kindly thank our trainers, mentors and assessors from the CMC Committee, for
their valuable contribution for the certification process.
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10 Maj 2019
IMC Kosovo-BCC përfaqësues në EuroHub- CMC Global (ICMCI)
Përfaqësuesja dhe drejtoresha ekzekutive e Business Consultants Council, Jehona Lluka CMC® ishte e
ftuar në EuroHub takimin e mbajtur në Bukuresh, Romani për të kontribuar si anëtare në komitetin e
konsulenteve Global (ICMCI), lidhur me trendet më të reja të perspektivës digjitale, komuniteti i
marketingut, si dhe promovimi i komunitetin global të konsulencës menaxheriale.
Pjesëmarrja në këto takime që zhvillohen një herë në vit, për BCC-në është një hap i rëndësishëm për
përfaqësim të Kosovës si anëtare me drejta të plota dhe zhvillim të modelit për krijimin e standardit të
profesionit të konsulencës dhe funksionalizimit të saj në nivel lokal.
Kjo mund të zhvillohet përmes vendosjes së kontakteve me përfaqësues ndërkombëtar që e kanë
validuar profesionin e konsulencës.
Një pjesëmarrje e tillë në këtë takim, mundësojë që të vendosen kontaktet, të diskutohet dhe
planifikohet për qasjen e promovimit të shoqatës BCC dhe konsulentëve lokal që përfaqëson ajo, në
gazetën globale dhe platformën që i përket CMC Global.
Nga kjo do të gjenerohen mundësitë për ndërtimin dhe promovimit të imazhit dhe prestigjit të
konsulentëve lokal për shërbimet outsourcing, në vendet e Bashkimit Evropian dhe më gjerë.
Anëtarët e shoqatës Business Consultants Council dhe rrjetit të BERZH Këshilla për Biznese të Vogla në
Kosovë përfaqësojne 80% të tregut të konsulencës vendore në Kosovë.
Kjo pjesëmarrje u mundësua nga Fondacioni KCSF
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14 Maj 2019
Business Coffee me Armend Malazogun
Pjesa kyçe e diskutimit ka qenë profilizimi i konsulentëve në ofrimin e shërbimeve konsulentëve, duke u
fokusuar në një ekspertizë të vetme si dhe kompanitë të kuptojnë rëndësinë e certifikimeve dhe jo
certifikatën si posedim i biznesit.
Malazogu theksoi se duke konsideruar madhësinë e biznesit të tij, profilet për të cilat ka nevojë për
shërbime të konsulencës janë: Human Resources, Public Relations, Process analyzing, Software
engineering, Distribution specialists, Export specialists, IT systematization, Retail experts etc.
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18 Maj 2019
CME Certification
4 intensive days 15-18 May 2019, a dedicated world brand program and certification, CME certified from
certification body- Sales & Marketing Executives International, Inc. SMEI financed by EYE Project and
organized by BCC.
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20 Maj 2019
Trajnimi “Menaxhimi Financiar”
Sot në Prishtinë është mbajtur seminari i parë për gratë në biznes me temën "Menaxhimi Financiar", si
një nga edicionet e seminareve të shkurtëra profesionale organizuar nga Business Consultants Council.
Ishte kënaqësi të shohim shumë biznese të drejtuara nga gra të reja, që sot morrën pjesë në seminar
dhe ofruan një perspektivë të personalizuar për shërbimet e tyre dhe nga ana tjetër përfituan njohuri
mbi parimet e kostove dhe çmimeve, pasqyrat financiare dhe si të lexohen ato, zhvillimi i buxheteve të
qëndrueshme përmes zhvillimit të mirëfilltë të biznes planeve etj.
Seminari është drejtuar nga Viola Haxhillazi drejtuese e Mazars Albania & Kosovo, të organizuar
nga Business Consultants Council dhe financuar nga BERZH Këshilla për Biznese të Vogla në
Kosovë, Frankfurt School of Finance & Management dhe TEB ShA.

15
28 Maj 2019
Gratë e Gjilanit, pjesë e trajnimit “Prezenca online dhe marketingu digjital".
Për fuqizimin ekonomik dhe social të grave, konsiderojmë se proceset digjitalizuese janë shumë të
rëndësishme për kredibilitetin dhe suksesin e një biznesi. Gratë pjesëmarrëse sot patën mundësi të
përfitojnë nga qasjet praktike mbi mediat sociale dhe anatominë e tyre, menaxhimin e platformave
sociale Facebook dhe Instagram, bazat dhe qasjet në marketingun digjital, ndërlidhjen e industrisë së
biznesit me nevojat dhe trendet e marketingut dhe strategjike adekuate.
Në këtë seminar na kanë nderuar me prezencën e tyre udhëheqësi i zyrës së BERZH-it z. Neil Taylor dhe
kryetari i komunës së Gjilanit z. Lutfi Haziri, të cilët kanë bërë një hapje të shkurtër.
Aktiviteti ka pasur mbulueshmëri mediale nga mediat si TV VALI , Radio STAR Gjilan dhe Zyrja e
Informimit të Komunës së Gjilanit, të cilat i falenderojmë për promovimin.
Fuqizimi i gruas vjen nga vet gruaja. Ekspertet & ligjerueset anetare në BCC si Yllka Metaj dhe Hana L.
Hoxha mbajtën seminarin sot në Gjilan.
Ky seminar është organizuar nga Business Consultants Council(BCC) i financuar nga BERZH Këshilla për
Biznese të Vogla në Kosovë, Frankurt School Of Finance & Management Bankakademie dhe TEB ShA
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6 Qeshor 2019
Albanian Consulting Network organizoi Forumin e Konsulences me temë: "Investimi për eksporte dhe
partneritete ndërkombëtare në shërbimet e konsulencës – Realiteti dhe mundësitë për konsulencën
shqiptare”.Visar Dobroshi Kryetar i Bordit në Business Consultants Council ishte pjesë e panelit me teme
investimi në rritjen e kapaciteteve të kompanive të konsulencës si parakusht për partneritete me
kompani ndërkombëtare – Praktika të mira
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11 Qeshor 2019
Falenderojmë shumë Ministrin Shyqiri Bytyqi nga Ministria e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë për
prezencën dhe gadishmërinë për të ndihmuar njohjen e konsulencës menaxheriale.
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12 Qeshor 2019
Trajnimi “Burimet njerëzore dhe Inteligjenca Emocionale".
Gratë ndërmarrëse të Pejës, pjesë e trajnimit “Burimet njerëzore dhe Inteligjenca Emocionale".
Sot janë diskutuar konceptet kryesore dhe praktike për burimet njerëzore, motivimin në vend të punës,
rekrutimin, ligjerim i formatit business chemistry dhe inteligjencën emocionale.
Falenderojmë për ndarjen e përvojave dhe ekspertizës nga ligjëruesit anetarë në BCC: Violeta
Hazhillazi Mazars dhe Mercurius Consulting Shkumbin Ibraimi
Ky seminar është organizuar nga Business Consultants Council i financuar nga BERZH Këshilla për Biznese
të Vogla në Kosovë, Frankfurt School of Finance & Management dhe TEB ShA
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13 Qeshor 2019
Në ditën ndërkombëtare të konsulencës Qershor 2019
Mbledhja e përgjithshme e Kuvendit të Anëtarëve të BCC
U shënua Dita Globale e Konsulencës e cila shënohet në 60 shtete të ndryshme të botës, dhe me këtë
rast, Business Consultants Council (BCC) dhe Banka Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH) kanë
organizuar një eveniment në nivel të institucioneve publike dhe private për rëndësinë e profesionit të
konsulencës, akreditimin e saj dhe vlerën e operimit të saj në institucione.

Në ditën ndërkombëtare të konsulencës është arritur marrëveshja bashkëpunimi me karakter rajonal
mes BCC dhe ACN.
Bashkëpunimi është zyrtarizuar me nënshkrimin e memorandumit të bashkëpunimit mes Business
Consultants Council dhe Albanian Consulting Network e cila do të kontribojnë në shkëmbimin e
shërbimeve, bashkëpunimet e ndryshme dhe zhvillimin mes institucioneve nënshkruese.

Saktësisht mbas një viti, në ditë ndërkombëtare të konsulencës, u zyrtarizua bashkëpunimi mes Business
Consultants Council dhe ECIKS lidhur me projektin ACCESS të financuar nga Agjencia Austriake për
Zhvillim me fokus kryesor në fondin e digjitalizimit që do të ndihmojë NVM-të në Kosovë.
Ky projekt i cili do të fillojë implementimin në muajin Korrik.
