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I. Parathënie 
 

Shumë profesione po ndryshohen nga media e re. Disa po zhduken krejtësisht. 

Njerëzit që punojnë në këto fusha duhet të përballen me ndryshimet dhe të 

përshtaten. Trainimi dhe arsimimi i mëtejshëm janë mënyrat më të mira për të 

shmangur papunësinë. 

 

Është në natyrën e marketingut që të përfshijë brenda vehtes, ndryshime në 

vlerësimet për sjelljen në treg.  

 

Tregëtia elektronike po krijon lidhje më të ngushta ndërmjet blerësit dhe shitësit. 

Sjellja e ndryshuar në lidhje me blerjet nga ana konsumatorëve dhe rritja e 

lëvizshmërisë në shoqëri, po shpien drejt luhatjeve më të mëdha. Besnikëria e 

punëmarrësve ndaj punëdhënësve të tyre dhe ndaj kompanive po ulet. Njerëzit po 

zgjedhin përfaqësuesit e tyre politikë sipas situatave dhe jo më në vazhdimësi. 

Konsumatorët po ndryshojnë produktet më shpesh. Klientët e rregullt po 

pakësohen.  

 

Marketingu nuk është një disiplinë e veçantë, por një mënyrë sjelljeje, një ide, një 

qëndrim, që ose ekziston në një kompani, ose jo Marketingu është më pak i 

rëndësishëm në tregjet më pak të zhvilluar. Nëse nuk ka të mira dhe produkte të 

mjaftueshme, nuk është e vështirë shpërndarja e tyre në treg  – “shpërndarja”, në 

këtë rast është fjala e duhur. Megjithatë, nëse ka një tepricë, atëhërë duhet të jesh 

një prodhues që dallohesh prej të tjerëve, në mënyrë që të preferohesh në 

konkurrencë. Duhet të analizosh pikat e tua të forta dhe të dobëta. Duhet të 

pozicionosh vehten në treg. Duhet të punosh më saktë kur ka një kërkesë strikte.   

 

Përkatësisht, marketingu është jo vetëm një teori, por duhet gjithashtu të jetë i 

orientuar nga praktika. Në këtë libër, unë do të përpiqem, që nëpërmjet shembujve 

konkretë, t’u mundësoj lexuesve që të zbatojnë shpejt në praktikë atë që kanë 

mësuar. Shembujt praktikë synojnë gjithashtu që të lehtësojnë kuptimin e ideve të 

reja, ashtu siç duhet.  

 

Në këtë libër, synohet gjithashtu që marketingu të zbatohet. U drejtohet atyre 

grupeve që duhet të përparojnë: shkollave dhe kompanive. U drejtohet studentëve 

që ndeshen me këto koncepte për herë të parë dhe atyre të punësuarve që për 

shkak të ndryshimeve në fushën e detyrave të tyre, duhet të merren me 

marketingun, si një profesion i ri.  
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Për shkak të globalizimit të ekonomisë botërore, konkurrenca ndërkombëtare po 

bëhet përherë e më e rëndësishme. Nga ana tjetër, konkurrentë të rinj po dalin në 

fusha të panjohura të biznesit dhe futja e tyre në treg shpesh njihet tepër vonë.  

 

Në këtë libër, marketingu ndikohet dhe merr parasysh teknologjitë e reja. 

 

 

Johann Günther 

 

Prishtinë, Korrik 2010  
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II. MARKETINGU 
 

PËRKUFIZIMI 
 

Meffert jep këtë përkufizim:  "Marketingu është menaxhim biznesi, 

ndërgjegjësisht i orientuar drejt tregut, i cili në fushat e planifikimit, 

koordinimit dhe kontrollit ka një ndikim në të gjitha aktivitetet e biznesit të 

drejtuara ndaj tregjeve aktualë dhe potencialë." 

 

Marketingu nuk duhet të izolohet në një departament të veçantë.  Nuk mjafton të 

"kënaqësh vehten" për marketingun, thjesht duke "patur" një departament 

marketingu. 

 

 

I GJITHË BIZNESI DUHET TË JETË I ORIENTUAR 

DREJT TREGUT 
 

Kjo do të thotë që stili i menaxhimit duhet të drejtojë të gjithë biznesin drejt 

tregut.  

 

 

"Marketingu përfshin të gjitha aktivitetet njerëzore, qëllimi i të cilave është 

lehtësimi dhe kryerja e proceseve të shkëmbimit (p.sh produkte për para, 

shërbime për produkte...).  Të gjitha masat e marra për marketingun synojnë 

përmbushjen e nevojave të klientit."2 

 

 

Marketingu është planifikimi dhe vënia në zbatim e strategjive të orientuara drejt 

tregut, të cilat i sjellin fitime biznesit.   

 

                                                 
12  Dr. Helmuth LEIHS: Marketing, Tips und Hinweise für den Praktiker, Wien 

1989, p.11 
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Në tregjet e pazhvilluar, marketingu barazohet kryesisht me prodhimin. Kjo 

funksionon vetëm për aq kohë sa kërkesa është më e madhe se prodhimi. Më tej, 

fjalia   

 

"NJË TREG KA MË TEPËR VLERË SE NJË FABRIKË" 
 

fiton  peshën e saj.   

 

Strategjia e marketingut duhet t’i përshtatet zonës përkatëse të grupit të cilit i 

drejtohet. Nuk mund të veprosh njësoj në të gjithë tregjet. Tregjet dhe zonat janë 

të ndryshme. Këto veçori duhen mbajtur parasysh, pa braktisur strategjinë e 

biznesit ndërkombëtar. Kjo është e domosdoshme sepse nuk ke të bësh me  

"klientë standard". Jo çdokush preferon të njëjtin model të prerjes së flokëve.  Jo 

të gjitha fytyrat janë njësoj, prandaj edhe nuk mund të ofrosh një shkumë rroje 

standarde që t’u përshtatet mjekrave të të gjithë burrave. Secila mjekër është e 

ndryshme. Brisku i rrojes standard – njësoj si një instrument kirurgjikal – do u 

jepte fytyrave të të gjithë burrave të njëjtën trajtë, në mënyrë që ato t’i 

përshateshin atij.   

 

Gjithashtu, marketingu nuk duhet të jetë si një kuti magjike që pretendon se të 

gjitha produktet janë diçka, kur në realitet ato nuk janë të tilla. Nuk mund t’i bësh 

këmbët e pulave të sheshta e t’i shesësh për rosa.  

 

Produktet po bëhen përherë e më tepër të ngjashme. Ndryshimet specifike të 

kompanive arrihen nëpërmjet teknikave të ndryshme të marketingut. Teknologjia 

e mirë nuk mjafton më për të të dalluar nga konkurrenti yt.  

 

Marketingu i mirë nuk bën dallim midis mallrave kapitale dhe mallrave për 

konsum. Në të dy grupet e produkteve, duhet të veprosh me një objektiv të qartë, 

në mënyrë të fragmentuar dhe strategjike.  

 

Kohët e fundit, "marketingu social" i është shtuar  marketingut të të mirave 

kapitale dhe marketingut të të mirave për konsum.  "Produkti" në këtë rast, 

nuk është një gjë e rrallë, apo një shërbim që mund të përfitohet me pagesë, por 

transmetimi i një ideje që pranohet nga shoqëria. Marketingu social përdor të 

njëjtët instrumente si edhe marketingu në ekonomi. Nëpërmjet fushatave, qeveritë 

dhe grupet e interesit munden që në këtë mënyrë të bëjnë ndryshime sociale. 

Shembulli model i një "fushate marketingu social" ishte ndryshimi i trafikut 

rrugor në Suedi nga krahu i majtë në atë të djathtë. “Fushata në Suedi na bën të 

mendojmë se është krejtësisht e mundur të ndryshosh mënyrën e sjelljes, nëse 
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procesi i informimit planifikohet dhe zbatohet në mënyrë efektive” (Philip 

Kotler). 

 

 

1. MARKETINGU SI NJË STIL MENAXHIMI 
 

Marketingu si një stil menaxhimi do të thotë vendimmarrje e orientuar drejt tregut, 

e cila karakterizohet nga sa më poshtë:   

 

 Orientim drejt klientit  

 Orientim dinamik dhe nga e ardhmja  

 Sistem dhe metodë 

 

 

A) ORIENTIMI DREJT KLIENTIT  
 

a) Themeli i çdo biznesi është kërkesa e klientit 

 

Të gjitha veprimtaritë e biznesit e kanë bazën e tyre në kërkesat, dëshirat dhe 

problemet e klientëve.   

 

Klientët janë themeli i ekzistencës së çdo sipërmarrjeje.  

Punëmarrësve u duhet bërë vazhdimisht e qartë se nuk është pronari ai që paguan 

rrogat e tyre, por klienti.   

 

 

b) Një treg vlen më tepër se një fabrikë 

 

Nuk ka kuptim që të jesh në gjendje të prodhosh produkte të mira, por të mos jesh 

në gjendje të gjesh një treg në të cilin këto produkte mund të shiten me çmime 

fitimprurëse.     

Një situatë e tillë të çon në mënyrë të pashmangshme në falimentim, pavarësisht 

faktit nëse produkti është i një cilësie të lartë teknike dhe racional, apo nëse 

kontabiliteti funksionon në mënyrë perfekte.  

 

c) Klientët kërkojnë zgjidhje të problemeve, jo produkte  

 

Oientimi drejt klientit do të thotë orientim drejt përdorimit dhe zgjidhjes së 

problemeve për klientët. Kështu p.sh. nuk është i kuqi i buzëve që blihet - por 
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bukuria dhe tërheqja – ose nuk është makina, por lëvizshmëria, liria, pavarësia, 

rehatia dhe mbi të gjitha, prestigji në shoqëri.    

 

 

d) Këndvështrimi i klientit përcakton Standardin e Cilësisë 

 

Në shumicën e bizneseve, cilësia e produktit përcaktohet nga specialistët e 

produkteve. Ky vendim ndërkombëtar është gjithashtu një vendim i jashtëm. 

Klienti përcakton cilësinë e produktit. Ai nuk do të paguajë për një cilësi shumë të 

lartë. Ai nuk ka nevojë për të. Ai nuk do të blejë cilësi shumë të ulët. Ai do më 

tepër.  

 

Në praktikë, gabimi i cilësisë shumë të lartë bëhet më shpesh. Departamentet e 

brendëshme të cilësisë – shpesh të varura drejtpërdrejt nga menaxhimi – e 

orientojnë prodhimin drejt një standardi cilësie akoma më të lartë. Klienti nuk 

paguan për një produkt të praruar, nëse një i thjeshtë mjafton.  

 

Standardet e cilësisë mund të ndryshojnë gjithashtu edhe për shkak të tendencave. 

Kështu, cilësia e veshjeve ka qenë më e mirë në të kaluarën, se sa tani. Në kohërat 

e vështira, njerëzit blinin një veshje që të jetonte sa më gjatë të ishte e mundur. 

