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Përshkrimi i shkurtër i qëllimeve të projektit, aktivitetet dhe rezultatet

 

Objektivi i përgjithshëm 

Projekti SMART TOUR synon të mbrojë, ruajë dhe zhvillojë trashëgiminë kulturore të zonës 
ndërkufitare Shqipëri-Greqi, duke promovuar turizmin e qëndrueshëm dhe duke rritur rritjen
ekonomike përmes krijimit të Destinacioneve inovative të turizmit eksperiencial, mjeteve të 
TIK dhe produkteve të markës që përfshijnë site, partnerë dhe rrugë kulturore ndërkufitare. 
SMART TOUR po shkon përtej markës dhe mjeteve të thjeshta të menaxhimit
destinacionit, duke synuar transformimin e ofertave të turizmit në Përvojat e Udhëtimit. Në 
fund, vizitorët do të lidhen me zonën përmes përvojave unike që tregojnë historinë e njerëzve 
të një destinacioni, kulturës, traditës, gastronomisë, natyrës dhe
mbështetur nga veprimet e ndërtimit të kapaciteteve SMART TOUR / transferimi i njohurive, 
do të jenë në gjendje të ofrojnë përvoja unike për vizitorët.

 

Objektivat specifike te projektit 

• O1: Formulimi i një Strategjie të 
Eksperiencial dhe markimin e tij në zonën ndërkufitare të lidhura me rrugët kulturore.

• O2: Rritja e Kapacitetit te Turizmit Eksperiencial të aktorëve të ineresuar të industrisë 
kulturore, turistike dhe krijuese në nivelin lokal, rajonal, ndërkufitar dhe kombëtar.
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qëllimeve të projektit, aktivitetet dhe rezultatet

Projekti SMART TOUR synon të mbrojë, ruajë dhe zhvillojë trashëgiminë kulturore të zonës 
Greqi, duke promovuar turizmin e qëndrueshëm dhe duke rritur rritjen

ekonomike përmes krijimit të Destinacioneve inovative të turizmit eksperiencial, mjeteve të 
TIK dhe produkteve të markës që përfshijnë site, partnerë dhe rrugë kulturore ndërkufitare. 
SMART TOUR po shkon përtej markës dhe mjeteve të thjeshta të menaxhimit
destinacionit, duke synuar transformimin e ofertave të turizmit në Përvojat e Udhëtimit. Në 
fund, vizitorët do të lidhen me zonën përmes përvojave unike që tregojnë historinë e njerëzve 
të një destinacioni, kulturës, traditës, gastronomisë, natyrës dhe gjeografisë. Aktorët lokalë, të 
mbështetur nga veprimet e ndërtimit të kapaciteteve SMART TOUR / transferimi i njohurive, 
do të jenë në gjendje të ofrojnë përvoja unike për vizitorët. 

• O1: Formulimi i një Strategjie të Integruar për zhvillimin e ofertës së Turizmit 
Eksperiencial dhe markimin e tij në zonën ndërkufitare të lidhura me rrugët kulturore.

• O2: Rritja e Kapacitetit te Turizmit Eksperiencial të aktorëve të ineresuar të industrisë 
ese në nivelin lokal, rajonal, ndërkufitar dhe kombëtar.
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qëllimeve të projektit, aktivitetet dhe rezultatet 

Projekti SMART TOUR synon të mbrojë, ruajë dhe zhvillojë trashëgiminë kulturore të zonës 
Greqi, duke promovuar turizmin e qëndrueshëm dhe duke rritur rritjen 

ekonomike përmes krijimit të Destinacioneve inovative të turizmit eksperiencial, mjeteve të 
TIK dhe produkteve të markës që përfshijnë site, partnerë dhe rrugë kulturore ndërkufitare. 
SMART TOUR po shkon përtej markës dhe mjeteve të thjeshta të menaxhimit të 
destinacionit, duke synuar transformimin e ofertave të turizmit në Përvojat e Udhëtimit. Në 
fund, vizitorët do të lidhen me zonën përmes përvojave unike që tregojnë historinë e njerëzve 

gjeografisë. Aktorët lokalë, të 
mbështetur nga veprimet e ndërtimit të kapaciteteve SMART TOUR / transferimi i njohurive, 

Integruar për zhvillimin e ofertës së Turizmit 
Eksperiencial dhe markimin e tij në zonën ndërkufitare të lidhura me rrugët kulturore. 