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18 Qeshor 2019
WiB Seminari "Burimet njerëzore dhe Inteligjenca Emocionale" në Ferizaj
Seminari u organizua nga Business Consultants Council dhe financuar nga Frankfurt School of Finance &
Management dhe BERZH Këshilla për Biznese të Vogla në Kosovë në bashkëpunim me TEB ShA
Falënderojmë trajnerët: Shkumbin Ibrahimi nga Mercurius Consulting dhe Violeta Haxhillazi
nga Mazars Shqipëri & Kosovë dhe Kolegji Universum Ferizaj për sallat e trajnimit.
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24 Qeshor 2019
Doing Business in Kosovo: Meeting with World Bank Expert and BCC Consultants!
Topics discussed with our members: starting a business, trainings needs, taxes, registrations, access to
finance, export constraints and consulting services.
Thanks to our patron and company members for joining the meeting:
Visar Dobroshi from Recura
Leke Zogaj from 2M Consulting
Arianit Fazliu from KUTIA
Violeta Haxhillazi from MAZARS
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9 Shtator 2019
Seminari “Mediat Sociale për Gratë në Biznes”
40 gra të reja, të gatshme të fuqizojnë bizneset e tyre përmes proceseve digjitalizuese nga mediat
sociale.
U mbajt seminari profesional "Mediat Sociale për Gratë në Biznes’’ organizuar nga Business Consultants
Council (BCC) me mbështetje nga Frankfurt School of Finance & Management & BERZH Këshilla për
Biznese të Vogla në Kosovë dhe Banka TEB.
Valon Canhasi nga Agjencia Hallakate ka ligjëruar mbi menaxhimin e mediave kryesore sociale,
përmbajtjen e tyre, kontekstin e përdorimit dhe prezencën online. Ai ka dhënë edhe këshilla të tipit
‘’tips and tricks’’ për platformat kryesore si Facebook, Instagram, Snapchat, Linkedin, Twitter.
Ligjërimi është fokusuar në ‘’storytelling’’ duke përfshirë shembuj të ndryshëm të suksesshëm dhe jo të
suksesshëm për krijimin e një prezencës online.
Rreth 40 gra që përfaqësojnë biznese të ndryshme kanë përfituar nga disa prej strategjive dhe ‘’knowhows’’, që të ndihmojnë bizneset e tyre të krijojnë prezencë online.
Gjatë trajnimit kishim përfaqësues të Frankfurt School of Managementand Finance, Ahmet Gonullu, i cili
shpjegojë për krijimin e klientelës online për gratë në biznes.
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12 Shtator 2019
Anëtarësimi i Deloitte Albania and Kosovo
Firma më e madhe në botë për shërbime profesionale, Deloitte Albania and Kosova anëtarësohet në
Business Consultants Council ©
Me të ardhura globale prej 43.2 miliardë dollarë në vitin fiskal 2018, Deloitte ka statusin e firmës më të
gjerë në botë për shërbime profesionale në 150 shtete të botës, përmes rrjetit të saj global.
Deloitte sjell aftësi të klasit botëror dhe shërbime me cilësi të lartë për klientët, duke ofruar njohuri të
nevojshme për të adresuar sfidat e tyre më komplekse të biznesit. Më shumë se 286,000 profesionistë
të Deloitte janë të angazhuar të ofrojnë standarde të përsosmërisë.
Profesionistët e Deloitte janë të përkushtuar në forcimin e përgjegjësisë së korporatave, ndërtimin e
besimit publik dhe ofrimin e një ndikimi pozitiv në komunitetet e tyre.
Në Shtator 2001, Deloitte themeloi zyrën e tij në Prishtinë, duke qenë firma e parë Big 4 në treg në atë
kohë që kishte zyra të regjistruara në Kosovë. Me më shumë se 18 vjet operacione në Kosovë, janë një
firmë shumë e njohur lidhur me shërbimet e auditimit, taksave dhe këshillimeve.
Deloitte u ofron klientëve të saj shërbimin e profesionistëve shumë të specializuar në zbulimin dhe
zgjidhjen e problemeve të industrive të ndryshme që operojnë në treg, duke shtuar cilësi, efikasitet,
integritet dhe inovacion.
BCC mbetet haptazi bashkëpunuese e vazhdueshme që nën organizime dhe projekte të përbashkëta me
Deloitte, të fuqizojnë në vazhdueshmëri komunitetin e biznesit me bazë në konsulencë.
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17 Shtator 2019
Trajnimi CMC dhe ISO 207000
3 intensive training days of Certified Management Consultant™
This group attended also the training of ISO 20700 with ISO trainer -Butrint Batalli. Special thanks to a
fantastic group of CMC® Trainers for Pro Bono Lecturing: Leke Zogaj, Violeta Haxhillazi, Arben Ymeraga,
Florentina Dushi, Ylber Beqiri.
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29 Tetor 2019
Trajnimi “Growth Hack, Business Reinvention and Digital Transformation”
Business Consultants Council and PPSE Program Swisscontact has brought the professional program:
Growth Hacking, Business Reinvention and Digital Transformation with some of the brightest minds for
business growth, on 25th and 26th of October in Prishtina 📈
Trainers: Ina Kukovic Borovnik and Matija Torlak from Slovenia have hold the training for 33 participants
from different business sectors, unboxing some of the most valuable know-hows and strategies for
business reinvention.
A special thank you note to PPSE Program Swisscontact for sponsoring the entire program.
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20 Nëntor 2019
GEW: Quick Diagnosis from BCC Members
Business Consultants Council ka organizuar në kuadër të Javës Globale të Ndërmarrësisë, një event mbi
diagnostifikimin për rritjen e qëndrueshme të start-up bizneseve, me këshillim profesional nga
konsulentët ekspertë të cilët janë anëtarë në shoqatë.
Një falenderim i veçantë u dedikohet ekspertëve konsulentë nga Deloitte Albania and Kosova: Gëzim
Gjikolli, Shpend Ahmeti, Ardian Rexha dhe Leonik Mehmeti, nga 2M Consulting: Lekë Zogaj dhe PIRUS
xyz: Lorik Gjonbalaj.
Ngjarja është shënuar në premisat e Innovation Centre Kosovo, të cilët poashtu i falenderojmë për
bashkëpunimin e vazhdueshëm.
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Links and Video Content
24 Maj 2019
Our amazing CME Trainer Willis Turner and his insights about the 4 days training experience in Kosovo.
Enhancing Youth Employment- EYE Project
Video Content: https://www.facebook.com/bcckosovo/videos/347791982602512/
29 Maj 2019
Shpend J. Lila from ICK - Innovation Centre Kosovo who has been certified with CME since 2013 shares
his opinion about the importance of the CME training.
Enhancing Youth Employment- EYE Project
Video Content: https://www.facebook.com/bcckosovo/videos/312421889650852/
30 Maj 2019
Valon Canhasi from Hallakate talks about the role of Business Consultants Council on bringing new
professional opportunities to Kosovo and his overall CME training experience.
Enhancing Youth Employment- EYE Project
Video Content: https://www.facebook.com/bcckosovo/videos/434655870653174/
31 Maj 2019
Yllka Metaj overall insights of the CME training experience!
Enhancing Youth Employment- EYE Project
Video Content: https://www.facebook.com/bcckosovo/videos/2301224710092391/
6 Qeshor 2019
International consultant’s day.
It is time for us to celebrate. Business Consultants Council and BERZH Këshilla për Biznese të Vogla në
Kosovë soon with amazing event
"a leader in the development of management consulting
as a profession that drives social and economic success"
Below message from Chair of ICMCI - Dwight Mihalicz
Link: https://www.cmc-global.org/content/international-consultants-day-2019-messagechair?fbclid=IwAR1I05yLEhXrDJqWWK-xmic0MQsPrcKijC0jsvZsFfnttQE1-kt-t5jUtXc
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Takime, Promovime dhe Histori Suksesi
8 Janar 2019
Fillojmë vitin 2019, me një nga historitë e sukesesit të anetarëve të BCC-së:
SIGMA BMC
Advice for International Growth, projekt i bashkë-financuar nga SIGMA BMC dhe EYE që ka pasur për
qëllim të zhvillojë shërbime të reja për tregun vendor, në fushën e zhvillimit të eksportit.
Kjo ka rezultuar me vlerësim të gadishmërisë për eksport të dhjetë kompanive vendore në sektorë të
ndryshëm, ka identifikuar tregjet potenciale në nivel global për produkte specifike të tyre, ka përgatitur
strategji për hyrje në treg dhe planet për eksport për pesë kompani të përzgjedhura vendore.