Sot, veshja ndikohet më shumë nga tendencat e modës. Veshja blihet vetëm për 

një sezon, sepse në sezonin e ardhshëm del jashtë mode. Rrjedhimisht, cilësia ka 

rënë gjithashtu. Nuk është më po aq e nevojshme. Një fustan që nuk do vishet më 

pas tre vitesh, nuk ka nevojë të jetë i një cilësie që të jetojë dhjetë vjet.  

 

Cilësia shumë e ulët është po aq e keqe. Për atë sezon në të cilin fustani do të 

vishet, ai duhet të ruajë formën e tij.  

 

Një klient i kënaqur e ndan eksperiencën e tij mesatarisht me 8 persona të 

tjerë. Një klient i pakënaqur mesatarisht me 22! 

 

Ne preferojmë të flasim për gjërat e këqija, se sa për të mirat. Për çdo klient të 

pakënaqur, na duhen 3 klientë të kënaqur, në mënyrë që të ruajmë imazhin tonë në 

të njëjtin nivel. Konkurrenti me 4 klientë të kënaqur dhe asnjë të pakënaqur të 

mposht me një faktor prej 22! 

 

JE DUKE PRODHUAR SASINË E DUHUR ATËHERË 

KUR RIKTHEHET KLIENTI, JO PRODUKTI. 
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Ka raste përjshtimore, kur cilësia nuk përcaktohet nga klienti, por sipërmarrësi 

merr përgjegjësinë për tregun. E gjithë sfera kulturore është pjesë e kësaj. 

 

Menaxherët e teatrit kanë për detyrë të mos zhyten vetëm në letërsi të cekët. Ata 

gjithashtu duhet të kenë guximin të përballen me publikun me material të ri dhe 

progresiv. Gazetat e përditshme nuk duhet të përqendrohen vetëm te argëtimi dhe 

sporti. Ato kanë gjithshtu detyrën e edukimit politik. Ato nuk duhet të pasqyrojnë 

vetëm idetë e pronarëve të tyre, sepse janë një instrument i rëndësishëm në 

demokracitë tona. Ndër të tjera, ndoshta ato u korrespondojnë grupeve që ato 

synojnë. Aty ky ka njerëz që janë të interesuar për pjesë të reja teatrale, të cilat 

nuk përputhen me konvencionet e zakonshme, aty ka një treg. 

 

Aty ky ka njerëz që janë të interesuar për politikën në gazeta, aty ka një treg për 

reportazhe politike dhe lajme. Pavarësisht kësaj, ata nuk duhet që gjithmonë të 

hapin rrugë, përndryshe, ndoshta do të kishim vetëm reportazhe mbi seksin dhe 

kriminalitetin në gazetat tona. Shumë reportazhe të tilla do të bënin që tregu të 

tkurrej përsëri. Për dikë që ha biftek përditë, nuk e vlerëson atë aq lartë, sa dikush 

që e ha atë vetëm një herë në muaj. Pastiçierët që kanë mundësi të hanë ëmbëlsira 

çdo ditë, shumë shpesh preferojnë të hanë mish, kurse kolegët e tyre kasapë, 

preferojnë tortat. Tregu përcakton kërkesën.  

   

Faktorët e orientimit drejt klientit janë të vjetër. Megjithatë, në një botë 

ekonomike që po bëhet përherë e më e vështirë, duhet të jenë më intensive:  

 

 grupet që synohen po bëhen më të vegjël 

 cilësia duhet të shndërrohet në një mani 

 shërbimi të bëhet i jashtëzakonshëm. 

 

Një sipërmarrje amerikane ka printuar edhe në anën e prapme të kartëvizitave të 

saj. Ana e parë tregon adresat dhe numrat e telefonit të qendrave të shërbimit, 

kurse ana e prapme tregon edhe numrat e telefonave privatë të menaxherëve. 

Shërbehet edhe gjatë kohës së lirë të punonjësve – shërbehet 24 orë.   

 

NJË SIPËRMARRJE DUHET TË JETË VAZHDIMISHT 

KRIJUESE. 
 

 

e) Të gjitha vendimet e biznesit kanë ndikim në treg  
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Të gjitha fushat e një biznesi kanë ndikim në tregun e shitjeve, përfshirë fushat e 

prodhimit, prokurimit dhe financimit.   

 

Rrjedhimisht, të gjitha vendimet e biznesit duhet të mbajnë parasysh ndikimin e 

tyre në treg.   

Lloji i makinës që përdorin punonjësit e një kompanie kur janë jashtë ndërmarrjes, 

nuk ka të bëjë me faktin se çfarë madhësie makine mund të përballojë 

ekonomikisht kompania, por çfarë madhësie dhe marke është e pranueshme prej 

klientëve. Një kompani europiane ndoshta do të dëmtonte imazhin e saj nëse 

përdor makina japoneze. Makinat që janë shumë të mëdha ndoshta mund t’u 

duken arrogante klientëve dhe mund t’i largojnë ata. Por edhe makinat që duken të 

shkatërruara mund t’i largojnë klientët. Kompania duhet të jetë e pajisur në 

mënyrë të tillë që të jetë e orientuar si drejt grupeve që ajo synon, ashtu edhe drejt 

klientit, njësoj edhe në rastin e makinave.  

   

 

E njëjta gjë është e vërtetë edhe për veshjen e punonjësve. Si duken punonjësit që 

punojnë jashtë ndërmarrjes? A veshin kostume të errëta kur shkojnë në bizneset e 

vogla, apo xhinse dhe këmisha të hapura kur takohen me presidentët e firmave të 

mëdha? Edhe kjo është gjithshtu një çështje që ka të bëjë me orinetimin drejt 

klientit. Veshja duhet t’u përshatet këtyre njerëzve dhe të pranohet prej tyre. Nuk 

është çështje se çfarë veshje mund të përballojnë financiarisht punonjësit që 

punojnë jashtë ndërmarrjes, por si duhet të duken ata. Si duket ndërtesa ku është e 

vendosur një biznes? A u përshtatet stadardeve të klientëve, apo duket arrogante? 

Por edhe një kasolle e vjetër prej druri, nuk do të ishte e përshtatshme për shitjet. 

 

Këtu mund të renditeshin shumë pika të tjera, të cilat janë vendime të brendshme, 

por që sjellin pasoja për tregun.  

 

 

B) DINAMIKAT DHE ORIENTIMI PËR TË ARDHMEN 
 

Mendimi i marketingut do të thotë mendim dinamik: duhet të ravijëzosh të 

ardhmen dhe të bësh një paraqitje aktive në treg. 

 

a) Vetëm e ardhmja mund të sjellë mundësira për përfitime financiare  

 

Për zhvillimin e strategjive të marketingut, nuk janë vendimtare fitimet e 

produkteve të mëparshme në tregjet e djeshme, por fitimet e mundshme prej 

produkteve të reja në tregjet e të nesërmes. Tradita duhet respektuar, por nuk 
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duhet të bëhet ideali udhëheqës i menaxhimit. Në biznesin e sotëm, vështrimi 

duhet përqendruar në vitet që vijnë.   

 

  

b) Të gjitha strategjitë e marketingut duhet të sfidohen vazhdimisht 

 

Pyetja që bëhet është:  "A është sistemi që ka funksionuar më parë, i përshatshëm 

për të zgjidhur problemet e së ardhmes?" 

 

c) Marketingu do të thotë veprim, jo reagim 

 

Marketingu do të thotë një qëndrim aktiv, e për rrjedhojë, veprim. Vetëm një 

qëndrim i tillë mund të garantojë përparësinë e nevojshme ndaj konkurrentëve.   

 

 

C) SISTEMI DHE METODA 
 

Sistemi dhe metoda nënkuptojnë se vendimet merren mbi bazën e analizave 

sistematike, parashikimeve dhe planifikimeve.   

  

a) Një sipërmarrje nuk duhet të vetëkënaqet me transaksione të  rastit. 

 

b) Krijimtaria pa planifikim nuk vlen. 

 

c) Orientimi drejt së ardhmes nuk mund të realizohet pa planifikim të  

 shkruar. 

 

Nëse nuk planifikon, të mbetet vetëm të reagosh kur ndryshimet kanë ndodhur 

tashmë në treg.  Në këtë mënyrë, marketingu aktiv nuk është më i mundur.  

  

PËRMBLEDHJE – FILOZOFIA E MARKETINGUT  

 

PARIMET 

 Orientimi drejt klientit 

 Dinamikat dhe orientimi drejt së ardhmes 

 Sistemi dhe metoda 

 

ORIENTIMI DREJT KLIENTIT 
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 Themeli i  ekzistencës është kërkesa e klientit 

 Klienti kërkon zgjidhje për problemet, jo produkte 

 Një treg vlen më tepër se një fabrikë 

 Standardet e cilësisë varen nga vlerësimi i klientit 

 Ndikimet në treg të të gjitha vendimeve duhen mbajtur parasysh 

 

Klienti me dëshirat dhe kërkesat e tij është në qendër!!! 

 

DINAMIKAT DHE ORIENTIMI DREJT SË ARDHMES  

 

 Mundësitë e përfitimeve financiare mund të krijohen vetëm nga e ardhmja 

 Të gjitha  strategjitë e marketingut duhet të rishikohen vazhdimisht 

 Tregu kërkon një qëndrim dinamik 

 

Marketingu do të thotë veprim, jo reagim! 

 

SISTEMI DHE METODA  

 

 Një biznes nuk duhet të vetëkënaqet me shkëmbime biznesi të rastit 

 Krijimtaria pa planifikim nuk ka vlerë 

 Orientimi drejt klientit, pa planifikim, as që mund të mendohet 

 Orientimi drejt së ardhmes nuk mund të realizohet pa planifikim   

 

Planifikimi pa plane të shkruara, është humbje kohe! 
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Pyetje dhe ushtrime rreth temës "Marketingu" 

 
 

 

Çfarë kuptoni me marketing? 

 

 

 Çfarë kuptimi ka fjalia “I gjithë biznesi duhet të orientohet drejt tregut" ? 

 

 

Çfarë kuptoni me shprehjen "Marketing Social" ? 

 

 

Emërtoni tre karakteristikat e sjelljes për marrjen e vendimeve me orientim drej 

tregut (= filozofia e marketingut) 

 

 

Përshrkruani kriteret për orientimin drejt klientit 

 

 

Cilat kritere janë të vlefshme për dinamikat dhe orientimin drejt së ardhmes? 

 

"Sistemet dhe metodat do të thotë që vendimet e marketingut merren mbi bazën e 

analizave sistematike, parashikimeve dhe planifikimit".  Cilat parime janë të 

vlefshme për të zbatuar në praktikë këtë fjali? 
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III. ORIENTIMI DREJT 

 TREGUT   
 

 

Fushat e ngjashme të marketingut janë ata kufij të marketingut të cilët krijohen 

nga zona brenda ose jashtë biznesit. 