• O2: Rritja e Kapacitetit te Turizmit Eksperiencial të aktorëve të ineresuar të industrisë 
ese në nivelin lokal, rajonal, ndërkufitar dhe kombëtar. 



 
 
 
 
 
 
 
 
• O3: Sigurimi i një kornize të qëndrueshme teknologjike për të mbështetur Immersive 
Experiential Tourism duke ofruar teknologji cloud, realitet virtual dhe të shtuar, dizajn 
intuitiv dhe interaktiv të përvojës së përdoruesit, sisteme të hapura, arkitekturë dhe standarde.

 

• O4: Sigurimi i paradigmave dhe vitrinave të qëndrueshme për ofrimin e Turizmit 
Ekperiencial të lidhur me rrugët e UNESCO
materiale dhe jo-materiale të drejtuar nga aktorët lokalë për të mbështetur zhvillimin 
ekonomik lokal. 

• O5: Sigurimi i transferueshmërisë, zgjerueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së projektit.

Rezultatet e pritshme   

A. Ndërtimi i Kapaciteteve Eksperienciale, Shpërndarja, Qënd
objektivat O1, O2, O5: 

• Studimi i mjeteve të Potencialit të Tregut Eksperiencial të Tregut, Markave dhe Menaxhimit 
të Destinacionit për Zonën nderkufitare të Greqisë dhe Shqipërisë.

• (ii) Analiza Strategjike e Menaxhimit të Përmbaj

• (iii) Krijimi i Rrjetit Ndërkufitar të Aktorëve të Përvojave Krijuese.

• (iv) Publiciteti dhe Shpërndarja (3 Ditë Informacioni, broshura, fushatë mediatike.

• (v) Vitrinat e Shpërndarjes Eksperienciale të shoqëruara m
teknologjisë së lartë dhe mjete gamifikimi për të rinjtë, p.sh. “sense my roots”, “local music 
karaoke, “cook as my grandmother”, “design your souvenir”, “paint my nature” ", duke i 
dizenjuar së bashku me komunitetet lokal

• (vi) Konferenca Finale Shkencore “teknologjia si një mjet drejtues për të zgjeruar Kulturën 
Eksperienciale. 

• (vii) Strategjia e Kapitalizimit sipas modeleve të transferimit, zgjerimit dhe ofrimit të 
shërbimeve 

 

B. Produkte, Shërbime dhe Demonstrime Pilo
të lidhura me Objektivat O3, O4, O5

• Platforma Cloud SMART TOUR, shtylla kurrizore teknologjike e projektit, me mjete për 
menaxhimin e të dhënave, biblioteka dixhitale, e
multimedia, modele 3D, VR / AR, asete turistike LB, UI të drejtuar nga përdoruesit dhe mjete 
shkrimi , etj 

• O3: Sigurimi i një kornize të qëndrueshme teknologjike për të mbështetur Immersive 
Experiential Tourism duke ofruar teknologji cloud, realitet virtual dhe të shtuar, dizajn 

të përvojës së përdoruesit, sisteme të hapura, arkitekturë dhe standarde.

• O4: Sigurimi i paradigmave dhe vitrinave të qëndrueshme për ofrimin e Turizmit 
Ekperiencial të lidhur me rrugët e UNESCO-s, Trashëgiminë Antike, Muzeumet, kulturën 

materiale të drejtuar nga aktorët lokalë për të mbështetur zhvillimin 

• O5: Sigurimi i transferueshmërisë, zgjerueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së projektit.