Si rrjedhojë, SIGMA BMC ka zhvilluar kapacitetet e saj në ofrimin e shërbimeve të zhvillimit të eksportit
dhe lehtësimit të hyrjes në tregje të huaja, shërbime të cilat janë vlerësuar lartë nga klientët përfitues
dhe nga ekspertët ndërkombëtarë.

9 Janar 2019
Finacco-KS si pjesë e promovimit digjital në BCC:
Në kuadër të thirrjes nga projekti EYE dhe BCC për ofruesit e shërbimeve të biznesit në investimin e
zhvillimit të shërbimeve të reja, prezantojmë FinAnalytics si një nga përfituesit e thirrjes lansuar në
qershor 2018.
FinAnalytics është një aplikacion i specializuar online për ofrimin e "rejtingut" dhe vlerësimin e rrezikut
të bizneseve, ofruar ekskluzivisht nga kompania Finacco.
Vlerësimi i rezultateve dhe rreziqeve është bërë duke përdorur metodologjitë më të fundit financiare
botërore të kombinuara me njohuritë vendore dhe përvojën e gjatë
të ekipit tonë.
FinANALYTICS do të lejojë qasje për klientët e saj nëpërmjet bazës së tyre të të dhënave në një portal
internet.
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10 Janar 2019
Në kuadër të gazetës digjitale të BCC, po paraqesim një rikapitullim të sukseseve që kanë shoqëruar
kompaninë tonë Patron gjatë vitit 2018, KUTIA. KUTIA gjatë 2018 është rritur në numër të stafit dhe
klientelës duke përfunduar me sukese projekte brenda dhe jashtë vendit.Projekte për t'u veçuar janë:
• Zhvillimi i databazës Prokurimihapur.org, ku kjo platformë ndërlidh në vete të dhëna nga ARBK, KRPP si
dhe mundësia për shtim të të dhënave në menyrë manuale. Kontratat e dhëna nga Autoritetet
Kontraktuese mirren në mënyrë automatike dhe lidhen me bizneset në platformë kështu përdoruesit
kanë mundësi të gjenerojnë raporte dhe të dhëna në formë vizuale dhe tabelare. Më shumë se 40000
kontrata janë procesuar për përpunim.
• Zhvillim të platformave për shitje online të produkteve
• Zhvillimi i aplikacionit për komunikim bazuar në web

11 Janar 2019
Meridian Express është rrjet i dyqaneve, i cili me moton “n’derë t’shtëpisë”, është njëri nga rrjetet më të
suksesshme në Kosovë.
Me një personel prej mbi 500 punonjësish dhe me rritje dyshifrore të vazhdueshme ndër vite, Meridian
Express sot shtrihet në territorin e Kosovës me 36 markete, me qëllimin që të jetë sa më afër
konsumatorit.
E veçanta e Meridian Express është angazhimi dhe përkrahja e ngjarjeve të ndryshme në komunitetin
tonë. Shumë organizata dhe individë kanë gjetur mbështetje të pa kompromis kur qëllimet kanë qenë
për të mirën e qytetarëve. Si shpërblim i gjithë këtij angazhimi, kompanisë Meridian Express iu nda
çmimi për filantropi “FIDES” nga Forumi për Iniciativa Qytetare “FIQ”. Çmimi “FIDES” simbolizon
mirënjohje publike për kompanitë dhe individët nga Kosova dhe diaspora të cilët në mënyrë sistematike
dhe me ndjeshmëri ndaj ambientit, kulturës dhe vlerave tradicionale kanë mbështetur aktivitete dhe
projekte të interesit të përbashkët.
Përveç kësaj, në shtator të 2018, Meridian Express arriti të bëhet kompania e vetme kosovare që u
anëtarësua në Forumin Ekonomik Botëror, anëtarësim ky, i cili vjen si mirënjohje për rolin dhe
kontributin e kompanisë në përmirësimin e ambientit ekonomik dhe social në vendin tonë.
Në të ardhmen, Meridian do të jetë gjithmonë në kërkim të mundësive të reja që të jenë sa më afër
klientëve tanë dhe t’u ofrojnë atyre krejt çka ju duhet në një ambient të veçantë dhe gjithmonë
mikpritës ku dominon komoditeti, kualiteti i lartë i produkteve të ofruara dhe shërbimi profesional i
stafit.
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14 Janar 2019
Cacttus Sha fokus në sukseset e kompanive anëtare në BCC përmes gazetës digjitale:
Viti 2018 ka qenë edhe një vit tjetër i suksesshëm për Cacttus Sha. Gjatë këtij viti, është arritur të rritet
numri i të punësuarve të rinj, ekspertë në fusha të ndryshme.
Janë lansuar produkte të reja si pako të mirëmbajtjes teknike në platformën Microsoft Office 365,
Google G Suite dhe shumë produkte tjera. Gjithashtu si Partner ekskluziv i Foster & Freeman, këtë vit,
përveç Kosovës dhe Shqipërisë, Cacttus ka zgjeruar bashkëpunimin edhe në Maqedoni.
Ndër projektet më të mëdha që Cacttus ka realizuar këtë vit janë:
• Implementimin e projektit ‘’SMIL’’ për gjykatat dhe prokuroritë e Republikës së Kosovës
• Implementimin e projektit ‘’Sistemi për Menaxhimin e Performancës Komunale të Kosovës’’
• Pilotimin e Databazës së Unifikuar Nacionale për të Mbijetuarat e Dhunës Familjare dhe të tjera.

15 Janar 2019
Gjurmët e Melita&Partners gjatë vitit 2018, të publikuara në gazetën digjitale të BCC-së
Viti 2018 për kompaninë Melita&Partners ka qenë vit zhvillimor dhe shumë i rëndësishëm si në aspektin
e rritjes së portfolios së produkteve dhe shërbimeve, ashtu edhe në zgjerimin e tregjeve të reja siç është
Shqipëria dhe Maqedonia. Krahas produkteve dhe shërbimeve të reja, Melita&Partners ka krijuar
Divizionin e Zhvillimit Softuerik dhe ka vazhduar të investojë në ngritje të kapaciteteve të ekipit të saj.
Kjo gjë ka përforcuar kompetencat kyçe të kompanisë dhe u ka mundësuar të zgjidhin sfidat e klientëve
me theks tek industria e shitjes me pakicë, zingjirëve të dyqaneve fast food dhe kompanive prodhuese.
Melita&Partners gjatë vitit 2018 ka zhvilluar produkte për pikat e shitjes të cilat janë në harmoni të plotë
me legjislacionin tatimor në Kosovë, Shqipëri dhe Maqedoni.
Ky produkt iu mundëson pikave të shitjes qasje nga kudo në kohë reale si dhe bën konsolidimin e
shitjeve me pjesën e raportimit financiar. Kjo u ka ndihmuar klientëve të tyre të kenë informacion të
saktë dhe në çdo kohë për kostot e produktit, monitorim të shitjeve, planifikim të furnizimeve &
stoqeve, automatizim të proceseve dhe në bazë të të dhënave në kohë reale të bëjnë analiza kualitative
gjë që ju ka mundësuar rritjen e qarkullimit, profitit, zvogëlimin e humbjeve dhe ngritjen e efektivitetit
rreth 35%.
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16 Janar 2019
Fokus në sukseset dhe arritjet e anëtarit kompani përmes gazetës digjitale: MD Consulting
Viti 2018 ishte një vit i rëndësishëm për kompaninë MD Consulting Shpk, njëkohësisht ky vit shënon
edhe 10 vjetorin e themelimit të kompanisë dhe pozicionimit të saj në tregun e Kosovës dhe atë
Europian.
Sa i përket statistikave, kompania ka arritur ta zgjerojë bazën e klientelës edhe në vendet regjionale sic
janë Shqipëria dhe Kroacia, si dhe në ato Europiane sic jane Zvicra dhe Gjermania. Kjo gjë është
mundësuar si rrjedhojë e zgjerimit të games së shërbimeve dhe rritjes së numrit të ekspertëve në
kompani. Në anën tjetër, 85% nga klientët tone të cilët janë certifikuar me standardet e sigurisë
ushqimore respektivisht GFSI (FSSC 22000, IFS, BRC, GLOBAL GAP) kanë arritur që ti lansojnë produktet e
tyre në zinxhirët tregtar Europian.
Ndërsa në anën tjetër falë standardeve të sigurisë së informatave, dhe certifikimit të shërbimeve,
respektivisht (ISO 27001:2013, ISO 20000-1 dhe PCI DSS) klientët tanë në sektorin ICT kanë arritur ti
eksportojnë shërbimet e tyre në tregun e Bashkimit Europian dhe Amerikan.