 

1. KUSHTET E PËRGJITHSHME BRENDA BIZNESIT 
 

 Lloji dhe madhësia e biznesit 

 

- Bizneset e bazuara në prodhim, tregëti dhe shërbime 

- Xhiroja, numri i punonjësve, sasia e prodhimit, kapaciteti 

- Fusha e biznesit 

- Vendndodhja 

 

 Xhiroja, kostoja dhe struktura e fitimit 

 

 Struktura dhe seria e produkteve  

- Gjerësia dhe thellësia e serisë së produkteve 

 

 Kapaciteti prodhues  

- sasior 

- cilësor 

- njohuritë 

- fleksibiliteti i produktit 

 

 Struktura e stafit  

 

- Kualifikimet e punonjësve 

- Potenciali ekzekutiv  

 

 Struktura e financave 

 Strukturat organizative dhe të menaxhimit  

 

 Parimet e politikës së biznesit 



 22 

2. KUSHTET E PËRGJITHSHME JASHTË BIZNESIT  
 

 

A. TREGU 
 

Tregu i veçantë i biznesit përcaktohet prej faktorëve të mëposhtëm: 

 

 Pjesëmarrësit në treg 

 Madhësia e tregut 

 Mënyrat e sjelljes në treg 

 

 

a) Pjesëmarrësit në treg  

 

- Klientët e mundshëm 

- Konkurrentët 

- Sipërmarrjet e lidhura me sistemin e shpërndarjes (veçanërisht 

komerciale/tregëtare) 

 

b) Madhësitë e tregut 

 

- Potenciali i tregut  

është tërësia e numrit të mundshëm të shitjeve në një treg (kapaciteti 

përthithës i tregut) 

 

- Vëllimi i tregut 

është numri efektiv i shitjeve i të gjithë furnizuesve (xhiroja në fushën e 

biznesit) 

 

- Vëllimi i shitjeve 

është pjesa e tregut të biznesit përkatës 

 

Ndërveprimi i dimensioneve të tregut dhe ndikimi i tyre në strategjinë e  

marketingut 
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Fig. :  Zhvillimi i potencialit të tregut, vëllimi i tregut dhe vëllimi i shitjeve 

Menge/Ëert = Shuma/vlera   

Marktpotential = Potenciali i tregut  
Marktlücke = Hendeku në treg 

Marktvolumen = Vëllimi i tregut 

Absatzvolumen = Vëllimi i shitjeve 
Zeit = Koha t 

 

Disa përfundime të përgjithshme për strategjinë e marketingut mund të  nxirren 

nga ky zhvillim: 

 

Tregjet që i korrespondojnë pikës t1 quhen tregje të pangopur.  Ka një hapësirë 

të konsiderueshme midis potencialit të tregut dhe vëllimit të tregut - ekziston një 

hendek në treg. 

 

Tregjet që i korrespondojnë pikës t2 quhen tregje të ngopur.  Potenciali i tregut 

dhe vëllimi i tregut qendrojnë shumë afër njëri-tjetrit.  Rritjet në xhiro janë të 

mundshme vetëm në kurriz të konkurrenceës.  Kjo shpie në një konkurrencë të 

ashpër (që synon nxjerrjen jashtë loje të konkurrentëve).   
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c) Format e sjelljes në treg 

 

Meqë tregu nuk është i një madhësie të përcaktuar, duhet të kërkohet, ngrihet dhe 

organizohet. Për  këtë qëllim, duhet të strukturohet.   

 

 Marketingu i padiferencuar 

 

Nje biznes që u ofron çdo gjë, të gjithë njerëzve, nuk do të jetë në gjendje të jetë 

konkurrues në afat të gjatë. Nëse zbaton të njëjtën strategji ndaj të gjithë 

tregut, do të dështosh. 

 

Ashtu si brisku i rrojes standard i përmendur në kapitullin e kaluar nuk mund të 

jetë i suksesshëm sepse burrat kanë mjekra të ndryshme, sjellja e padiferencuar në 

treg nuk mund të çojë drejt suksesit.  

 

 Marketingu i diferencuar 

 

Në sjelljen e diferencuar në treg, tregu total ndahet në grupe klientësh – grupe të 

cilët kanë gjëra të përbashkëta dhe për rrjedhojë mund të trajtohen bashkërisht. 

Tregu total ndahet në tregje të pjesëshme, (copëzimi i tregut).  Avantazhi i 

copëzimit të tregut është se strategjitë e marketingut (veçanërisht produktet) që u 

korrespondojnë këkresave të tyre, mund të zhvillohen për grupe të veçanta 

klientësh. Në vend të një strategjie të vetme që synon të trajtojë të gjithë blerësit e 

mundshëm, ("metoda çifte gjahu"), strategji të veçanta mund të zbatohen, të 

cilat trajtojnë kërkesat e veçanta të blerësve të ndryshëm ("metoda pushkë 

snajper").    

Marketingu i diferencuar është i pranishëm në këtë kuptim, kur një sipërmarrje 

vazhdon të veprojë në tregun total, por me strategji të ndryshme, në varësi të llojit 

të veçantë të asaj pjese të tregut.  

  

Marketingu i diferencuar përdoret p.sh. nga VW-Audi. Prodhon makina që prej  

fundit të pjesës së mesme të tregut (VW-Polo),  deri te klasa e sipërme e luksit 

(Audi A8).  Ky shembull tregon se marketingu i diferencuar mund të zbatohet 

vetëm nga sipërmarrjet e mëdha.  

 

 Marketingu përzgjedhës  

 

Marketingu përzgjedhës do të thotë se biznesi e kufizon vehten te një. apo pak 

pjesë të tregut. Kjo pjesë quhet treg i synuar  dhe klientët potencialë të kësaj 

pjese tregu quhen grup i synuar.   
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Shumica e bizneseve zbatojnë marketingun përzgjedhës. Mbi të gjitha, avantazhi 

qëndron në faktin se bizenset e mesëm ose të vegjël mundet gjithashtu të 

përqendrohen në problemet dhe kërkesat e një grupi të veçantë klientësh, e në të 

njëjtën kohë, të veçohen prej konkurrentëve (që ndoshta do të thotë të merresh me 

një tjetër grup të synuar). 

Në natyrë ka p.sh. 800,000 lloje të ndryshme insektesh. Ato mund të mbijetojnë 

vetëm sepse gjenet e tyre individuale kanë kërkuar strehën e tyre të sigurtë. Kjo 

strategji mbijetese vlen gjithashtu edhe për bizenset e mesëm ose të vegjël.   

Tregu mund të copëzohet sipas: 

 

 këndvështrimit gjeografik 

 këndvështrimit demografik (gjinia, mosha, profesioni, klasa shoqërore, 

arsimi, gjendja civile) 

 këndvështrimit psiko-grafik (mënyra e jetesës, sjelljet në blerje, "neurozat") 

 format e shitjes (me shumicë, pakicë, përfaqësues tregëtar, agjent që punon 

me komision) 

 

 

B. MJEDISI 
 

Çdo treg është i ngulitur në një mjedis të tijin natyror, ekonomik, shoqëror, dhe 

ligjor, i cili ndikon në mënyrë të veçantë në kushtet e tij.   

 

 Mjedisi natyror-teknik 

Shembuj: struktura gjeografike, klima, fauna dhe flora, burimet natyrore, 

niveli i zhvillimit teknik, infrastruktura teknike, mjetet e transportit, furnizimi 

me energji, etj.  

 

 Mjedisi Ekonomik  

Shembuj: rritja ekonomike, Prodhimi Kombëtar Bruto, bilanci tregëtar, të 

ardhurat e disponueshme të familjeve, niveli i çmimeve, tregu i punësimit dhe 

dimensione ekonomike të tjera. 

 

 Mjedisi Social-kulturor  

Shembuj:  struktura e popullsisë sipas moshës, gjinisë, profesionit, nivelit të të 

ardhurave dhe arsimit, vlerat kulturore dhe traditat, zakonet, fetë, mënyra e 

jetesës dhe faktorë të tjerë kulturorë.   

 

 Mjedisi politiko-ligjor 
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Shembuj: politika ekonomike, politika e taksave, politika sociale, politika 

mjedisore. 

 

 

 

3. ZHVILLIMI I MARKETINGUT 
 

Nga një këndvështrim historik, koncepti i marketingut është zhvilluar nga 

orientimi drejt prodhimit, nëpër orientimin drejt shitjeve, te orientimi drejt 

marketingut. Tregjet ndërkombëtarë kanë karakteristika të ndryshme dhe janë në 

faza të ndryshme të niveleve të zhvillimit.    

Gjithmonë duhet zbatuar strategjia e marketingut që i korrespondon nivelit të 

zhvillimit të vendit.  

 

 

A) ZHVILLIMI NË EUROPËN PERËNDIMORE 
 

Në vendet e Europës Qendrore, ky zhvillim ndodhi si më poshtë: 

 

a) Periudha e Pas-luftës: Theksi kryesor te prodhimi 

Kishte shumë për të bërë. Pika vendimtare ishte që ekzistonin mallra për të tërë. 

Mbetej vetëm për t’i shpërndarë ato. 

 

 

b) Vitet ‘60:  Organizimi i shitjeve 

Ngopja e tregut po afronte dhe nevojitej sistem i saktë shpërndarjeje, në mënyrë 

që të shmangej ekzistenca e vendeve bosh në hartë dhe teprica në zona të tjera. 

Planifikimi i saktë i organizimit të shitjeve ishte i mjaftueshëm që të zinte gjithë 

prodhimin.   

 

 

c) Vitet ‘70s dhe ‘80:  Marketingu 

Ngopja e tregut po avanconte dhe nevojiteshin më tepër shpenzime zyre për të 

harmonizuar kërkesat e klientëve dhe furnizimin me produktet e prodhuesit. U 

krijuan departamentet e parë të marketingut.  Thjesht organizimi i shitjeve nuk 

ishte më i mjaftueshëm. Nevojiteshin strategji të caktuara.  
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d) Vitet ‘90s: Planifikimi i saktë 

Instrumentet fillestarë financiarë, si kërkimi i tregut dhe sjellja në treg, nuk ishin 

më të mjaftueshëm. Në tregjet e ngopur të Europës Qendrore dhe të Amerikës, 

nevojitej më tepër planifikim i saktë se 10 vjet më parë. Marketingu ishte 

gjithashtu i nevojshëm për pronarët e bizneseve të vegjël. Një sallon bukurie në 

një vend të vogël mund të falimentonte në një kohë më të shkurtër se koha që i 

nevojitej për t’u hapur. 

 

e) Sot: Rrjeti Virtual   

Klientët dhe shitësit janë përherë e më tepër të lidhur ngushtë nga rrjetet. Klientët 

shohin të dhënat e shitësve dhe anasjelltas. Nga njëra anë, lidhjet e biznesit po 

bëhen më intensive, kurse nga ana tjetër, po ndodhin luhatje më të mëdha 

nëpërmjet ankandeve elektronike dhe shitjeve direkte. 

 

  

B) FAZAT E ZHVILLIMIT 
 

a) Orientimi drejt prodhimit 

Kjo gjendje e tregut ndodh veçanërisht në tregjet dhe vendet e varfëra. Është fuqia 

blerëse ajo që përcakton tregun.   

 

Të përcaktosh madhësinë e një tregu të orientuar drejt prodhimit sipas nevojës, do 

të ishte krejtësisht e gabuar. Elementi vendimtar është mundësia e finacimit të 

suksesshëm. Fondet e disponueshme janë parametri për përcaktimin e madhësisë 

teorike të tregut (madhësia e tortës). 