Ndërtimi i Kapaciteteve Eksperienciale, Shpërndarja, Qëndrueshmëria e lidhur me 

• Studimi i mjeteve të Potencialit të Tregut Eksperiencial të Tregut, Markave dhe Menaxhimit 
të Destinacionit për Zonën nderkufitare të Greqisë dhe Shqipërisë. 

• (ii) Analiza Strategjike e Menaxhimit të Përmbajtjes Dixhitale në epokën e përvojës.

• (iii) Krijimi i Rrjetit Ndërkufitar të Aktorëve të Përvojave Krijuese. 

• (iv) Publiciteti dhe Shpërndarja (3 Ditë Informacioni, broshura, fushatë mediatike.

• (v) Vitrinat e Shpërndarjes Eksperienciale të shoqëruara me teknologji gjithëpërfshirëse të 
teknologjisë së lartë dhe mjete gamifikimi për të rinjtë, p.sh. “sense my roots”, “local music 
karaoke, “cook as my grandmother”, “design your souvenir”, “paint my nature” ", duke i 
dizenjuar së bashku me komunitetet lokale. 

• (vi) Konferenca Finale Shkencore “teknologjia si një mjet drejtues për të zgjeruar Kulturën 

• (vii) Strategjia e Kapitalizimit sipas modeleve të transferimit, zgjerimit dhe ofrimit të 

Produkte, Shërbime dhe Demonstrime Pilote të Qëndrueshmërisë Inovative të TIK
të lidhura me Objektivat O3, O4, O5: 

• Platforma Cloud SMART TOUR, shtylla kurrizore teknologjike e projektit, me mjete për 
menaxhimin e të dhënave, biblioteka dixhitale, e-learning, grumbullues, rrjete sociale, 

ultimedia, modele 3D, VR / AR, asete turistike LB, UI të drejtuar nga përdoruesit dhe mjete 

• O3: Sigurimi i një kornize të qëndrueshme teknologjike për të mbështetur Immersive 
Experiential Tourism duke ofruar teknologji cloud, realitet virtual dhe të shtuar, dizajn 

të përvojës së përdoruesit, sisteme të hapura, arkitekturë dhe standarde. 

• O4: Sigurimi i paradigmave dhe vitrinave të qëndrueshme për ofrimin e Turizmit 
s, Trashëgiminë Antike, Muzeumet, kulturën 

materiale të drejtuar nga aktorët lokalë për të mbështetur zhvillimin 

• O5: Sigurimi i transferueshmërisë, zgjerueshmërisë dhe qëndrueshmërisë së projektit. 
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• Studimi i mjeteve të Potencialit të Tregut Eksperiencial të Tregut, Markave dhe Menaxhimit 
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• (vi) Konferenca Finale Shkencore “teknologjia si një mjet drejtues për të zgjeruar Kulturën 

• (vii) Strategjia e Kapitalizimit sipas modeleve të transferimit, zgjerimit dhe ofrimit të 

te të Qëndrueshmërisë Inovative të TIK-ut, 

• Platforma Cloud SMART TOUR, shtylla kurrizore teknologjike e projektit, me mjete për 
learning, grumbullues, rrjete sociale, 

ultimedia, modele 3D, VR / AR, asete turistike LB, UI të drejtuar nga përdoruesit dhe mjete 



 
 
 
 
 
 
 
 
• (ii) SMART PORTAL si pika kryesore e hyrjes në përmbajtjen dhe shërbimet e projektit, të 
përdorura nga "aktori i krijimit të eksperiencës" për të kr
promovuese për "ofrimin e eksperiencës" së tij dhe nga "konsumatorët" për të shijuar 
përvojat. 

• (iii) Platforma SMART REALITY dhe Mjetet Intuitive për Projektimin e Ndërveprimit të 
Përdoruesve, për shtimin e dimensioneve 
Turizmit. 