17 Janar 2019
Sukseset e anëtares tonë të bordit, anëtares CMC dhe njëkohësisht themelueses së Shkollës
Digjitale: Hana Qerimi
Për herë të parë në Kosovë gjatë vitit 2018, Shkolla Digjitale ka zhvilluar mundesinë e ofrimit të
eksportimit të shërbimeve në modelin Franchise për tregun lokal dhe ndërkombëtar.
Vizioni i Shkolles DIgjitale është ofrimi i mundesisë së mësimit kualitativ të teknologjisë informative dhe
programimit për të gjithë fëmijët e moshave 7 deri 18 vjeç.
Përmes Franchising, Shkolla Digjitale ka arritur që të zgjerojë biznesin dhe të themelojë 2 lokacione të
reja në Lubjanë të Sllovenisë, 1 lokacion në Shkup të Maqedonisë si dhe 1 lokacion në Sarajevë në
Bosnje Hercegovinë.
Gjithashtu në tregun lokal, Shkolla Digjitale perveç dy lokacioneve ekzistuese në Prishtinë dhe Ferizaj, ka
arritur të zgjerojë biznesin në 3 lokacione të reja në lagjen Tophane në Prishtinë, lokacion në Prizren dhe
Mitrovicë. Në ndërkohë stafi i Shkollës Digjitale është rritur nga 19 në 45 persona.
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18 Janar 2019
Sukses dhe ndikim pozitiv nga kompania jonë anëtare: UBO Consulting
Edhe një vit i suksesshëm në UBO Consulting! Këtë vit, me shumë kënaqësi iu shërbyem mbi 40
klientëve ndërkombëtarë e vendor si dhe realizuam mbi 50 projekte.
Në këtë vit, realizuam:
• 40 + hulumtime të opinionit publik,
• 10+ vlerësime të projekteve, dhe
• 40+ fokus grupe.
Për këto projekte u intervistuan rreth 30000 qytetarë si dhe mbi 4000 biznese. Përmes projekteve tona
ne kemi arritur të prekim fushën e punësimit, edukimit, shëndetësisë, ekonomisë, sundimit të ligjit,
barazisë gjinore, korrupsionit, transparencës, integrimeve Evropiane, politikës, shërbimeve të
telekomunikimit, energjisë, etj.
UBO është në realizim e sipër edhe të projekteve të tjera shumë të rëndësishme, si ai në fushën e
migrimit, porositur nga Qendra Ndërkombëtare për Zhvillimin e Politikave të Migrimit (ICMPD), për të
cilin do të intervistohen 4500 ekonomi familjare, si dhe projektit për produktivitetin e ndërmarrjeve të
vogla dhe të mesme në Kosovë, porositur nga Banka Botërore në Kosovë, për të cilin do të realizohen
4200 anketa me biznese të vogla dhe të mesme, në 38 komunat e Kosovës.

22 Janar 2019
2019 me anëtarësime të reja të kompanive në BCC
2M Consulting është bërë pjesë e rrjetit të anëtarëve të BCC-së si anëtar kompani, duke ofruar një vlerë
të shtuar për të gjithë invidët dhe ndërmarrjet e interesuar në sistemet ndërkombëtare të menaxhimit.
2M Consulting është ndërmarrje konsulente e specializuar në ofrimin e shërbimeve të konsulencës në
fushën e Menaxhimit e cila posedon konsulent të certifikuar me markën CMC dhe është e certifikuar me
ISO 9001:2015, ISO/IEC 27001:2013, ISO 14001:2015 & ISO 22301:2012.
Njihet në tregun Kosovar dhe regjional për ofrimin e shërbimeve të konsulencës për ngritjen e sistemeve
të menaxhimit të bazuara në standardet ndërkombëtare ISO, trajnimin e individëve për certifikim
ndërkombëtar për ISO standarde, koordinim të aktiviteteve të auditimit dhe certifikimit ndërkombëtar,
konsulencë për menaxhimin e projekteve, realizimin e Markës CE dhe pajtueshmërisë me GDPR.
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11 Shkurt 2019
Kompania më e re e anëtarësuar në BCC Mercurius Consulting besojnë që kualiteti është biznes plani më
i mirë.
Mercurius Consulting është një kompani profesionale, e cila ofron parametrat e nevojshëm për
zhvillimin e një biznesi stabil dhe të suksesshëm, përmes fushës së lidershipit, menaxhmentit, burimeve
njerëzore duke përdorur qasjet e trajnimeve profesionaleve dhe shërbimeve outsourcing.
Shërbimet e tyre specifike fokusohen në: Rekrutim, politika të burimeve njerëzore, analiza të
kapaciteteve për rritje dhe zhvillim, mentorim për individë me pozita menaxheriale, përpilime të
strategjive për implementimin e aktiviteteve të organizatës dhe të ngjajshme, që bëjnë biznesin tuaj të
marrë drejtimin e duhur.

25 Shkurt 2019
Të gjitha në një vend!
Kompania më e re e anëtarësuar në BCC, B2B Communication, vjen me një pako të kompletuar të
shërbimeve për biznesin tuaj: Rekrutim, Trajnim, Konsulencë, Logjistikë, Prokurim, Ndërmjetësim dhe
Prezencë Online.
B2B Communication është kompani që ofron zgjidhje kualitative për nevojat e biznesit tuaj, qofshin
shërbime, mundësi rrjetëzuese, planifikime logjistike apo krijim të vizibilitetit për biznesin tuaj.
Operon në regjionin e Evropës Juglindore, duke përbërë një adresë lehtësisht të qasshme dhe vlerë të
shtuar, të cilat ju mundësojnë që segmentet e ndryshme të biznesit tuaj, të arrijnë rezultate praktikisht
të matshme.
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27 Shkurt 2019
Audit Group shpk, kompani e anëtarësuar në rrjetin ‘’Nexia International’’ bëhet anëtare kompani në
BCC.
Audit Group është një kompani e themeluar më 2008, për të sjellë një grup njerëzit profesional me 17
vite përvojë, të cilët kanë zhvilluar një rrjet të dedikuar për të ofruar shërbime të kualifikuara dhe
kualitative.Ofrojë shërbime të ndryshme lidhur me auditimin dhe këshillimin, kontabilitetin dhe
konsulencën biznesore.
Kompania qëndron në filozofinë e vlerave të integritetit, objektivitetit, konfidencialitetit, kompetencave
dhe sjelljeve, në mënyrë që të zhvillohet përgjegjësia ndaj nevojave dhe kërkesave të klientit.
Klientela e tyre kryesore bazohet në industrinë e tregtisë më pakicë, konstruksionit, sistemit
shëndetësor dhe energjisë.

2 Prill 2019
Të gjithë mund të profilizohen dhe punësohen përmes HumanPower, kompania më e re e anëtarësuar
në BCC.
HumanPower është kompani e themeluar në Kosovë, e specializuar në fushën e rekrutimit të
punëtorëve dhe ndërmjetësimit në punësim. Fokus kryesor ka kryerjen e shërbimeve për biznese
vendore dhe ndërkombëtare me qëllim të fuqizimit dhe rritjes së resurseve të tyre të punës në tregun
kosovar. Përmes shtrirjes së gjerë të saj, HumanPower qe nga themelimi ka arritur të bashkëpunojë me
biznese të industrive të ndryshme, duke shërbyer si urë lidhëse në mes të punëdhënësve dhe
punëkërkuesve.
Një nga storjet e suksesit të HumanPower është edhe zhvillimi i platformes online të punësimit të
quajtur KosovaJob. Ky rrjet i punësimit, në baza ditore vizitohet nga më shumë se 20,000 punëkërkues
dhe u shërben më shumë se 500 bizneseve lokale dhe ndërkombëtare çdo vit. Kësisoj, KosovaJob
mbetet rrjeti më i madh i punësimit në Kosovë dhe e vetmja platformë e cila operon sipas standardit ISO
9001:2015 për menaxhim të cilësisë.
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21 Maj 2019
Tregjet globale kanë një adresë të konsultimeve për kompanitë locale.
PIRUS është kompania më e rë e anëtarësuar në BCC, një kompani konsulente me staf që gëzon një
përvojë 10 vjeçare, e specializuar në facilitim dhe përfaqësim të biznesit ndërkombëtar, ku mbështet
kompanitë në zhvillim të biznesit ndërkombëtar, duke i ndihmuar ato të pozicionohen në tregje të reja.