 

Klienti me para është përherë i rëndësishëm, edhe pse jo gjithmonë trajtohet si i 

tillë. Shitësi dikton tregun, meqë oferta është më e vogël se kërkesa. Fabrikat nuk 

mund të prodhojnë aq shumë sa kërkohet, kështu që prodhuesi mund të diktojë 

çmimet. Nga ana tjetër, synohet të arrihet maksimumi, me fondet e pakëta në 

dispozicion. Është më mirë të prodhohen shumë mallra të një cilësie të ulët, për 

pak para, se sa pak mallra të një cilësie të lartë. 

 

Çmimi përcakton sasinë e shitjeve.   

 

Sot mund t’a vëmë re këtë situatë në Europën Lindore dhe në Amerikën Latine.  

 

Kjo është me të vërtetë "dëshira" e çdo sipërmarrësi, sepse ai mund të punojë në 

një mënyrë diktatoriale. Kjo ka gjithashtu ndikim në vetë sipërmarrjet. Ato janë të 

orientuara për nga vehtja. Tregu dhe kushtet e tij nuk janë edhe aq të rëndësishme. 

Praktikisht, çdo gjë mund të shitet me pak investim. Është brenda për brenda e 
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rëndësishme të prodhosh sa më shumë. Biznesi është i përqendruar vetëm te 

prodhimi. Sasia e produkteve përfundimtare përcakton suksesin e sipërmarrjes. Të 

gjithë investimet dhe hapat organizativë janë të përqendruar te procedurat e 

brendshme. 

 

Strategjia në treg është ajo e “shpërndarësit”. Organizimet e shitjeve kanë një 

funksion krejtësisht shpërndarës. Shitësit nuk i duhet të luftojë shumë për një 

porosi. Ai thjesht pret për porosinë e klientit. Porositë personale nga klientët 

përbëjnë një barrë për sipërmarrjen, klienti ngacmon rrjedhën e brendshme të 

ngjarjeve. "Klienti po kërcënon me një porosi" thuhet me shaka, meqë vëmendja 

zhvendoset nga prodhimi dhe sipërmarrjes i duhet të merret edhe me vetë klientin, 

edhe me shpërndarjen.  

 

 

 

b) Orientimi drejt shitjeve 

Tregjet dhe vendet e orientuar drejt shitjeve janë në një fazë tranzicioni. Kërkesa 

dhe oferta janë të barabarta. Nuk ekziston më detyrimi për të blerë vetëm prej një 

kompanie. Tashmë kushtet i dikton konkurrenca. Për shkak të balancës midis 

ofertës dhe kërkesës, një përqindje e vogël në ofertë apo çmim është vendimtare 

për suksesin e përgjithshëm. 5% e ofertës përcakton çmimin. Çmimi i naftës sot, 

qoftë edhe në vendet shumë të zhvilluara, është akoma i orientuar drejt tregut. Sa 

më shumë të prodhohet, aq më i ulët çmimi. Sasia e paktë për shkak të luftës apo 

trazirave të tjera, bën që çmimi të rritet shpejt. 

 

Nëse në tregjet e orientuar drejt prodhimit të gjitha aktivitetet shkojnë në drejtimin 

e brendshëm, në këtë fazë të tranzicionit, procedurat e brendshme ngacmohen 

vetëm nga konkurrenca e "keqe". Nuk është vetëm klienti ai që ndikon në 

ushtrimin e biznesit, por edhe konkurrenti. Dikush reagon ndaj reagimeve të 

konkurrentëve. Dikush nuk është i orientuar drejt klientit. Klienti nuk është i 

rëndësishëm, por rrethana është e tillë që dikush është më i mirë se konkurrenti.  

 

Strategjia në treg është "të shesësh" (të shesësh fort). Kjo bëhet në mënyrë 

agresive nëpërmjet çmimit. Klienti duhet të blejë atë që është prodhuar. 

Konkurrenti luftohet në mënyrë strategjike. Reklama nuk bëhet për të fituar 

klientë, por për t’u vendosur në pozicion më të mirë se konkurrenti.    

 

 

c) Të menduarit bazuar në marketing 

Oferta është tashmë më e madhe se kërkesa. Kështu që klienti mund të caktojë 

kushtet. Tregu është i orientuar drejt blerësit. Nuk është më shitësi ai që vendos, 
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por blerësi. Mallrat e kërkuar i ofrohen atij nga shumë firma dhe ai ka mundësinë 

e zgjedhjes. Klienti mund të zgjedhë midis ofertave të barabarta.  

 

Sipërmarrjet duhet të orientohen për nga jashtë. Ato duhet t’u përshtaten dëshirave 

të klientit. Klienti dëshiron që problemet e tij të zgjidhen prej ofruesit. Ai do të 

nxjerrë përfitim prej mallrave që blen. Nëse marrëdhëniet me klientin në fazat e 

mëparshme – për aq sa mund të kenë qenë marrëdhënie – ishin të orientuara për 

një kohë të shkurtër drejt kryerjes së shitjes, në këtë situatë tregu shumë të 

zhvilluar ato bëhen afatgjata. Vetëm strategjitë afatgjata sigurojnë ekzistencën e 

sipërmarrjes. Klientët e kënaqur krijojnë suksesin e kompanisë.  

 

Ky sukses mund të arrihet vetëm nëpërmjet  

 

- njohjes së dëshirave dhe problemeve të klientit 

- duke prodhuar në një mënyrë që është e orientuar drejt klientit  

- duke ofruar cilësinë e dëshiruar dhe gjithashtu,  

- duke treguar kompetencë në zgjidhjen e problemeve 

 

 

TI PRODHON ATË PËR TË CILËN KA NEVOJË 

REALISHT KLIENTI DHE SHET ZGJIDHJE 

PROBLEMESH TË CILAT I OFROJNË KLIENTIT JO 

VETËM MALLRA, POR EDHE SHËRBIME, PËRFITIME, 

DHE CILËSI.   
 

Sa më e madhe të jetë oferta, aq më intensivisht i orientuar drejt tregut duhet të 

jetë mendimi. Sa më të shumtë në numër të jenë konkurrentët dhe sa më të 

ngjashëm të bëhen produktet, aq më shumë instrumente marketingu duhen 

përdorur. Shitja në vetvete, sidomos në sferën e mallrave kapitale, është tashmë 

vetëm një pjesë e vogël e një marrëdhënieje afatgjatë me klientin. Shitja në 

vetëvehte mund të rezultojë një marrëvshje që i sjell humbje shitësit, nëse ai, 

nëpërmjet një marrëdhënieje afatgjatë me klientin, hyn në një fazë përfitimi.   

 

Kontratat e shërbimit, të riparimeve të mëvonëshme dhe të shpërndarjes së 

pjesëve të këmbimit, apo të zgjerimit dhe zgjatjes, e shpien blerësin dhe shitësin 

drejt një marrëdhënieje afatgjatë dhe intensive. 

 

Argumente të tilla, si kohëzgjatja e një sipërmarrjeje, mund të ndikojnë në shitjet. 

.   
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Duhet të ofrosh diçka të veçantë nga e zakonshmja, në mënyrë që të rritet kërkesa 

për produktin tënd.   

 

 

 

Pyetje dhe ushtrime rreth temës "Orientimi drejt tregut" 
 

 

Çfarë kuptoni me termin "Fusha të ngjashme marketingu"? 

 

Jepni një vështrim të përgjithshëm mbi kushtet e përgjithshme që ndikojnë në 

brendësi të një biznesi  (=kufizimet e brendshme). 

 

Cilët faktorë përcaktojnë tregun e sipërmarrjes specifike? 

 

Shpjegoni termat: treg potencial, vëllim tregu dhe vëllim shitjesh 

 

Çfarë formash të sjelljes në treg njihni dhe shpjegoni ato.  

 

Si mund të copëzoni tregun? 

 

Përshkruani mjediset e ndryshme të një sipërmarrjeje.  

 

"Klientët e kënaqur i sjellin sukses biznesit". Si mund të arrihet ky sukses? 
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IV. MENAXHIMI 
 

 

A është menaxheri i marketingut një njeri i veçantë?  

Vështirë! E megjithatë, ai është i veçantë. Sigurisht që ai është menaxher, po ashtu 

si kolegët e tij në departamentin e burimeve njerëzore apo në atë të auditimit, por 

sjellja e tij drejt punonjësve është më e rëndësishme për rezultatet e sipërmarrjes. 

Ai duhet të jetë një njeri i kompletuar. Njohuritë mbi fusha të veçanta nuk kanë 

shumë rëndësi. E rëndesishme është që ai të dijë të udhëheqë ekipin. Rezultatet e 

ekpit në marketing janë më të rëndësishme se në fushat e tjera.  

  

 

Suksesi i marketingut varet nga hedhja në veprim e të gjithë punonjësve. 

Menxheri i marketingut duhet të motivojë të gjithë që të bëjnë përpjekje kolektive 

nëpërmjet menaxhimit të duhur.  

 

GJËJA MË E RËNDËSISHME NË HEDHJEN NË VEPRIM 

TË STRATEGJIVE TË MARKETINGUT ËSHTË NJERIU. 
 

Mënyra se si ai vepron përcakton suksesin dhe dështimin. Pavarësisht se sa i mirë 

është plani i marketingut strategjik, ai mund të shpjerë në dështim prej gabimit 

njerëzor.     

 

Cila është mënyra më e mirë për të vepruar? 

 

Ashti si në rastin e drejtimit të një varke, duhet t’i përshtatesh mjedisit (dallgëve 

dhe rrymave) që varka të mos përmbyset. Drejtimi nuk ka po atë efekt të 

drejtpërdrejtë si në rastin e drejtimit të një makine. Nëse ke identifikuar një 

problem me punonjësit dhe ndërmerr masat e duhura, sjellja fillestare e punonjësit 

do të ndryshojë përpara se masat të hyjnë në fuqi. Masa ndesh një mjedis të ri, të 

ndryshëm, ashtu si edhe në rastin e varkës. Nëse e kthen timonin në një drejtim 

tjetër, do i duhet pak kohë varkës që të reagojë. Dhe pastaj duhet të korrigjosh 

kursin e lundrimit përsëri, përndryshe shkon shumë larg.  

  

A është e vështirë kjo? 

Jo! Ashtu siç ka timonierë të mirë që e drejtojnë varkën e tyre në drejtimin e 

duhur, ashtu ka edhe menaxherë të mirë.    
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Përveç "valëve të vogla", hollësitë e sjelljes njerëzore, ka gjithashtu edhe “rryma 

të fuqishme".  Edhe këto ndryshojne gjithashtu. Ato janë tendenca menaxhimi dhe 

i përshtaten mjedisit më të madh – ndryshimeve shoqërore. 

 

1. INTUITA 
 

Në vitet e fundit ka ndodhur një ndryshim i rëndësishëm në teknikën e 

menaxhimit. Menaxhimi i fortë, strikt, i viteve të pas-luftës, u zëvendësua nga një 

stil menaxhinmi më i butë, por jo më pak efiçient. Në një kohë që rroga nuk është 

nje faktor shtrëngues, ka faktorë të tjerë që kontribuojnë për ta bërë punën të 

kënaqshme për punonjësit. Kjo nuk do të thotë që sistemi i vjetër duhet hedhur 

poshtë i gjithi. Pjesërisht, do të thotë rinovim i vlerave të vjetra. 