• (iv) Tre zona pilote në shkallë të gjerë: "UNESCO Roots Identity Experiential", 
"Antiquities Routes Enhanced Travel Experience" dhe "Museums in the Epra of Experience", 
si paradigma unike se si teknolog
të turizmit. 

 

 

Rezultatet e pritshme 

 

• R1. Zhvillimi i një strategjie koherente dhe gjithëpërfshirëse zonës ndërkufitare për ofertën 
eksperienciale të turizmit, markës dhe marketingut.

• R2. Rritja e kapacitetit të inovacionit për rajonin nderkufitar dhe më gjerë, sipas 
Menaxhimit të Përmbajtjes Kulturore Dixhitale, me qëndrueshmërinë, përsëritshmërinë dhe 
zgjerueshmërinë e ngulitur që përbëjnë një paketë të rëndësishme për ruajtjen dixhitale 
trashëgimisë materiale dhe jomateriale.

• R3. Rritja e dukshmërisë dhe promovimi i zonës së përzgjedhur ndërkufitare në Tregun 
Global të Turizmit Immersiv. 

• R4. Rritja e dukshmërisë së traditave lokale, gastronomisë, produkteve artizanale, 
shërbimeve dhe ndërmarrjeve, përfshirë turizmin dhe industritë krijuese përmes Rrjetit 
Ndërkufitar dhe Portalit të Zgjuar (Smart Portal).

• R5. Pesëmbëdhjetë (15) Produkte të reja Turistike Eksperienciale do të krijohen brenda 
projektit si rezultat i tre Aktiviteteve 
veprimi pilote në shkallë të gjerë (1 për Pilot) dhe 2 për rajone si rezultat i angazhimit të 
përdoruesve përmes aktorëve të interesuar ndërkufitar. 

• R6. Rritja e vizitorëve/turistëve në zonën ndërkufit
vizitorëve në vend, i lidhur gjithashtu me treguesin e rezultatit të programit "qëndrimet 
vjetore turistike brenda natës në zonën ndërkufitare". Një vlerë e synuar prej 20.000 
qëndrimesh turistike brenda natës përcaktohet
përkatës të Programit, duke përfshirë një rritje prej 1.000 vizitorësh. 

• (ii) SMART PORTAL si pika kryesore e hyrjes në përmbajtjen dhe shërbimet e projektit, të 
përdorura nga "aktori i krijimit të eksperiencës" për të krijuar faqet e internetit minimale 
promovuese për "ofrimin e eksperiencës" së tij dhe nga "konsumatorët" për të shijuar 

• (iii) Platforma SMART REALITY dhe Mjetet Intuitive për Projektimin e Ndërveprimit të 
Përdoruesve, për shtimin e dimensioneve VR / AR / MX në Ofertat Eksperienciale të 

• (iv) Tre zona pilote në shkallë të gjerë: "UNESCO Roots Identity Experiential", 
"Antiquities Routes Enhanced Travel Experience" dhe "Museums in the Epra of Experience", 
si paradigma unike se si teknologjia e projektit mund të përmirësojë ofertën e përvojës lokale 

• R1. Zhvillimi i një strategjie koherente dhe gjithëpërfshirëse zonës ndërkufitare për ofertën 
eksperienciale të turizmit, markës dhe marketingut. 

Rritja e kapacitetit të inovacionit për rajonin nderkufitar dhe më gjerë, sipas 
Menaxhimit të Përmbajtjes Kulturore Dixhitale, me qëndrueshmërinë, përsëritshmërinë dhe 
zgjerueshmërinë e ngulitur që përbëjnë një paketë të rëndësishme për ruajtjen dixhitale 
trashëgimisë materiale dhe jomateriale. 

• R3. Rritja e dukshmërisë dhe promovimi i zonës së përzgjedhur ndërkufitare në Tregun 

• R4. Rritja e dukshmërisë së traditave lokale, gastronomisë, produkteve artizanale, 
he ndërmarrjeve, përfshirë turizmin dhe industritë krijuese përmes Rrjetit 

Ndërkufitar dhe Portalit të Zgjuar (Smart Portal). 