PIRUS poashtu i ndihmon kompanitë të konsolidohen në tregje ose të ristrukturojnë veten në tregje të
cilat i përfaqësojnë aktualisht, me operim të fokusuar në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Mal të Zi, por
prania e tyre mbërrin një nivel global.
Kompania fokusohet kryesisht në 3 tipe organizatash:
Kompani globale, partnerë (agjenci, organizata rajonale, shoqata të industrive të ndryshme, institucione
bankare) dhe organizatorë të eventeve ndërkombëtare (organizime B2B).Shërbimet që PIRUS ofron
janë: Studime të tregjeve, inteligjencë të tregjeve, menaxhim dhe konsulencë të tregut, menaxhim të
brendeve, trajnime të specializuara për industritë FMCG dhe HoReCa
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26 Qeshor 2019
Takimi me anëtarë kompani: Cacttus Sha
Në këtë takim u njoftuam dhe biseduam rreth shërbimeve ekzistuese dhe atyre të reja të brendit
Cacttus, e cila kategorizohet në shtyllat operuese: Cacttus, Cacttus Education, Harrisia dhe Cacttus
Solutions.
Përfaqësueset e Cacttus treguan rreth risive të procesit ‘’rebranding’’ që kompania ka bërë se fundmi
dhe menaxhimin e projekteve që bëjnë me kompani kryesisht ndërkombëtare.
Anëtari ynë Cacttus ka një kredibilitet në tregun vendor dhe ndërkombëtar, duke qenë partner i
argjendtë i Datalogic, i cili ofron mundësinë e pajisjes me teknologjinë më të fundit për bizneset lidhur
me marrjen e të dhënave dhe automatizimin e punës.
BCC do të kontribojë në promovimin më të madh të produkteve dhe shërbimeve të kompanisë,
zgjerimin e rrjetëzimin me kompani të tjera dhe të vazhdojë përfaqësimin online.
Pse të zgjidhni Cacttus Sha?
Portfolio e tyre përbëhet nga Borderless Network, Voice, Security, Products & Services dhe Mobility &
Wireless, duke përfshirë referenca si Sektori Privat, Sektori Publik, Shëndetësia, Institucionet
Ndërkombëtare, Telekomi, Institucionet Bankare dhe Financiare dhe OJQ-të. Tashmë edhe me dy
lokacione operuese në Kosovë dhe Shqipëri.
Vizitoni webfaqen e Cacttus për t’u njoftuar me të gjitha llojet e shërbimeve:
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27 Qeshor
Takim me kompaninë anëtare HumanPower dhe KosovaJob
Në takimin u diskutuan projektet e reja, aktiviteti dhe menaxhimi i proceseve të ndryshme financiare
dhe operuese.
Risi në kompaninë tonë anëtare, gjatë 6 muajve të fundit, HumanPower dhe KosovaJob janë lansimi i
shërbimeve të reja inovative dhe shumë efikase lidhur me platformën HR të quajtur Kosova Job, të tilla
si:
• Programi për përgatitjen e intervistave, njoftimin me industrisë operuese.
• Programi Simba për menaxhimin e aplikacioneve dhe aplikantëve
• Programi Akademia e punes, platformë për matjen e njohurive, njoftimin me industrisë operuese.
• Shërbimi CV Builder / KosovaJob
• Programi krahasues Rrogaime.com
• Rritje e trefishtë e punësimit
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28 Qeshor 2019
Takim me Melita&Partners
Qiti letrat n’vij dhe bonu pjesë e transformimit digjital përmes shërbimeve inovative mDigital
Accounting® ofruar nga Melita&Partners
Takimi me kompaninë tonë anëtare Melita&Partners, të specializuar në ofrimin e zgjidhjeve për biznese
përmes sistemit QuickBooks, u strukturua në shërbimet të kontabiliteti virtual që kjo kompani ka filluar
të ofroj për herë të parë në Kosovë. Fokusi është që përmes teknologjisë së informacionit klientëve të
saj t’u ofrohen informacione në kohë reale për biznesin e tyre.
Kompania ka pasur rritje 100% të stafit, rritje të klientelës dhe është duke investuar në ngritje të
vazhdueshme të kapaciteteve të brendshme përmes certifikimit të stafit me QuickBooks Certified User.
BCC po punon në vazhdimësi për promovimin sa më të madh të ekspertizave specifike që kompanitë
ofrojnë, si liderë në tregun vendor
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1 Korrik 2019
Takim me KUTIA
KUTIA i then kufijtë lokal ‼
Sot u mirëpritëm nga menaxhmenti i kompanisë anëtare në BCC, KUTIA, për të folur rreth zhvillimeve
më të fundit nga ana e tyre.
KUTIA ka gjeneruar 25% rritje në stafin menaxhues të kompanisë dhe ka zgjeruar klientelën e
shërbimeve të përbërë në 65% klientelë jashtë vendit dhe 35% klientelë në tregun vendor.
Strategjia e tyre më e re përkon me implementimin e projekteve që kanë natyrë afagjatë dhe ofrim të
shërbimeve të vazhdueshme të platformave të shitjes dhe të ngjajshme në Suedi 🇸🇪, Norvegji 🇳🇴 dhe
Ukrainë 🇺🇦
Risi në gamën e shërbimeve nga KUTIA janë ofrimi i aplikacioneve mobile përveç atyre web
aplikacioneve dhe të zhvillimit të web-it.
Kompania po operon me teknologji të re duke u fokusuar në zhvillimin e aftësive për të gjithë
punonjësit, në mënyrë që produktiviteti të jetë sa më i lartë.
Ajo ka rekrutuar praktikantë nga SHBA-të dhe Gjermania, në fushat e IT-së dhe HR-it lidhur me trendet
dhe menaxhimet më të reja globale.
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3 Korrik 2019
Takim me Finacco-KS
Kompania anëtare në BCC përfaqëson Kosovën në konferencën regjionale PODIM 2019
Përfaqësuesit e kompanisë FINACCO kanë realizuar suksesshëm procesin e ‘’pitching’’ në kuadër të garës
në PODIM 2019 në Maribor të Sllovenisë. 🇸🇮
Nga takimi mes BCC-së dhe FINACCO-s, u diskutuan shërbimet e kësaj kompanie, e cila si ekspertizë ka
auditimin e brendshëm dhe kontabilitetin e tatimeve të ndryshme.
FINACCO ka filluar të konsolidojë në mënyrë të vazhdueshme bashkëpunimin me institucione të
ndryshme bankare në Kosovë, përmes softwarit inovativ për llogaritjen e kredive FinAnalytics, i cili është
i pari në nivel kombëtar.
Poashtu biseda u zhvillua rreth rëndësisë së shfrytëzimit të platformave financiare për të lehtësuar edhe
më tej proceset operuese në punë.
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4 Korrik 2019
Takim me UBO Consulting
Hulumtimet profesionale nuk bëhen pa prezencën e UBO Consulting
Në takimin mes BCC dhe UBO Consulting ku u pritëm nga Valon Feka dhe Eneida Aliu përfshiu diskutime
mbi shërbimet më inovative që vazhdojnë të aplikohen në tregun tonë por edhe më gjerë.
UBO Consulting ofron një mekanizëm transmetues, ku klienti vrojton direkt analizën e produktit nga një
panel i ekspertizës së vlerësuesve, gjë që për tregun vendor përbën një inovacion të madh.
Ata po bashkëpunojnë me institucione publike lidhur me aftësimin profesional dhe biznese dhe kompani
të cilat duan të verifikojnë shërbimet e tyre përmes llojeve të ndryshme të hulumtimit.
Nga shërbimet e hulumtimit të kompanisë, 90% e anketave janë digjitale dhe funksionojnë përmes
monitorimit të sistemit GPRS.
Modeli që aplikohet në masë të madhe është Omnibus Survey, një metodologji e cila hartohet nga vetë
nevojat e klientëve.
Qëllimi i UBO Consulting është të krijojë një Omnibus të kufizuar vetëm në zonën e Prishtinës, nga
nevojat e shumta të klientëve.
Kompania funksionon në bazë të 40 pjesëtarëve të stafit dhe anketuesve të vendosur në rajone të
ndryshme të Kosovës, që punojnë konform protokolleve të hulumtimit.