 

 Kështu që, të dhënat e buta, janë të rëndësishme së bashku me faktet kokëfortë. 

 

Vite pasi kompjuteri dhe vlerat praktike ishin mbizotëruese, njerëzit tani kanë 

filluar të mendojnë përsëri për ndjenjat njerëzore. Nuk janë të rëndësishme vetëm 

shifrat e sistemit informatik. Parashikimet dhe llogaritjet e tendencave, sado të 

sakta, nuk janë absolutisht vendimtare. Sjellja njerëzore është (fatmirësisht)  e 

vështirë për t’u parashikuar. 

 

Intuita e menaxherit po fiton rëndësi sërish. Ai nuk do të dëgjojë njerëzit që 

bërtasin më shumë. Jo të gjitha idetë janë njësoj të marketueshme. Shpesh janë të 

rëndësishëm sinjalet e heshtur dhe të dobët. Vetëm se ato duhen marrë drejt dhe të 

interpretohen. Kjo është e rëndësishme sepse  të dhënat perfekte nuk do të 

ekzistojnë kurrrë. Menaxheri i marketingut duhet të përvetësojë kushtet më pak 

të favorshme dhe të marrë vendime mbi bazën e të dhënave jo të plota, jo të sakta 

dhe të dobëta.  

 

Është më mirë të marrrësh një vendim pothuajse të drejtë, se të marrësh një 

vendim jo krejtësisht të gabuar.         

 

ËSHTË MË MIRË TË MARRËSH NJË VENDIM TË 

GABUAR, SE SA TË MOS MARRËSH FARE ASNJË 

VENDIM 
 

Në një mjedis menaxhimi në të cilin ju jeni në dijeni se 6 nga 10 vendime janë të 

gabuara, prapëseprapë u duhet të merrni vendime. Duke mos marrë vendime nuk 



 33 

do të thotë që po u shmangeni gabimeve! Në vëzhgimet e menaxhimit në 

Amerikë, u arrit në konkluzionin se shumë vendime merreshin në mënyrë 

emocionale, e më vonë justifikoheshin në mënyrë racionale.  

 

2. VENDIMET 
 

Një menaxher duhet të marrë vendime të shpeshta dhe të shpejta. Mesatarisht, ai 

ka 5 minuta në dispozicion për të marrë vendimin. Në praktikë, ai nuk e merr vetë 

vendimin, por ata që duan vendimin e vërtetë prej tij:  

 

Punonjësit raportojnë  një problem. Ata e njohin problemin më mirë se 

pronari i tyre. Ata janë më të kualifkiuar se ai, por pavarësisht  kësaj, ata e 

duan vendimin prej tij, vetëm sepse ai qëndron më lart se ata. Më e mira 

do të ishte t’i lije ata të vendosnin vetë.  

 

Por si? 

 

SI PRONAR, JU DUHET TË KËRKONI NJË ZGJIDHJE 

KUR PUNONJËSIT TUAJ SHTROJNË NJË PROBLEM 

PARA JUSH 
 

Punonjësit ndihen të çliruar kur ia bëjnë të ditur pronarit problemin e tyre. Vetëm 

ky diskutim mund të shtrojë rrugën nga pika më ulët, drejt zgjidhjes. Shumë 

shpesh, një problem zgjidhet në fazën përgatitore, atëherë kur kërkohet një 

propozim për zgjidhje. Në fazën përgatitore, problemi mbetet i parëndësishëm dhe 

i vogël. Është e sikletshme të paraqisësh një gjë kaq të parëndësishme. Punonjësit 

e zgjidhin vetë atë, pa pronarin.   

 

Të marrësh vendime, do të thotë gjithashtu të marrësh përsipër rreziqe.  Asnjëherë 

nuk dihet se ç’pasoja mund të sjellë vendimi. Ka një dallim midis rrezikut dhe 

bixhozit.  Menaxheri i marketingut duhet të tregojë guxim dhe kurajë në vendimet 

e tij. Ka mundësi që vendimi të shpjerë drejt suksesit të dëshiruar. Por “skenari më 

i keq i mundshëm” duhet marrë gjithashtu parasysh. Edhe në rastet e dështimit, 

duhet t’a kesh situatën nën kontroll. Rreziku nuk duhet të jetë aq i madh, sa që në 

rast dështimi, të rrezikojë të gjithë sipërmarrjen.   
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3. OBJEKTIVAT 
 

Objektivat hartohen, përcaktohen, ndiqen dhe me shpresë edhe realizohen. Rruga 

drejt objektivit duhet gjithmonë të jetë rishtazi e përcaktuar dhe ndjekur. Mjedisi e 

ndryshon dhe ndikon në rrugën e zgjedhur. Kjo e fundit duhet kërkuar në mënyrë 

të vazhdueshme. Por objektivi fillestar nuk duhet braktisur kurrë. 

 

J.V. Cerney (Besim dhe fuqi për jetesë të suksesshme) ka thënë: "Vendos për një 

rrugë të caktuar...dhe mos lejo asnjë fuqi në botë të të detyrojë të devijosh prej 

saj."  

 

Rruga e zgjedhur nuk duhet të çojë në humbëtirë, por ruaje akoma objektivin. 

Është e rëndësishme të mos ia ndash sytë objektivit.  

 

Gjithmonë duhet të ri-analizosh kuptimin dhe praktikalitetin e tij, por gjithmonë 

përmbaju objektivit kryesor. Ekipi ka nevojë për këtë konstante. Ndryshimet e 

shpeshta të objektivave shkaktojnë shqetësime midis punonjësve dhe deri diku, 

kjo shpie në kaos dhe humbje të orientimit.   

   

 

4. TRAINIMI 
 

Një punëtor, sigurisht që duhet trainuar para se të fillojë punën. Me stafin e 

menaxhimit situata është e ndryshme.  

 

Gabimet më të mëdha shpesh bëhen në përzgjedhjen e stafit të menaxhimit. Më i 

shpeshti është ai i promovimit të një punojësi të mirë e të kualifikuar në drejtues. 

Ai bëhet menaxher thjesht sepse ishte një specialist i mirë. Këto “emërime” 

shkaktojnë dëme në dy mënyra në një sipërmarrje:   

 

- -humbet një specialist i mirë dhe 

- -përfitohet një menaxher i keq. 

 

Përveç faktit që menaxheri i emëruar rishtazi ishte mësuar të ishte i suksesshëm si 

një punonjës specialist, tani sheh që ai nuk mundet të kryejë detyrën e tij të re me 

të njëjtin rezultat. Një rast i ngjashëm është ai kur dikush emërohet si menaxher 

thjesht për arsye politike. Fakti që ai ka qenë i sukseshëm në parti, nuk do të thotë 

që ai do të jetë një menaxher i mirë. 
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Trainimi mund të kompensojë një pjesë të disavantazhit. Fatkeqësisht, kjo është 

fusha ku investohet më pak. Edhe kur menaxherët lejohen të ndjekin kurse dhe të 

fitojnë njohuri, atyre u duhet të testojnë në praktikë njohuritë e fituara mbi kolegët 

e tyre. Studentët e mjekësisë nuk e bëjnë praktikën me njerëz të gjallë, por mbi 

trupa të vdekur. Pilotët nuk bëjnë praktikë me aeroplanë të mbushur plot, por në 

makina që simulojnë fluturimin. Ata trainohen për situata ekstreme, në mënyrë që 

të jenë të gatshëm për raste urgjente. Kjo është gjëja që do të ishte shumë e 

rëndësishme për menaxherët në ekonomi. Ata duhet të trainohen për situatat 

ekstreme të kohërave të këqija, në kohë të mirë.  

 

Programe të tillë të simulimit të menaxhimit po zhvillohen gradualisht. Për herë të 

parë, menaxherët po mësojnë të menaxhojnë situata të veçanta dhe si të merren 

me to. Trainimi është një investim i mirë. Po zhduken ata menaxherë që mendojnë 

se punonjësit e tyre do të punojnë në të njëjtën kohë kur ata janë në seminare.   

 

Për punonjësin është gjithashtu një investim personal. Trainimi për fjalimet 

publike mund të jetë i dobishëm edhe për jetën private të dikujt. Sa më shumë që 

të jesh në gjendje të bësh, aq më i vlefshëm je.  

 

Vetë punonjësi është i përgjegjshëm për vlerën e tij të tregut, e cila përcaktohet 

nga trainimi i tij. Një studim në Austri tregoi se 80% e studentëve që ndjekin 

kurse trainimi, i paguajnë vetë tarifat e kursit. Vetëm 5% dërgohen prej 

punëdhënësve të tyre. 15% e tyre marrin pjesë si rrjedhojë e rekomandimeve të 

pundëdhënësve.   

 

5. OPTIMIZMI DHE FATI I MIRË 
 

Ka individë të orientuar drejt suksesit dhe  individë të orientuar drejt 

dështimit.   

As më shumë, as më pak.   

 

Tipi që kërkon t’i shmanget dështimit, kërkon ose  

 

 detyra jashtëzakonisht të thjeshta dhe të lehta, ose 

 detyra jashtëzakonisht të vështira, të cilat askush nuk mund t’i kryejë 

 

Në këtë mënyrë, ai kurrë nuk mund të ndëshkohet. Ai zvogëlon kështu mundësinë 

e tij të suksesit.  
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Një menaxher është ose optimist, ose jo.  Ai duhet të motivojë vehten dhe të tjerët 

në këtë mënyrë. Punonjësit e motivuar kanë rezultate më të mira.  Cerney ( shih 

më sipër) thotë:   

 

"Pretendo sikur je me fat, deri sa paraqitja e jashtme bëhet realitet". 

 

Ashtu si edhe tre kecat e përrallës, një menaxheri i duhet të dalë prej telasheve, 

kur ai është përfshirë në to. Sfondi më i mirë për një menaxher optimist dhe të 

lumtur/me fat është jeta private në harmoni. Nëse çdo gjë shkon mirë në 

familjen e tij, është më e lehtë për atë që të kryejë detyrat e tij.  

 

Menaxherët që janë shumë të përfshirë në punën e tyre, aq sa familjet e tyre 

shkatërrohen prej saj sepse kurrë nuk kanë kohë për partnerin dhe femijët e tyre, 

nuk janë përherë drejtuesit më të mirë dhe shumë rrallë janë të tillë sa mund të 

krijojnë një ekip. 

 

 

Kohët e fundit, një revistë menaxherësh shkruante për baballarë familjesh të 

mëdha, që mrekullisht kishin edhe pozicione dominante në ekonomi. Por nuk 

duhet nxjerrë konkluzioni i kundërt: që menaxherët e suksesshëm duhet të kenë 

shumë fëmijë. Ka edhe beqarë të suksesshëm që i kanë përcaktuar qëllimet e jetës 

së tyre private në mënyrë të ndryshme dhe janë të lumtur brenda këtij kuadri. E 

vetmja gjë e rëndësishme është një jetë private e balancuar. 