• R5. Pesëmbëdhjetë (15) Produkte të reja Turistike Eksperienciale do të krijohen brenda 
projektit si rezultat i tre Aktiviteteve Lokale Eksperienciale (2 për aktivitete), tre Plane 
veprimi pilote në shkallë të gjerë (1 për Pilot) dhe 2 për rajone si rezultat i angazhimit të 
përdoruesve përmes aktorëve të interesuar ndërkufitar.  

• R6. Rritja e vizitorëve/turistëve në zonën ndërkufitare. Kjo mund të matet nga numri i 
vizitorëve në vend, i lidhur gjithashtu me treguesin e rezultatit të programit "qëndrimet 
vjetore turistike brenda natës në zonën ndërkufitare". Një vlerë e synuar prej 20.000 
qëndrimesh turistike brenda natës përcaktohet nga projekti për kontributin e tij në treguesin 
përkatës të Programit, duke përfshirë një rritje prej 1.000 vizitorësh.  

• (ii) SMART PORTAL si pika kryesore e hyrjes në përmbajtjen dhe shërbimet e projektit, të 
ijuar faqet e internetit minimale 

promovuese për "ofrimin e eksperiencës" së tij dhe nga "konsumatorët" për të shijuar 

• (iii) Platforma SMART REALITY dhe Mjetet Intuitive për Projektimin e Ndërveprimit të 
VR / AR / MX në Ofertat Eksperienciale të 

• (iv) Tre zona pilote në shkallë të gjerë: "UNESCO Roots Identity Experiential", 
"Antiquities Routes Enhanced Travel Experience" dhe "Museums in the Epra of Experience", 

jia e projektit mund të përmirësojë ofertën e përvojës lokale 

• R1. Zhvillimi i një strategjie koherente dhe gjithëpërfshirëse zonës ndërkufitare për ofertën 

Rritja e kapacitetit të inovacionit për rajonin nderkufitar dhe më gjerë, sipas 
Menaxhimit të Përmbajtjes Kulturore Dixhitale, me qëndrueshmërinë, përsëritshmërinë dhe 
zgjerueshmërinë e ngulitur që përbëjnë një paketë të rëndësishme për ruajtjen dixhitale të 

• R3. Rritja e dukshmërisë dhe promovimi i zonës së përzgjedhur ndërkufitare në Tregun 

• R4. Rritja e dukshmërisë së traditave lokale, gastronomisë, produkteve artizanale, 
he ndërmarrjeve, përfshirë turizmin dhe industritë krijuese përmes Rrjetit 

• R5. Pesëmbëdhjetë (15) Produkte të reja Turistike Eksperienciale do të krijohen brenda 
Lokale Eksperienciale (2 për aktivitete), tre Plane 

veprimi pilote në shkallë të gjerë (1 për Pilot) dhe 2 për rajone si rezultat i angazhimit të 

are. Kjo mund të matet nga numri i 
vizitorëve në vend, i lidhur gjithashtu me treguesin e rezultatit të programit "qëndrimet 
vjetore turistike brenda natës në zonën ndërkufitare". Një vlerë e synuar prej 20.000 

nga projekti për kontributin e tij në treguesin 



 
 
 
 
 
 
 
 
• R7.Forcimi dhe rritja e ekonomisë ndërkufitare përmes ofrimit të produkteve të reja dhe 
marketingut holistik përmes SMART PORTAL.

• R8. Krijimi i infrastrukturës, mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve te reja teknolohjike për 
zhvillimin e mëtejshëm të Turizmit Eksperiencial në zonën ndërkufitare.