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8 Korrik 2019
Takim me Shkolla Digjitale
Lider në tregun vendor për zhvillim të inovacionit dhe institucioni i parë që ka hapur ‘’franchise’’ në
sektorin e shërbimeve në vende të ndryshme të Evropës🇪🇺
Është mbajtur një takim mes BCC dhe kompanisë anëtare Shkolla Digjitale, ku drejtuesit Hana
Qerimi dhe Darsej Rizaj na shpjeguan se risia më e madhe që do të ofrojë Shkolla Digjitale, janë
lokacionet e reja që do të hapen në Gjermani 🇩🇪, përkatësisht në Berlin, Frankurt, Erfurt dhe Dresden,
duke përbërë një ekspansion të tregut europian lidhur me shërbimet digjitale nga Kosova.
Shkolla Digjitale është produkt i certifikuar nga Superbrands Kosovo, duke u ofruar 1500 nxënësve kurse
të ndryshme të teknologjisë informative.
Kompania mëton të zgjerojë shërbimet e saj pas hapjes së pikave të reja në Bosnje Hercegovinë,
Slloveni, Maqedoni Veriore, Gjermani dhe sigurisht fuqizimit të pikave ekzistuese në Kosovë 🇽🇰
Një lokacion i dytë do të hapet në Prishtinë dhe stafi është dyfishuar në numër, duke mëtuar që t’u
ofrojmë djemve dhe vajzave të reja një shteg për të mësuar dhe praktikuar zhvillimet më të fundit
teknologjike përmes kurseve për zhivillimin e aplikacioneve dhe programimeve të ndryshme.
Ndësa StarLabs si projekt tjetër që vjen nga shkolla digjitale, tashmē ka trefishuar numrin e punonjësve
me shërbim 100% outsourcing!
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10 Korrik 2019
Takim me MDA
Management Development Association e njohur me akronimin MDA, vijon fuqizimin e kapaciteteve të
saj në Prishtinë dhe në Tiranë 🇽🇰🇦🇱
Kompania anëtare në BCC, MDA me një personel prej 42 personash në zyret e saj në Kosovë dhe
Shqipëri, po vazhdojnë që suksesshëm të implementojnë projekte me bazë të promovimit dhe
stimulimit të eksportit tek kompanitë.
Përmes një platforme që ka identifikuar nevojat e tregut, MDA po zhvillon projekte të tipit ‘’customed’’
për nevojat dhe kërkesat e kompanive që kanë operime të ndryshme.
MDA ka dhënë një kontribut të çmuar në funksionalizimin e një agjencioni për zhvillim rajonal, përmes
draftimit të bazës ligjore, themelimit dhe ngritjes së kapaciteteve në komunitetin e biznesit. 🤝
Janë 2 projekte të mëdha që kompania është duke bashkëpunuar në fushën e pajisjes së kompanive me
strategji për zhvillim më të avancuar të tyre.
MDA dhe poashtu ombrella promovuese e konsulencës menaxheriale BCC mbeten të përkushtuara në
informimin dhe ngritjen e vetëdijes për përdorim e shërbimeve të konsulencës nga ana e komunitetit të
biznesit.
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16 Korrik 2019
Takim me Recura
Recura Financials, kompani anëtare në BCC, u ka shërbyer suksesshëm komunitetit të biznesit lidhur me
shërbime financiare, organizim të brendshëm, zhvillim të komunikimit, dhe menaxhim të projekteve.
Duke konsideruar që identifikimi i nevojave të një biznesi është sfidë më vete, Recura Financials ka
kontribuar në adresimin e këtyre nevojave përmes shërbimeve që përfshijnë parametrat e nevojave të
klientit, biznesit dhe të tregut në tërësi.Kompania është fokusuar në suksesin e klientit, duke arritur
rezultate të shkëlqyera në ndikimin nga ofrimi i konsulencës vendore, duke u shërbyer disa prej markave
më prestigjioze botërore që kanë hapur pikat e tyre në Kosovë:
• Burger King
• Spar
• PowerPack
• Rex
• Galeria Mall
• Swiss Mall
• MAN
Recura Financials u ka ofruar shërbime lidhur me proceset e hapjes së pikave, trajnime të përsonelit,
modele të qeverisjes korporative etj.
Si një institucion që operon për një kohë të gjatë në tregun kosovar, partner menaxherial Visar Dobroshi,
pohoi që konsulenca menaxheriale duhet të promovohet në vazhdimësi duke konsideruar rëndësinë e
saj për secilin biznes.
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19 Korrik 2019
Takim me ECIKS 🇽🇰🇦🇹🇨🇭
Economic Initiative for Kosovo - ECIKS ka për qëllim mbështjetjen e zhvillimit të qëndrueshëm ekonomik
përmes shërbimeve të specializuara në promovimin dhe tërheqjen e investimeve të huaja, zhvillimin e
sektorit privat dhe ngritjen e kapaciteteve institucionale publike.
Kompania do të fillojë shumë shpejt implementimin e projektit ‘’ACCESS’’ që do të kontribojë në
digjitalizimin e funksioneve operuese të bizneseve kosovare dhe paralelisht edhe fuqizimin e
kapaciteteve të tyre.
Gjatë këtij takimi u diskutuan linjat e implementimit të projektit dhe strategjitë më të mira të cilat do të
përfshijnë zbatimin e projektit në një periudhë 3 vjeçare.
Fushat e veprimit do të përfshijnë programe certifikuese dhe shërbime për NVM-të që kanë fokus
qendror proceset digjitalizuese.
Ky projekt do të implementohet në bashkëpunim me BCC, si ombrella e vetme e konsulentëve
menaxherial, dhe si rrjedhojë do të shfrytëzohen burimet e të dy institucioneve për të informuar dhe
vetëdijësuar tregun lidhur me trendet më të reja.
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18 Shtator 2019
Bashkëpunim ne mes të BCC & PPSE
Shumë shpejt, konsulentët dhe komuniteti i biznesit do të kenë mundësinë të përfitojnë nga strategjitë
më të mira të rritjes së biznesit nga trajnerë të kualifikuar nga Evropa.
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23 Shtator 2019
Takim me MD Consulting ©
Në takimin e mbajtur me Vigan Disha, partner menaxhues në MD Consulting, u njoftuam që kompania
ofron në vazhdimësi shërbime të ISO Standardeve, marketingut digjital, auditime konform standardeve
të etikës SMETA, BSCI dhe SA 8000 si dhe konsulencë në fushën e teknologjisë informative. Gjithashtu,
gjatë viteve të fundit është fokusuar edhe në konsulencën e politikave publike duke bashkëpunuar me
institucionet lokale dhe ato qendrore, ku përfshihen menaxhimi i projekteve, hartimi I strategjive socioekonomike dhe dizajnimi & zhvillimi i web-it /aplikacioneve mobile (IOS dhe Android).
Në vitin 2017 në kuadër të kompanisë është themeluar Management Development Academy i cili është
institucion i specializuar në ofrimin e trajnimeve për sistemet e menaxhimit, marketingut dhe shitjes si
dhe aftësive të buta dhe teknike në bashkëpunim me shtëpinë certifikuese gjermane TUV Nord Cert, e
cila poashtu mundëson edhe qasje në trajnimet e-learning. Për më shumë, MD Consulting ka filluar
ofrimin e shërbimeve edhe në tregjet ndërkombëtare, specifikisht në Gjermani, Zvicër dhe Kroaci në
sektorin e telekomunikacionit.
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26 Shtator 2019
Takim me anetarin kompani Mercurius Consulting
Mercurius Consulting nga një biznes start-up, është kthyer në një nga kompanitë më inovative në
Kosovë sa i përket rekrutimit profesional dhe analizës së potencialit zhvillimor të bizneseve.
Ka pasur një ngritje të të hyrave dhe klientelës prej 30%.
Gëzon një portfolio për zhvillim të trajnimeve sa i përket zhvillimit të kapaciteteve njerëzore si: Trajnime
për shërbimin ndaj klientëve dhe shitje direkte; Trajnime për burimet njerëzore; dhe Trajnime për
lidership.
Mercurius Consulting ka bërë lansimin e shërbimeve të reja, si: Onboarding = proces i rekrutimit dhe
sistemimit të punëtorëve me metodat më bashkëkohore.
Poashtu ata kanë përfituar të drejtën e përfaqësimit edhe në bashkëpunim me institutin suedez për
lidership ”Ledarskapscentrum” ,si dhe ofrojnë shërbime për evaluimin dhe zhvillimin e lidershipit bazuar
në hulumtimet më moderne shkencore.
