
Prezantimi i

KPP PRIPING



Në këtë broshurë kemi prezantuar Klubin 
e Pingpongut Priping, misionin dhe 
vizionin e tij, informatat rreth ligjit për 
sponzorizim të sportit përfshi procedurat 
e zbatimit si dhe pakot për sponzorizim 
(Gold, Silver dhe Bronze)

Hyrje:



THEMELUAR NË JANAR 2020
LICENSUAR NGA FPPK
NËN KAMPION I LIGËS SË PARË 2020
PJESËMARRËS NË SUPERLIGË 2021
6 LOJTARË PROFESIONAL/PËRFAQESUES
MBI 40 LOJTARË FILLESTAR

Për ne



Të jemi klub i respektuar me përformancë të 
lartë në Prishtinë, duke ofruar një ambient të 
këndshëm por dinamik për të gjithë anëtarët 
tanë si dhe të ju ofrojmë jo-anëtarëve 
mundësinë të shijojnë pingpongun. 

KPP Priping ka mision të zhvillojë lojtarë të klasit 
botëror duke identifikuar talentë të pingpongut 
dhe përmes trajnimit dhe edukimit të nxjerrim më 
të mirën nga ta. Poashtu jemi të përkushtuar në 
promovimin e jetës së shëndetshme duke u bazuar 
në benefitet që sjell sporti i pingpongut.

Misioni dhe Vizioni 



Ligji për sponzorizimin e sportit është në fuqi dhe është i 
zbatushëm duke ndjekur këto proceduara:

Nënshkrimi i marrëveshjes mes klubit dhe biznesit/korporatës;
Noterizimi i Marrëveshjes;
Dërgimi i dokumentacionit në MKRS përfshi kërkesen për vërtetim, 
certifikatën e biznesit dhe klubit, vërtetimin bankar të biznesit dhe 
klubit, ID e personave të autorizuar të biznesit dhe klubit.
Pranimi i vërtetimit nga MKRS brena dy jave
Zbatimi i marrëveshjes - transferimi i mjeteve
Dërgimi i faturave, raportit për realizimin e marrëveshjes

Bizneset në bazë të ligjit për sponzorimim të sportit mund të 
lirohen nga tatimi në fitmim deri në 30%.
Pas përfundimit të proceduarve të lartcekura MKRS dhe ATK 
lëshkojnë vërtetimin e lirimit nga tatimi, ku biznesi i bashkangjet 
të njejtën në ATK përmes EDI deklarimit.

Ligji për sponsorizim 
të sportit

Marrëveshja 
duhet të 

përmbajë:
Qëllimin e sponzorizimit

Nr. e regjistrimit të biznesit dhe klubit
Nr. fiskal të biznesit dhe klubit

Datën e fillimit dhe mbarimit të marrëveshjes
Xhirollogaritë e biznesit dhe klubit

Qëllimin e shpenzimeve të mjeteve

Marrëveshja duhet të nënshkruhet në 3 kopje origjinale.



Pakot e Sponzorimzimit



GOLD
KPP Priping për vitin 2021, kërkon 
nga sponzorizuesi përkrahje në vlerë 
prëj 10,000€, mjete të cilat mund të 
transferohen cdo 3 muaj nga 2500€, 
në xhirollogarin e klubit dhe këto mjete 
do të shfrytëzohen për shpenzimet e 
pajisjeve sportive të klubit, promovimin 
e klubit dhe biznesit, shpenzimet 
logjistike të klubit, shpenzimet e 
pagave dhe meditjeve për lojtarët e 
klubit, shpenzimet për pjesëmarrjë në
gara nderkombtare dhe për 
organizimin e turneve dhe eventeve të 
përbashkëta mes klubit dhe biznesit.

Vendosja e logos së biznesit në maicat dhe trenerkat e klubit
Ekspozim të logos së biznesit në hapsirat reklamuese
Shfaqja e kampanjave të biznesit në rrjetet sociale të klubit
Vendosja e logos në murin ballor të sallës së pingpongut
Video animacion me logo të biznesit në hyrje të videove te klubit
Logo në dysheme të sallës
Logo në ballinën e webfaqes së klubit
Pjesëmarrja në kampionatet nderkombëtare për përfaqësuesin e biznesit
Organizimi i turneve/eventeve për promovimin e kampanjave të biznesit
Shfaqja e kampanjave të biznesit në ekranin në sallë të pingpongut
Gratis regjistrimi i fëmijeve të punonjësve të biznesit në klubin tonë
Ushtrime pingpongu falas me reketa dhe topa profesional për stafin tuaj
Organizim te turneut te pingpongut në zyret tuaja ose në sallen e pingpongut
Ushtrime pingpongu për punëtoret e firmes tuaj me ROBOT profesional Butterffly 
Amicus Pro
Vendosja e logos së biznesit në videot e poenit të javës (point of the week)



KPP Priping për vitin 2021, kërkon 
nga sponzorizuesi përkrahje në vlerë 
prej 7000€, mjete të cilat mund 
të ndahën në dy pjesë gjatë vitit, 
dhe do të shfrytëzohen për pajisjet 
sportive të lojtarëve përfaqësues të 
klubit, për shtypjen e materialeve 
promovuese të klubit dhe firmës 
sponzorizuese dhe për shpenzime 
logjistike të klubit

Ekspozim të logos së biznesit në veshmbathjet e klubit
Shfaqja e kampanjave të biznesit në rrjetet sociale të
klubit
Vendosja e logos në rrethoret e tavolinave të pingpongut
Logo në webfaqen e klubit
Logo në muri në sallën e pingpongut
Gratis regjistrimi i fëmijeve të punonjësve të biznesit në
klubin tonë

SILVER



KPP Priping për vitin 2021, kërkon 
nga sponzorizuesi përkrahje në vlerë 
prej 5000€, mjete të cilat mund 
të ndahën në dy pjesë gjatë vitit, 
dhe do të shfrytëzohen për pajisjet 
sportive të lojtarëve përfaqësues të 
klubit, për shtypjën e materialeve 
promovuese të klubit dhe firmës 
sponzorizuese dhe për shpenzime 
logjistike të klubit.

Vendosja e logos së biznesit në maicat/ndrresat e klubit
Shfaqja e logos së biznesit në rjetet sociale të klubit
Logo në webfaqen e klubit
Gratis regjistrimi i fëmijeve të punonjësve të biznesit në
klubin tonë

BRONZE











UDHËHEQËSIT E KLUBIT

Kastriot Orana
Kryetar

Gentian Rizaj
Anëtar Bordi

Mirsada Nikqi
Anëtare Bordi

Artan Bajrami
Sekretar Gjeneral

Lulzim Sahiti
Anëtar Bordi



NA KONTAKTONI
Me shumë dëshirë ju përgjigjemi të gjitha 
pyetjeve që mund të keni!

+383 49 173 813
kpp.priping@gmail.com
www.priping.com

@ KPP.PRIPING
Pallati i Rinisë dhe Sportit
Prishtinë, 10 000 Kosovë

www.priping.com



FALEMINDERIT!

Table tennis is like running the 100 meters
while playing chess at the same time!

Bobby Fischer WWW.PRIPING.COM