 

Grupet e synuara (Target Group)

Grupet e synuara të SMART janë si më poshtë:

 

Target group Objektivat e komunikimit
 
 
Biznesetlokale 
(Operatorëtturistik/agje
nsitëturistike/ artizanët/ 
artistët/ HORECA, etj)  
 

 
- 

- 

OrganizatatKulturore - 

Përfaqësuesit e 
tëgjithaautoriteteveloka
le, 
rajonaledhekomunale 
 

- 

- 

ShoqëriaCivile - 
Nxënësit/studentët - 

 

 

 

 

• R7.Forcimi dhe rritja e ekonomisë ndërkufitare përmes ofrimit të produkteve të reja dhe 
marketingut holistik përmes SMART PORTAL. 

R8. Krijimi i infrastrukturës, mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve te reja teknolohjike për 
zhvillimin e mëtejshëm të Turizmit Eksperiencial në zonën ndërkufitare. 

Grupet e synuara (Target Group) 

Grupet e synuara të SMART janë si më poshtë: 

Objektivat e komunikimit 

 Informimi i bizneseve lokale në lidhje me avantazhet dhe 
përfitimet e projektit SMART TOUR dhe aktivitetet që 
zhvillohen në kuadrin e zbatimit të tij. Në fund ata mund të 
ofrojnë përvoja unike për vizitorët. 

 Rritja e ndërgjegjësimit të bizneseve lokale për përfitimet e 
projektit, rigjenerimi dhe forcimi i zinxhirit të vlerës
 

 Njohja e organizatavekulturore me 
ngjarjekulturoredhepërfitimetëdrejtpërdrejtadheindirekteqëvi
jnësirezultatizbatimittëprojektitnërajon. 
 

 Rritja e bashkëpunimit rajonal ndërkufitar në fushën e 
turizmit kulturor dhe industrive të lidhura me të

 Rritja e ndërgjegjësimit midis autoriteteve lokale dhe 
rajonale sesi partnerët e projektit punojnë së bashku për të 
mbrojtur, ruajtur dhe zhvilluar trashëgiminë kulturore të 
zonës ndërkufitare, duke promovuar turizmin e 
qëndrueshëm dhe duke nxitur rritjen ekonomike përmes 
krijimit të Destinacioneve inovative të turizmit 
eksperiencial,  

 Njohjadhepromovimiivleraveturistikedhekulturoretërajonit
 Njohja e

vleravekulturorendërrajonaledhepërdorimiiteknologjisëpërtë
eksploruardestinacionetëreja 

• R7.Forcimi dhe rritja e ekonomisë ndërkufitare përmes ofrimit të produkteve të reja dhe 

R8. Krijimi i infrastrukturës, mjeteve, pajisjeve dhe sistemeve te reja teknolohjike për 

Informimi i bizneseve lokale në lidhje me avantazhet dhe 
përfitimet e projektit SMART TOUR dhe aktivitetet që 

zbatimit të tij. Në fund ata mund të 

Rritja e ndërgjegjësimit të bizneseve lokale për përfitimet e 
projektit, rigjenerimi dhe forcimi i zinxhirit të vlerës 

Njohja e organizatavekulturore me 
ekulturoredhepërfitimetëdrejtpërdrejtadheindirekteqëvi

Rritja e bashkëpunimit rajonal ndërkufitar në fushën e 
lidhura me të 

Rritja e ndërgjegjësimit midis autoriteteve lokale dhe 
rajonale sesi partnerët e projektit punojnë së bashku për të 
mbrojtur, ruajtur dhe zhvilluar trashëgiminë kulturore të 

rkufitare, duke promovuar turizmin e 
qëndrueshëm dhe duke nxitur rritjen ekonomike përmes 
krijimit të Destinacioneve inovative të turizmit 

Njohjadhepromovimiivleraveturistikedhekulturoretërajonit 
Njohja e 
vleravekulturorendërrajonaledhepërdorimiiteknologjisëpërtë



 
 
 
 
 
 
 
 
Aktivitetet e planifikuara 

 
a. INFO DAY/ Ditët e Informacionit të Publicitetit

Qëllimi i aktivitetit: 

3 ditë informacioni (Janinë, Gjirokastër, 
palëve të interesuara të projekteve.

Pjesëmarrja -Deri në 20 pjesëmarrës.