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3 Tetori 2019
Takim me 2M Consultung
Në takimin ne BCC te mbajtur me Lekë Zogaj, u njoftuam se 2M Consulting është ndërmarrje konsulente
e specializuar për shërbime të konsulencës menaxheriale. Specifikisht shërbimet të cilat ofrohen janë
konsulencë për implementim të standardeve ISO: (ISO 9001, ISO/IEC 27001, ISO 14001, ISO 45001, ISO
22301, ISO 20000, ISO 22000, ISO 50001, ISO 39001, ISO 20121, ISO 21500) dhe poashtu trajnime
profesionale me certifikim ndërkombëtar për standardet e listuara; konsulencë për Menaxhim të
Projekteve, Vlerësim të Pronave etj.
Shërbimet inovative të prezentuara nga 2M Consulting gjatë viteve 2017-2018 janë konsulencë dhe
trajnime për metodologjinë e menaxhimit të cilësisë “Lean Six Sigma” dhe për “GDPR”.
2M Consulting është partner rajonal i dy kompanive certifikuese ndërkombëtare PECB & QMSCERT të
cilët janë të akredituar ndërkombëtarisht dhe kanë shtrirje globale.
Ndërmarrja 2M dallohet në treg për qasjen e orientuar drejt klientit duke ofruar shërbime
edukative/informuese pro bono për ndërmarrjet e interesuara për adaptimin e sistemeve
ndërkombëtare të menaxhimit, ofron mbështetje për klientët pas shitjes, posedon konsulent të
certifikuar me markën CMC, ndërmarrje e certifikuar me ISO 9001:2015 & ISO/IEC 27001:2013, etj.
Për projektet e realizuara deri më tani në tregun lokal dhe ndërkombëtar, janë angazhuar konsulent
lokal dhe ndërkombëtar me ekspertiza specifike në fushat e angazhuara.
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9 Tetor 2019
Takim me Business Kosova Center
Anëtari kompani Business Kosova Center në takim me BCC, kanë shpjeguar rreth orientimit të
kompanisë rreth investimit në trajnime profesionale, specifikisht për menaxhment dhe analizë
financiare.
Kompania njihet për organizimin e trajnimeve të ndryshme dhe ndërmjetësimit në punësim (në cilësinë
e planifikimit).
Ata ofrojnë asistim për krijim të departamenteve brenda kompanive, ofrimin e prokurimit, ligjin e TVSHsë, trajnimet e llojit ‘’GDPR’’ dhe ‘’Shkathësi të Buta’’.
Përmes bashkëpunimeve të ndryshme me trajnerë ekspertë nga Shqipëria, u njoftuam që BKC do të
zhvillojë një konferencë në nivel profesional nën titullin ‘’Sfidat e Menaxhimit Financiar’’.
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11 Tetori 2019
Takim me AIEx
Shtylla kryesore që kompanitë të kenë sukses është të pasurit e njerëzve të duhur dhe me aftësitë e
duhura. E për ato kompani që në qendër të vëmendjes kanë NJERIUN, atëherë kjo (Njeriu) është vlera e
punës së përditshme të Austrian Institute of Excellence Kosova
Kompani për Menaxhim dhe Zhvillim të Burimeve Njerëzore që operon në mbi 20 vite në tregun
shqipfolës bazuar në know-how dhe metodologjitë më të reja të industrisë së Burimeve Njerëzore nga
Austria, sot vjen si partner kontraktues kyç i shumë investimeve kapitale të huaja në rajonin shqipfolës,
por edhe partner i industrive vendore.
BCC në takim me kompaninë anëtare AIEX, kanë biseduar rreth risive dhe zhvillimeve më të fundit të
kompanisë që operon në Kosovë dhe Shqipëri.
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18 Tetori 2019
GEW 2019 -partners meeting!
BCC Members

53
28 Tetori 2019
BCC is happy to announce that on behalf of SMEI International certification program ‘’Certified
Marketing Executive’’, 7 individuals who conducted the preparatory training back in April, have passed
the second phase of testing.
Congratulations to the new Certified Marketing Executives: Jehona B. Lluka, Shpend J. Lila, Valon
Canhasi, Yllka Metaj, Linda Kst, Lorik Gjonbalaj and Toni Tk
A special thank you note to Enhancing Youth Employment- EYE Project for sponsoring the entire process
and Moni Rraci from EBRD for monitoring the certification test.
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18 Nëntor 2019
Takim me Art Shala & Co
Kompania më e re në BCC, lidere në tregun vendor dhe evropian: Art Shala & Co ©
E themeluar në vitin 2015 nga dr.Art Shala, kompania mëton që të ofrojë konsulencë strategjike të
marketingut dhe është përqendruar në shtetet e Kosovës, Italisë dhe Zvicrës 🇽🇰🇮🇹🇨🇭
Gjatë vitit 2019, kompania numëron më shumë se 30 projekte të implementuara me klientë nga Kosova,
Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Zvicra, Gjermania dhe Kina.
95% e klientelës është gjeneruar nga referimet e klientëve të kaluar. Ky fakt përbën një vlerë të shtuar
për arritjet e kompanisë duke përmbushur profesionalizmin dhe punën e palodhshme me klientët.
Gama e shërbimeve të kompanisë përfshin:
✅Ofrim i zgjidhjeve (të integruara vertikalisht) strategji dhe riorganizim i kompanisë
✅Strategji të rritjes dhe strategji të vlerësimit të biznesit
✅Këshillim për strategji të marketingut
✅Trajnim dhe Mentorim
BCC mbetet një derë e hapur për institucione të tilla të cilat identifikohen me profesionalizmin dhe
etikën në treg.
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11 Dhjetor 2019
Takim me ACCESS
Very fruitful meeting regarding management consulting profession, together with our partner ACCESS
and special thanks to team ALLED 2 Project.
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16 Dhjetor 2019
SAVE THE DATE: Digital Certification Program
We are pleased to inform you that Business Consultants Council in partnership with ACCESS
Project on behalf of ECIKS, with the support of Austrian Development Agency, is announcing the
very first edition of Digital Certification.
Program consisting on the following Certifications:
• Certified Digital Consultant - CDC ©
• Certified e-Commerce & Social Media Expert - CESE ©
• Certified Data & IT Security Expert – CDIS ©
The Digital Certification Program is scheduled to start on January 23, 2020.
For more information stay tuned!
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Kampanjat Edukuese
29 Mars 2019
Infografikonet nga BCC
Shoqatë profesionale?
Organizatë joqeveritare?
Odat?
BCC sjell specifikat në fotografinë në vijim
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31 Maj 2019
Digital Transformation? Find and rate your consultant.
Rating platform www.konsulenca.org helps businesses/advice seekers find and rate a consultant. The
rating platform konsulenca.org is expected to enable improvement of the consultancy market in Kosovo
by letting clients give feedback and decide about the most qualified and transparent consultants in the
Kosovo market.
It also aims to serve as a professional reference tool for outsourcing services for all stakeholders
who use consultancy services in Kosovo.
Enhancing Youth Employment- EYE Project and powered by Business Consultants Council
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22 Korrik 2019
Një konsulent është një këshillues i pavarur dhe asistues për klientët përmes përgjegjësive
menaxheriale.
1⃣💡Pse të zgjedhësh një konsulent?
Këshillim i lartë profesional përmes identifikimit të nevojës dhe kërkesës
Aftësi të shkëlqyera ndërpersonale dhe kreative për zgjidhje të problemeve
Kapacitete të demonstruara për të zgjeruar dhe ndërtuar kapacitetet e institucionit tuaj
Fokus primar në zgjidhjen ose përmirësimin e sfidave potenciale
Perspektivë e rë për t’ju ndihmuar në vendim-marrje
Profilizim për industrinë tuaj
2⃣💡Çfarë do të përfitoni nga zgjedhja e konsulentit?
Ofrim të këshillave strategjike, të paanshme dhe pragmatike
Përmirësim të produktivitetit të institucioneve publike dhe private (Biznese/OJQ)
Rritjen, fitimin dhe performancën e përgjithshme, nëpërmjet grumbullimit të saktë të të dhënave,
analizës së plotë dhe rekomandimeve të vlefshme.
3⃣💡Ku mund të orientohem për gjetjen e një konsulent?