 

 

6. GJINIA 
 

Një grua që nuk është duke rritur fëmijë të vegjël, sigurisht që i ka mundësitë e 

njëjta me kolegët e saj meshkuj. Statistikat që kanë të bëjnë me faktin se sa gjatë 

qëndrojnë në një firmë menaxherët 20 deri 35 vjeçarë, tregojnë se i 

shumëpërmenduri largim nga puna i menxhereve femra për shkak të shtatzanisë 

nuk është ndonjë rrezik kaq i madh për kompanitë. Mundësia që edhe burrat – 

sado që ata nuk lindin fëmijë – do ikin nga kompania për të punuar diku tjetër, 

është po aq e madhe sa edhe ajo e kolegeve femra për për shkak të shtatzanisë.  

 

Raporti i menaxhereve femra do të vazhdojë të rritet. Në ndërmarrjet e vogla dhe 

të mesme, ky raport është tashmë relativisht i lartë. Në ndërmarrjet e mëdha, 

femrat po përfitojnë prëj ndryshimeve në stilin e menaxhimit që sapo ka filluar. 

Decentralizimi do të thotë që pushteti dhe vendimmarrja po lëvizin për së gjeri, 

prej të cilit përfitojnë femrat, që janë më ulët në hierarki. 
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Firmat, pjesërisht e pranojnë feminizimin, sepse kjo korrespondon me frymën e 

kohës.  

Rritja e pjesëmarrjes së femrave në botën e punësimit e ka sfondin e vet në një 

transformim social-politik. Themelet e shoqërisë po lëvizin nga familja, drejt 

individit.    

Ndryshimet social-politike po rrisin mundësinë e futjes e një numri më të madh të 

femrave në menaxhim. 

 

7. PAMJA E JASHTME 
 

Edhe pse mund të duket për të qeshur: 

 

Pamja  e jashtme e një menaxheri është vendimtare për suksesin e tij. 

 

Jo vetëm që ai/ajo duhet të duket i gëzuar dhe optimist;  ai/ajo duhet edhe të duket 

bukur për t’u parë. Jo domosdoshmërisht të ketë bukurinë rrezatuese të Apollonit 

apo Venusit, por sidoqoftë të jetë paraqitje e rregullt.  

 

Studimet kanë treguar se njerëzit shkojnë më mirë me ata që janë simpatikë, 

se sa me ata që janë të shëmtuar.    

 

Në eksperimentet telefonike, biseduesit ishin më miqësorë nëse u thuhej se 

biseduesi tjetër – të cilin nuk mund t’a shihnin - ishte veçanërisht i pashëm. Nëse 

biseduesi tjetër u përshkruhej si i shëmtuar, ata nuk ishin aq miqësorë.    

Pamja e jashtme e një "personi menaxherial" është dhe mbetet një faktor suksesi. 

 

8. MARRËDHËNIA PRONAR-PUNONJËS 
 

Kapitali më i çmuar i një kompanie janë punonjësit e saj. Atyre u duhet dhënë 

besim, duhen zhvilluar sipas kërkesave të tyre dhe gjithashtu duhet kujdesur për 

ta.  

Suksesi i një sipërmarrjeje është suksesi i punonjësve të saj. Marrëdhënia midis 

pronarit dhe punonjësve të tij ka ndryshuar. Pronari nuk është më “mbikëqyrësi” 

dhe ai që gjithmonë di më shumë. Ai është traineri i ekipit të tij. Ai koordinon, por 

veprimtaria vjen prej ekipit.    
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Menaxhimi përfshin besim, kujdes, energji, gëzim, kënaqësi, entuziazëm, 

përbetim, psikologji, përkujdesje, etj. Që do të thotë, se ai përfshin gjithnjë ë më 

tepër faktorë emocionalë. 

 

Në të njëjtën mënyrë, marrëdhënia e mirëbesimit ka ndryshuar. Nëse para disa 

vitesh përmendej shprehja "beso dhe kontrollo", sllogani i sotëm është  

 

"KONTROLLI ËSHTË I MIRË, BESIMI AKOMA MË I 

MIRË" 
 

Në mënyrë që ky sllogan të zbatohet në praktikë, duhet të sigurohesh që në 

momentin e përzgjedhjes së punonjësve, se ata përshtaten me klimën që është 

krijuar prej të gjithëve. Rezultatet dhe aftësia, të vetme, nuk mjaftojnë.   

 

EKIPI DUHET TË JETË I SINTONIZUAR NË TË 

NJËJTËN GJATËSI VALE! 
 

Mbushja e një vendi pune në mënyrë të gabuar nuk do të thotë se është 

përzgjedhur personi i gabuar, por që ai është vendosur në vendin e gabuar.  

 

Nuk ka njerëz "të gabuar". 

Ka vetëm "të duhur". 

Por ata mund të vendosen në vende të gabuara. 

 

Duhet të shkëputeni nga një punonjës që është vendosur që vendin e gabuar.  

Jo vetëm se ai është i papërshtatshëm për punën që kërkohet prej tij dhe ai trazon 

shpirtin e ekipit, por se ai gjithashtu është i pakënaqur. Duhet të ndahesh pej tij 

sepse ti i detyrohesh për këtë.  

 

Ne harxhojmë në punë një pjesë të madhe të jetës tonë. Kjo kohë duhet të jetë 

kohë e lumtur. Çdo punonjës ka të drejtën e një vendi pune të balancuar. E 

anasjellta, një punonjës që ndihet mirë, do të ketë rezultate më të mira se një që 

nuk ndihet mirë.   

 

Sa më mirë dhe sa më shumë prej punonjësve të përfshihen në procedurat e 

përbashkëta, aq më shumë në mënyrë efiçiente dhe të koordinuar do të organizojë 

firma marrëdhëniet e saj të jashtme, e për rrjedhojë, edhe suksesin e saj në treg.  
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Punonjësi duhet të përshtatet me kulturën e kompanisë. Ai duhet të pranojë 

mjedisin ashtu siç është, përndryshe do të thotë që ai është në kompaninë e 

gabuar. Një deputet parlamenti i Partisë së Gjelbër nuk mund të punojë në një 

central bërthamor e të vazhdojë aktivitetin e tij politik. Ai është në vendin e 

gabuar të punës. Kjo nuk do të thotë që të bëhesh konformist i sistemit me çdo 

kusht. Kritika është e rëndësishme dhe e nevojshme, por, ashtu si një eskimez në 

Ekuator, do të kesh probleme afatgjata nëse nëse nuk përshtatesh me kushtet e 

mjedisit të ri dhe vazhdon të vishesh me gëzof. Ata që ankohen dhe qahen 

vazhdimisht ekzistojnë, sepse ankohen që akulli për shtëpitë e tyre shkrin në 

Afrikë. 

 

Mendoni se ky krahasim i kapërcen kufijtë? Jo, sepse kjo ndodh çdo ditë. Një 

kompani fluturimesh ndryshon avionët nga Airbus në Boeing. Nëse piloti që është 

i dhënë pas Airbus-it, mendon se ai nuk do të pilotojë një Boeing, është ai që do të 

fluturojë nga dritarja, jo Boeing-u apo Airbus-i. 

 

Shpesh njerëzit zbatojnë standarded e gabuara, d.m.th standarded e tyre.  

Ne i masim punonjësit tanë me cilësitë tona. Të gjithë duhet që vazhdimisht të 

masin dhe testojnë njëri-tjetrin. Kështu, ata vazhdimisht regjistrojnë dhe 

krahasojnë zotërimet e tyre,  rrogat, shumën e kursimeve dhe kredive bankare me 

ato të të tjerëve, fuqinë e makinave të tyre: me pak fjalë, të gjitha pikat e tyre të 

forta dhe të dobëta në përpjekjet për jetën. Është e sigurtë që ata shpesh gabojnë 

në këtë vlerësim, duke nënvlerësuar apo mbivlerësuar një person tjetër, sepse ata 

zbatojnë standardet e gabuara, d.m.th standardet e tyre. Jo më rrallë, ata janë edhe 

viktima të iluzioneve optike për sa i përket vehtes së tyre, nëse mendojnë se 

realizimi i vetëvehtes është i barabartë me idetë, qëllimet, dëshirat dhe planet e 

tyre.  (Rudolf Hausner, "Ich, Adam", f. 83/84) 

9. QË KANË LIDHJE ME TREGUN 
 

Nëse në përuidhën pas luftës një specialist marketingu ishte menaxher produktesh, 

d.m.th një specialist me njohuri mbi produktet, sot, ai duhet të jetë një njeri me 

horizont, dhe të njohë zonën, botën në të cilën shitet produkti. Kjo përfshin 

njohuri jo vetëm mbi grupin që synohet, mbi sjelljen e tij dhe grupet e klientëve. 

Sot, kërkesat ndaj një menaxheri marketingu shkojnë përtej kësaj: 

 

ai duhet të arrijë pranimin nga shoqëria për sipërmarrjen e tij; 

ai duhet të jetë aktiv në publik; 

ai duhet të ndihet i përgjegjshëm ndaj shoqërisë dhe mjedisit. 
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Sjellja e gabuar ndaj mjedisit mund të rezultojë një faktor vendimtar në një kohë 

që produktet po bëhen përherë e më të ngjashëm. Kompanitë shumëkombëshe të 

naftës që nuk janë në faqet e para të gazetave për ndotjen e detit janë më të 

suksesshme. Njerëzit preferojnë të mbushin makinat e tyre me karburant nga 

kompanitë e naftës, kapitenët e anijeve të të cilave nuk janë të dehur. 

 

Por nuk ka nevojë të shkohet kaq larg. Edhe sjellja e një shoferi në trafik mund të 

ndryshojë imazhin e një kompanie. Shoferët e pasjellshëm që ngasin makinat me 

logon e kompanisë mund të kenë një ndikim negativ mbi klientët.  

 

Në këtë botë të ndjeshme, ne kërkojmë prej menaxherëve tanë që të jenë aktivë në 

sytë e publikut. Deklaratat e bëra nga punonjësit e një kompanie në këshillin 

vendor, në komitete, apo qoftë edhe në media, shkojnë përtej sferës së jetës së tyre 

private. Ato gjithashtu ndikojnë në imazhin e kompanisë. 

 

Menaxheri i marketingut duhet të trainohet në marrëdhëniet me median, në 

mënyrë që të përmbushë këtë kërkesë.  

  

 

10. ORGANIZIMI  
 

"E vogla është e bukur".  Organizata të mëdha po copëzohen në njësi të vogla, të 

pavarura, ose në qendra përfitimi.Ato janë të pajisura me kaq shumë fuqi, sa që 

mund të funksionojnë edhe më vehte. Vetëm disa direktiva të caktuara, uniforme, 

duhet të jenë të nevojshme. Fjalët magjike janë delegim dhe besim Edhe ti bën 

gabime. Pse nuk duhet të lejosh të tjerët të bëjnë të njëjtën gjë? 

 

Nga një këndvështrim organizimi, qendrat e mëdha nuk janë më të nevojshme, por 

duhen shumë degë efiçiente.   