Grupet e synuara: 

- Bizneset lokale (operator turistik / agjenci udhëtimi / artizanë / arte popullore / 
HORECA, etj); 

- Organizatat kulturore; 
- Shoqëria civile 

 

b.  Aktivitete për Përhapjen Eksperi

Qëllimi i aktivitetit: 

3 përvoja inovative të turizmit kulturor në rrugë
SMART TOUR si mjete eksperimentale dhe gamifikimi (p.sh. "ecja në rrënjët e mia
kulturore", "karaoke polifonike", "gatim
kulturor) "," Përjetoni kulturën time të paprekshme si turist ", etj)

Pjesëmarrja- deri në 25 pjesëmarrës.

Grupet e synuara: 

- Nxënës / studentë 
- Profesionistë të industrive kulturore, histori
- Shoqëria civile 

 
c.  Trajnimi i përdoruesve në teknologjitë SMART TOUR

Qëllimi i Aktivitetit: 

3 seminare trajnimi gjithë ditore për aspekte të ndryshme të Platformës dhe Shërbimeve 
SMART TOUR (1 në Janinë, 1 në Gjirokastër, 
Përmbajtjes, Rastin e eksperiencës së përdoruesit për aplikacionet, menaxhimin e 
përmbajtjes, etj. 

Pjesëmarrja - deri në 25 pjesëmarrës.

 

INFO DAY/ Ditët e Informacionit të Publicitetit 

3 ditë informacioni (Janinë, Gjirokastër, Berat) për prezantimin e projektit dhe përfshirjen e 
palëve të interesuara të projekteve. 

Deri në 20 pjesëmarrës. 

(operator turistik / agjenci udhëtimi / artizanë / arte popullore / 

Aktivitete për Përhapjen Eksperienciale 

3 përvoja inovative të turizmit kulturor në rrugë kulturore, duke shfrytëzuar teknologjitë e 
SMART TOUR si mjete eksperimentale dhe gamifikimi (p.sh. "ecja në rrënjët e mia

"karaoke polifonike", "gatimet e gjyshes sime", "të kuptuarit e identitetit tim / tuaj 
kulturor) "," Përjetoni kulturën time të paprekshme si turist ", etj) 

eri në 25 pjesëmarrës. 

ve kulturore, historike dhe krijuese (Biznesi Lokal) 

Trajnimi i përdoruesve në teknologjitë SMART TOUR 

3 seminare trajnimi gjithë ditore për aspekte të ndryshme të Platformës dhe Shërbimeve 
SMART TOUR (1 në Janinë, 1 në Gjirokastër, 1 në Berat), me përpunimin dhe ngarkimin e 
Përmbajtjes, Rastin e eksperiencës së përdoruesit për aplikacionet, menaxhimin e 

eri në 25 pjesëmarrës. 

e projektit dhe përfshirjen e 

(operator turistik / agjenci udhëtimi / artizanë / arte popullore / 

, duke shfrytëzuar teknologjitë e 
SMART TOUR si mjete eksperimentale dhe gamifikimi (p.sh. "ecja në rrënjët e mia 

gjyshes sime", "të kuptuarit e identitetit tim / tuaj 

 

3 seminare trajnimi gjithë ditore për aspekte të ndryshme të Platformës dhe Shërbimeve 
), me përpunimin dhe ngarkimin e 

Përmbajtjes, Rastin e eksperiencës së përdoruesit për aplikacionet, menaxhimin e 



 
 
 
 
 
 
 
 
Grupet e synuara: 

- Përfaqësuesit e partnerëve
- Autoritetet e bashkisë 
- Operator turistik 
- Guida turistike virtuale 

 

Zona gjeografike e zbatimit të projektit 
Zhvillim Barleti (BIRD):QytetiiBeratit

Përfaqësuesit e partnerëve 

Zona gjeografike e zbatimit të projektit nga Instituti për Kërkim dhe 
QytetiiBeratit 

nga Instituti për Kërkim dhe 