Kontaktet për databazën e konsulentëve mund ta gjeni tek shoqata e vetme në nivel vendi të
konsulencës menaxheriale dhe pjesëtarja e rrjetit global ICMCI, Business Consultants Council dhe tek
platforma vlerësuese konsulenca.org, si dhe pjesë e bashkëpunimit të konsulentëve me bankën BERZH
Këshilla për Biznese të Vogla në Kosovë
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1 Gusht 2019
🔎Pse të bëhesh Anëtar në BCC përbën një vlerë të shtuar dhe prestigj? 🔑
I vetmi institut i licencuar në Kosovë për këto programe ndërkombëtare 🌐
🔹Certified Management Consultant (CMC)
🔹ISO 20700 & CMC Directory -CMC Global
🔹Certified Digital Consultant (CDC)
Si dhe programe tjera vjetore 🌐:
🔹Certified Marketing Executive (CME)
🔹Certified E-commerce (CESE)
🔹Certified Data and IT Security Expert (CDISE)
🔹Project Management for Consultants (PMC)
🔹Export Promotion Program
Përfitime ‘’paketë’’ për forcimin e kapaciteteve tuaja dhe Qasje në shërbimet nga Fondi Regjional i
Digjitalizimit për NVM-të▶
🔹Qasje të palimituar dhe promovim në Konsulenca.org
🔹Trajnime / Seminare të formatit ‘’soft skills’’
🔹Njoftime nga industria e konsulencës
🔹Avokim dhe lobim mbi standardet dhe proceset e konsulencës menaxheriale
🔹Promovim specifik dhe të përgjithshëm
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15 Gusht 2019
✅ Përfitoni nga ekspertiza e anëtarëve tanë konsulentë rreth:
• Zgjerimit dhe fuqizimit të biznesit tuaj ➕
• Strategjive të avancuara për eksport ➕
• Menaxhimin efikas dhe krijimin e prestigjit të biznesit ➕
• Aspektet teknike dhe operacionale të proceseve menaxhuese ➕
Përmes databazës së BCC të përbërë nga kompani konsulente dhe konsulentë individë me përvojë
shumëvjeçare dhe ekspertizë të lartë në ofrimin e shërbimeve konsulente.
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18 Tetor 2019
Këtë javë është shënuar dita botërore e Etikës, ku shumë institucione në mbarë botën promovojnë këtë
vlerë lidhur me kredibilitetin që ofrojnë në shoqëri, varësisht nga operimi.
Shumë shpejt në Business Consultants Council do të finalizohet themelimi i Komitetit Profesional të
Etikës, ku do të bëhen publik edhe emrat e anëtarëve të cilët do të ofrojnë qasje të ndryshme të
fuqizimit etik për kompanitë dhe konsulentët që veprojnë në Kosovë.
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Promovimi I CMC-ve: How could you use a Certified Management
Consultant
19 Gusht 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™
Meet Hana Qerimi, CMC®
📍Digital transformation and re-invention strategies for business growth:
📈Analyze customer experience, operational processes and business model
📈Identify growth drivers and develop strategic planning
📈Align objectives with company vision
📈Implement lean management processes
📈Facilitate change with teams
StandOUT Business Consultants Council
CMC Global
https://www.cmc-global.org/
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23 Gusht 2019
📍Meet Laureta Hoxha CMC®
📈I am consistent with internationally accepted standards.
📈I demonstrate the highest level of competence.
📈I meet specific requirements of character, education, and expertise.
📈I am prepared on how to use practical approaches to solve problems.
📈Moreover, considering the fact that management consulting deals with senior management clients, it
gives me access to people who present development opportunities.
📈As well, it helps me with my continuous learning, improve my time-management skills, and achieve
better work results.
#StandOUT Business Consultants Council
#CMCGlobal
https://www.cmc-global.org/
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24 Gusht 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Leke Zogaj CMC®
🔹Improving confidence for consulting services;
🔹Learning Professional through life-long continuous education;
🔹Commitment to the international highest standards of the profession;
🔹Experience in the local and international market;
🔹Structured approach toward complex consulting engagements
#StandOUT Business Consultants Council
#CMCGlobal
https://www.cmc-global.org/
https://konsulenca.org/a/consultants/detail/32
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27 Gusht 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™ 🔎?
📍Meet Myesere Hoxha -CMC®
📈Empowering your people to build and sustain an organisational quality culture that will improve your
customer satisfaction and retain their loyalty.
📈Creating effective business systems, structures and building a client-focused operation to enable
continuous improvement and a lean-inspired way of working that will improve your performance.
📈Helping you set your breakthrough strategic direction that meets the needs of markets and fulfills
stakeholder expectations.
📈Facilitating your global expansion for gaining a competitive advantage and increasing profit.
📈Coaching your executives and your teams for pursuing excellence.
#StandOUT Business Consultants Council
#CMCGlobal
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29 Gusht 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™
📍Meet Nermine Pakashtica - CMC®
🔹Support, improve, strengthen and stimulate agriculture & rural sector
🔹Global agribusinesses experience, operational processes
🔹Potential growth according to the latest agro policies
🔹Align objectives with company vision
🔹Implement international standards /methodology for agribusiness
🔹Promotion of natural and organic production with high potential of export
🔹Promote environmental protection projects of agribusinesses
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1 Shtator 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Elvin Mala - CMC®
🔹The profession provides independence and continuous challenges!
🔹It helped me on applying new methods and techniques in the profession of Information Systems
Audit, IT Service Management, and in Governance, Risk and Compliance of Information Systems.
🔹CMC combined with my other certificates and with more than 14years of professional experience
provides assurance of my knowledge and experience of the consultancy process, professionalism, ethics,
and ensures the client there will be added value, qualitative service will be provided, performance will
improve, and business objectives will be met.
#StandOut Business Consultants Council #ICMCI #CMCGlobal
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2 Shtator 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Lorik Gjonbalaj - CMC®
🔹Decision making at all levels: executives and front line employees to drive transformational change,
such as strategy and mission development, operational and process improvements, and organizational
redesign
🔹Stream by conducting qualitative and quantitative analyses in support of solution development and
mentoring
🔹Provide thought leadership around change management and other topic areas
🔹Develop and deliver strategic planning, change management and business transformation
engagements for clients
🔹Act as a trusted adviser to clients and partners regarding change management and business
transformation
StandOUT Business Consultants Council
CMC Global
Profile:
https://konsulenca.org/a/consultants/detail/12
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3 Shtator 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Butrint Batalli - CMC®
📈Providing superior values for your company and reduce risk in management consultancy assignments.
📈Developing and sustaining management systems as per world best practices by enabling a dynamic
organizational quality culture, which continuously improves and responds to client and market needs.
📈Supporting your organization to solve issues, improve your performance, and capitalize on growth by
making a lasting positive impact.
📈Utilizing consultant’s practical and analytical expertise, profound industry knowledge and valuable
experience to provide a business support, objective advice and expertise to your organization for
attaining long-lasting competitive advantages in the market.
📈Benefiting from management consulting services from a consultant who demonstrates the highest
level of competence, combining with a history of results, excellent performance, life-long professional
education and a reference network in challenging and solving complex client problems.
#StandOut Business Consultants Council
Profile:
https://konsulenca.org/a/consultants/detail/11
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4 Shtator 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Durim Hoxha CMC®
🔹Defining growth opportunities and creating profitable market linkages
🔹Long term/value added business relationship and trustworthy advice
🔹Committed to and strictly adhering to business and professional ethics
🔹Providing customized approach with specific results measurement efforts
#StandOut Business Consultants Council | CMC Global
Profile:
https://konsulenca.org/a/consultants/detail/16
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5 Shtatori 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Bersant Disha CMC®
1⃣Providing strategic business advisory in professional and coherent approach with the aim of improving
the performance of growing clients
2⃣Improving the understanding of context and specific challenges in a customer centered way
3⃣Fully customized advisory to address the specific business needs
4⃣Learning approaches that build on your strengths for the benefit of the clients
5⃣Being part of a large network of certified professionals seen as a mark of excellence by the market
#StandOut Business Consultants Council | CMC Global
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6 Shtator 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Arben Ymeraga CMC®
1⃣To Improve Customers Organizational Effectiveness through comprehensive advice and
implementation of business solutions
2⃣To advice customers towards digital transformation
3⃣To become trusted business advisor and contribute to success of our customers
4⃣To contribute in Development of Kosovo Economy through ethical and professional consulting
#StandOut Business Consultants Council #CMCGlobal
Profile:
https://konsulenca.org/a/consultants/detail/43

74
10 Shtator 2019
How could YOU use a Certified Management Consultant™⁉
📍Meet Elvira Ahma CMC®
🔹Providing consultancy services in line with the highest professional and ethical standards
🔹Ensuring clients achieve their goals by conducting thorough strategic and financial analyses and
promoting informed decision-making
🔹Tailoring products and services based on specific industries and circumstances to help clients realize
their full potential
🔹Staying up to date with the most recent body of knowledge and industry practices to ensure I provide
the highest value to customers
#StandOut Business Consultants Council #CMCGlobal
Profile:
https://konsulenca.org/a/consultants/detail/228