 

Në vend të një numri të vogël kompjuterash qendrorë, tani po instalohen shumë 

komjutera të vegjël në periferi.   

 

Por vetëm decentralizimi do të ishte tepër pak. Degët duhet të lidhen në rrjet. Këto 

janë rrjetet që lidhin këdo, me këdo tjetër nëpërmjet kompjuterave.  

 

Këto sipërmarrje janë organizata matricë. Punonjësit e njësive individuale duhet të 

jenë të disponueshëm për grupet e tjerë, qoftë për projekte të përkohshëm, qoftë 

për aktivitete që mund të kërkohen. Kjo ndryshon gjithashtu edhe vetë punonjësit.   
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PUNONJËSIT QË THJESHT MARRIN URDHËRA DO TË 

ZHDUKEN DHE DO TË ZËVENDËSOHEN ME TIPIN 

SIPËRMARRËS 
 

Nuk është vendimtare grada hierarkike e personit që jep urdhërin, por nevoja për 

projektin apo sipërmarrjen. Përparësitë kanë ndryshuar. 

 

Anasjelltas, menaxheri nuk duhet të rrethohet nga urdhër-marrës, por nga 

punonjës me "kompetencë rrjeti".   

 

Qendrat e fitimit dhe nën-degët kanë kuptimin që tipat sipërmarrës janë të 

nevojshëm në një organizatë të madhe, të centralizuar. Me këtë sistem, "ekipi i 

menaxhimit" mund të zgjerohet nga 6 dhe 10, deri në 40 punonjës në varësi të 

drejtpërdrejtë. Fusha e përgjegjësisë së secilit punonjës është e përcaktuar qartë. 

Punonjësi mund dhe duhet të marrë më tepër vendime vetë. Me kaq shumë kolegë, 

ai nuk e ka mundësinë e kontaktit me pronarin sa herë të dojë.  

 

Ata që reagojnë shpejt ndaj ndryshimeve në treg janë përpara në fushën e lojës. 

Për këtë qëllim, nevojiten “hierarki të ngushta” ("Organizata të bazuar mbi 

trurin") . 

 

ORGANIZIMI I NJË KOMPANIE DUHET TË JETË PO 

AQ KAOTIK SA EDHE MJEDISI I SAJ. 
 

 

11. FALIMENTIMET SI RRJEDHOJË E GABIMEVE 

NË MENAXHIM 
 

Kushtet e përgjithshme për menaxhimin e sotëm po bëhen përherë e më 

komplekse dhe të vështira. Menaxheri duhet të orientohet për nga brenda dhe nga 

jashtë. Nuk mjafton që ai të tregojë vehten brenda firmës. Ai duhet gjithashtu të 

jetë aktiv në shoqëri. 

 

Nga njëra anë, kjo ofron një fushë më të gjerë aktiviteti, nga ana tjetër, hapësira e 

manovrimit bëhet më e vogël. Kjo "pjesë e mbetur e hapësirës për manovrim", 

sipas Profesorit Kraus (Drejtor i Akademisë Austriake për Menaxhimin në Grac) 

lejon tre lloje gabimesh që mund të çojnë një kompani drejt falimentimit: 
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1. Nënvlerësimi i kuptimit që kanë statistikat 

Shpesh ndodh që këto shifra të nevojshme nuk janë të disponueshme për të 

mundësuar që të bëhen parashikime dhe planifikime në mënyrë profesionale. Nuk 

është e nevojshme të kesh një departament finance që të të thotë se ke falimentuar 

dy muaj më parë. Duhet të japë shifra që të lejojnë të shohësh drejt së ardhmes. 

Menaxheri i marketingut duhet t’i kërkojë ato.  

 

  

2. Vlerësimi i gabuar i situatave 

Shpesh rreziqet identifikohen, por nuk bëhet asgjë për t’i përballuar ato. Njerëzit 

fusin kokën në rërë, si strucat. Asgjë nuk bëhet për të përballuar rrezikun e 

menjëhershëm.  

Veçanërisht kur biznesi shkon keq, duhet bërë më shumë për të përmirësuar 

xhiron dhe shitjet.  

Në kohëra të vështira, duhet investuar më tepër për reklama dhe promovimin s 

shitjeve, në vend të mos bërjes asgjë, apo edhe shkurtimeve në reklama. 

Marketingu është më i lehtë në kohëra të mira, se në kohëra të veshtira. 

 

 

3. Rëndësia e racionalizimit nëpërmjet organizimit nënvlerësohet 

Shpesh ndodh që vetëm fjalë boshe thuhen për kursimet në kosto. Anullimi i 

abonimit në gazetë dhe ulja e konsumit të kafes janë vetëm masa kozmetike. Në 

shumicën e sipërmarrjeve, sot nuk ka lidhje midis shpenzimeve jo-funksionale 

(overheads) dhe vëllimit të biznesit. Në përgjithësi, ne jemi me vështrimin për nga 

brenda. Një sondazh nga Booze Allen, tregon se mbi 90% e të gjitha telefonatave 

janë të brendëshme dhe jo ndaj atyre që na paguajnë: klientët tanë dhe klientët e 

interesuar. E njëjta gjë vlen edhe për atë që shkruhet. Vetëm një pjesë e vogël e 

letrave që shkruajmë u dërgohen klientëve tanë. Memorandumet e 

brendshme dhe shënimet janë ato me të cilat merren më tepër bizneset tona.   

 

Racionalizimi mund të bëhet nëpërmjet organizmit me objektiv. Sado të orientuar 

për nga brenda të jenë menaxherët tanë, ata bëjnë pak për të përmirësuar  

procedurat e brendshme të shtrenjta dhe të komplikuara. Mundësia për 

racionalizimin e brendshëm është më e madhe se sa ne jemi të gatshëm t’a 

pranojmë. Ky "nënvlerësim" është, sipas Profesorit Kraus, një nga gabimet më të 

rënda të menaxhimit.   
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Profesori Kropfberger (Universiteti i Klagenfurtit) sheh gjithashtu në kotësinë e 

ekzagjeruar të një menaxheri, mundësinë e rrezikut të falimentimit të një 

kompanie.      

 

Një studim nga KREDITSCHUTZVEREIN VON 1870 (KSV), tregon se 4 nga 5 

falimentime shkaktohen nga vetë kompanitë.  Në 1999, falimentimet ndaheshin 

midis këtyre llojeve të shkaqeve: 

 

36%   gabime në fushën e biznesit të brendshëm  

25%   neglizhencë 

15%   gabime në fushën e biznesit të jashtëm  

15%   mungesë kapitali 

 6%    gabim personal  

 3%    arsye të tjera 

 

 

12. FAKTORËT E SUKSESIT  
 

Si duhet të jetë menaxheri ideal i marketingut? 

A është ai “Supermani”? 

A ekziston ai, në fakt? 

Çfarë cilësish ka ai? 

A ka të meta ai? 

 

Po, ai ka të meta! Ai është një njeri krejtësisht normal (sado e vështirë që mund të 

jetë kjo). Ai i pranon gabimet e tij. Kjo e bën atë të pëlqyeshëm.   

 

 "Babai i kërkimit të motivimit", Ernest Dichter ("Success factors for Managers") i 

përmblodhi faktorët e suksesit për menaxherët në 10 urdhëresa: 

 

1. Marrja e vendimeve më të mira 

2. Përmirësimi i planifikimit  

3. Zhvillimi i krijimtarisë 

4. Të tregosh vehten në kriza 

5. Mbajtja e emocioneve nën kontroll 

6. Motivimi me efiçiencë i vehtes dhe i të tjerëve 

7. Të jesh popullor 

8. Përmirësim i bashkëpunimit 

9. Përshtatja me kulturën e sipërmarrjes 

10. Të kesh vetëbesim 
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Pyetje dhe ushtrime mbi temën "Menaxhimi" 

 
 

 

Përshkruani detyrat e një menaxheri marketingu. 

 

Çfarë mendoni për fjalinë "Më mirë një vendim i gabuar, se sa asnjë vendim"? 

 

Si duhet t’i përfshijë kolegët e tij në procesin e vendimmarrjes një menaxher? 

 

Si ndryshojnë njerëzit e orientuar nga suksesi, prej atyre që thjesht i shmangen 

dështimit? 

 

"Gratë duhet të përfshihen në nivelin e menaxhimit"  Diskutoni këtë fjali. 

 

Emërtoni kriteret për një marrëdhënie të mirë punëdhënës – punëmarrës. 

 

"Punonjësi që thjesht merr urdhëra do të zhduket dhe do ët zevendësohet nga tipi 

sipërmarrës.".  Çfarë do të thotë kjo për pronarët dhe punonjësit? 

 

Shpjegoni tre gabimet e menaxhimit, sipas Profesorit Kraus. 
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V. MARKETINGU – 

SISTEMI I  

INFORMACIONIT 
 

Për menaxhimin e aktiviteteve të marketingut, një kompani ka nevojë për 

informacion rreth situatës së mjedisit rrethues (information i jashtëm) dhe 

informacion brenda vetë sipërmarrjes (information i brendshëm).   

 

1. ORGANIZATIMI I SISTEMIT TË 

INFORMACIONIT  
 

A. INFORMACIONI I JASHTËM  
 

Informacioni i jashtëm ka të bëjë me të gjithë ata faktorë në mjedisin e një 

sipërmarrjeje, që ndikojnë mbi atë se çfarë ndodh brenda saj, por që mbi të cilën 

menaxhimi i sipërmarrjes ka pak, ose aspak ndikim. 

 

Përfshin të gjitha të dhënat e mundshme për t’u marrë, mbi: 

 

- repartet ekzistuese të shitjeve dhe metodave të shitjes   

- karakteristikat e klientëve të fundit 

- produktet në këtë treg 

- konkurrentët e biznesit 

- zhvillimin e tregut total në të cilin vepron sipërmarrja. 

 

 

Informacioni i jashtëm duhet regjistruar sistematikisht. Kjo ndodh me 

bashkëpunimin e departamenteve të mëposhtme: 

 

- departamenti i kërkimit në treg 

- ekspertët e kërkimit në treg  

- departmenti i shitjeve 
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- industritë e shërbimit të kërkimit në treg 

 

 

B. INFORMACIONI I BRENDSHËM  
 

Informacioni i brendshëm ka të bëjë me të gjithë ata faktorë brenda vetë 

sipërmarrjes, të cilët ndikojnë mbi suksesin e shitjeve dhe që mund të drejtohen 

prej menaxhimit të sipërmarrjes.   

 

Përftimi i informacionit të brendshëm bëhet kryesisht nëpërmjet: 

- raporteve 

- përmbledhjeve 

- statistikave 

 

2. KËRKIMI NË TREG  
 

A. DETYRAT E KËRKIMIT NË TREG 
 

Detyrat kërkimit në treg janë: 

 

 Diagnoza e tregut  

 Parashikimi i tregut 

 Vëzhgimi i tregut 

 

 

a) Diagnoza e tregut 

 

Diagnoza e tregut është vendosja e situatës së tregut në një moment të veçantë 

kohor.  

 

Ka të bëjë me: 

 

- analizën e konkurrencës 

- përcaktmin e tregut  

- kërkimin mbi përdoruesit 

- kërkimin mbi infrastrukturën 
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1. ORGANIZIMI I SISTEMIT TË INFORMACIONIT 

 

 

 A. Informacioni i jashtëm 

 B. Informacioni i brendshëm 

 

 

2. KËRKIMI NË TREG 

 

 

 

 A.  Detyrat e kërkimit në treg 

 

 a) Diagnoza e tregut 

   - analiza e konkurrencës 

   - përcaktimi i tregut 

   - kërkimi mbi konsumatorët 

   - kërkimi mbi infrastrukturën 

 b) Parashikimi i tregut 

 c) Kontrolli i tregut 

 

 

 B. Metodat e kërkimit në treg 

 

 a) Ekoskopia 

 b) Demoskopia 

 

 

 C. Përftimi i Informacionit 

 

  a) Kërkimi dytësor 

  b) Kërkimi parësor 

   - Metodat e hetimit 

                                                                                        o Hetimi i plotë 

     o Hetimi i pjesshëm 

   - Sondazhi mostër 

   - Procesi i përzgjedhjes 

     o Përzgjedhja e rastësishme 

     o Përzgjedhja e vetëdijshme (Metoda e Kuotave) 

   - Metodat e hetimit 

     o me shkrim 

     o telefon 

     o me gojë 

       * intervistë e lirë  

       * intervistë e strukturuar 

       * intervistë e standardizuar 

     o Sondazh me një subjekt  

     o Sondazh me shumë subjekte 

     o Hetimi me komision  

     o Vëzhgimi 

     o Eksperimenti 

       * Eksperimenti laboratorik  

       * Eksperimenti në terren 
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Analiza e konkurrencës 

Analiza e konkurrencës përcakton intensitetin e konkurrencës dhe krijimin e një 

avantazhi relativ të një sipërmarrjeje, ndaj konkurrentëve.   

 

Si rezultat i mediave të reja dhe lëvizshmërisë sociale, kompani që janë të huaja 

për tregun, shpesh futen në të dhe njihen shumë vonë si konkurrentë. Amazon, 

shitësi më i madh i librave, nuk kishte shitur asnjë libër të vetëm para se të hynte 

në tregëtinë elektronike dhe ishte i ri në treg.    

 

Përcaktimi i tregut 

Ky është përcaktimi i saktë i grupit që synohet. 

 

Kërkimi mbi konsumatorin 

Kjo është përftimi i të dhënave objektive dhe subjektive mbi karakteristikat e 

konsumatorit që synohet ose të blerësit të produktit.   

 

Shembuj:   

Të dhëna objektive:  mosha e kryefamiljarit, e ardhura mesatare e familjes, 

numri i fëmijëve të moshës shkollore, etj. 

Të dhëna subjektive:  kanë të bëjnë me të gjitha aktivitetet (p.sh. aktivitetet e 

pëlqyera, televizioni, leximi, udhëtimi), interesat (p.sh. politika, sporti, arti) dhe 

mendimet (p.sh. qendrimi ndaj përdorimit paqësor të energjisë bërthamore, 

paketimit që hidhet në plehra, TV) e konsumatorëve.   

 

Kërkimi mbi infrastrukturën 

Ky është verifikimi i mundësive ekzistuese të shpërndarjes dhe të  reklamuesve 

për një produkt në treg. 

 

 

b) Parashikimi i treguts 

 

Parashikimi i tregut është parashikimi i zhvillimit të një situate tregu në një 

peridhë kohe të dhënë. Si do të zhvillohet tregu?  Si do të reagojë tregu në lidhje 

me veprimet e  sipërmarrjes tuaj? 

 

c) Mbikëqyrja e tregut 

 

Ky është përcaktimi i shkallës së ndikimit në treg mbi tregun të instrumenteve të 

ndryshëm që përdoren.   

 

 



 49 

B. METODAT E KËRKIMIT NË TREG  
 

Detyrat e përmendura mund të plotësohen nëpërmjet metodave të kërkimit në treg 

ekoskopike ose demoskopike. 

 

a) Ekoskopia 

 

Verifikimi i të dhënave  objektive të tregut, pavarësisht pjesëmarrësve në treg.  

 

P.sh. : shifrat e shitjeve, xhiroja, çmimet, shpërndarja dhe kushtet e pagesës, 

kushtet e përgjithshme ligjore e shumë të tjera.  

 

 

b) Demoskopia 

 

Metoda demoskopike e kërkimit në treg verifikon të dhënat  objektive të tregut, të 

cilat janë pazgjidhshmërisht të lidhura me pjesëmarrësit në treg. 

 

P.sh. të gjitha të dhënat e e ofruara në kapitullin "Kërkimi mbi konsumatorin", si 

mosha, niveli i arsimimit, interesat, opinionet, etj. 

 

 

 

C. GRUMBULLIMI I INFORMACIONIT 
 

Mundësitë e grumbullimit të informacionit janë: 

 

a) Kërkimi dytësor 

 

= marrja e informacionit nga një material ekzistues të dhënash. 

 

Avantazhet:  kosto e ulët, shpejtësi 

Disavantazhet: i pa përditësuar, i paplotë, mungesë sigurie dhe saktësie 

 

 

b) Kërkimi parësor 

= marrja e të dhënave të reja nga një verifikim direkt prej atyre që preken 
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Metodat e verifikimit 
 

P.sh. duke pyetur vetë nënat e foshnjeve për mendimin e tyre mbi serinë e re të 

ushqimit të gatshëm për fëmijët. 

 

 Studimi i plotë 

Në rastin e një studimi total, siç edhe quhet ndryshe, shqyrtohen të gjithë 

elementët që krijojnë një tablo të plotë. 

 

Në shembullin e mësipërm, nënat e foshnjeve në Austri do të duhej të pyeteshin 

për mendimin e tyre në një kohë të caktuar. Një studim i plotë do të mund të 

ndërmerrej vetëm nëse totali i njerëzve të pyetur është i vogël, (p.sh. nëse do të 

bësh studim mbi prodhuesit austriakë të skive) dhe/ose keni në dispozicion një 

buxhet të konsiderueshëm për kërkimin në treg (p.sh. në rastin e regjistrimit të 

popullsisë). 

 

Avantazhet: informacion i plotë, prova të besueshme 

Disavantazhet:  kosto e lartë, shpenzime të mëdha parash dhe kohe 

 

 

 Hetimi i pjesshëm  
Në rastin e hetimit të pjesshëm, vetëm disa nga elementët e tablosë së plotë 

vëzhgohen. 

 

 

 Studimi me mostër 

Studimi me mostër është ajo pjesë e tablosë së plotë e cila përzgjidhet për një 

studim të pjesshëm. Një studim me mostër duhet të jetë një reflektim përfaqësues i 

reduktuar i tablosë së plotë.   

 

 

 

Procedurat e përzgjedhjes  

 

Dy metodat më të rëndësishme për përzgjedhjen e mostrave  përfaqësuese të 

kërkimit të tablosë së përgjithshme janë: 

 

 Përzgjedhja e rastësishme 

 Përzgjedhja e vetëdijshme (procedura e kuotave) 
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Metodat e hetimit 

 

- me shkrim 

=studim nëpërmjet pyetësorëve 

 

- me telefon 

i shpejtë dhe relativisht i lirë 

 

- me gojë 

 

- intervista e lirë:  

intervistuesi ndjek një qëllim, por nuk ka pyetje të përgatitura (veçanërisht i 

përshtatshëm për studime paraprake të vogla). 

 

- intervista e strukturuar: 

intervistuesi  e zhvillon bisedën me ndihmën e një linje lidhëse. 

 

- intervista e standardizuar:  

një intervistë e standardizuar është një bisedë ku pyetjet janë shkruar më parë në 

një pyetësor (metoda e anketimit e përdorur më shpesh). 

 

- Sondazhi me një temë 

Një rreth i përzgjedhur njerëzisht pyetet një herë dhe vetëm një herë mbi një temë 

të vetme. 

 

P. sh. Kur bëhet një sondazh për konsumin e birrës dhe bëhen pyetje vetëm mbi 

këtë temë (shpeshtësinë e konsumit të birrës, njohjen e markës, preferencat për 

ndonjë produkt, moshën, profesionin, etj.) 

 

- Sondazhi shumë-tematik (sondazhi “Omnibus") 

Rrethit të përzgjedhur të njerëzve u bëhen pyetje rreth temave të ndryshme.  

p.sh. mbi konsumin e birrës, sa e mirënjohur është një markë e caktuar çokollate, 

sa popullorë janë politikanët drejtues dhe sa orë televizion shohin çdo ditë. 

 

Avantazh: kosto e ulët për klientin;  

Variacion për të intervistuarin,  

Disavantazh:  numri i pyetjeve të mundshme për çdo temë të studiuar është i 

kufizuar. 
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- Sondazhi në panel 

Paneli është një grup njerëzish, shtëpish ose biznesesh të cilave iu bëhen 

rregullisht sondazhe, dhe/ose që mban shënim vetë sjelljen e vet. 

 

- Vëzhgimet  

Këto janë kryesisht të përdorura për testime të produkteve, testime të paketimit, 

testime të metodave të reklamimit ose testime të vendosjes nëpër rafte. 

 

- Eksperimentet 

 

- Eksperimenti laboratorik 

Një eksperiment laboratori është një hetim eksperimental që zhvillohet në zonat e 

pajisura posaçërisht nga studiuesi.  

 

- Eksperimenti në terren 

Ky studim zhvillohet në mjedisin natyror të të testuarit. 
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Pyetje dhe ushtrime rreth temës “Sistemi i Informacionit 

të Marketingut”  
 

 

Cilat janë detyrat e kërkimit në treg? 

 

Çfarë kuptoni me “diagnozën e tregut”? Cila është përmbajtja e diagnozës?  

 

Shpjegoni termat “të dhëna objektive dhe subjektive”.  

 

Çfarë të dhënash përdoren në ekoskopi dhe demoskopi?  

 

Përshkruani avantazhet dhe disavantazhet e sondazheve dytësore.  

 

Për çfarë lloj studimi ka kuptim një sondazh i plotë?  

 

Çfarë kuptoni me sondazh mostër? 

 

Ku dallon procedura e përzgjedhjes së rastësishme, nga ajo e kuotave?  

 

Përmendni avantazhet dhe dizavantazhet e sondazhit “Omnibus”.  

 

Çfarë lloj eksperimentesh njihni? 
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VI. PLANIFIKIMI 
 

TIPARET E PLANIFIKIMIT 
 

Planifikim do të thotë të mendosh për të ardhmen dhe të përpiqesh të ndikosh mbi 

të në mënyrë aktive, në favorin tënd dhe duke i paraprirë vendimet e së ardhmes. 

Në kontrast me këtë, parashikim do të thotë identifikim paraprak i ngjarjeve dhe 

gjendjeve të ardhme.  

 

Planifikimi ka karakteristikat e mëposhtme: 

 

 Planifikimi është i orientuar nga e ardhmja 

 Planifikimi realizohet sistematikisht 

 Planifikim do të thotë punë mendore (të mendosh para se të veprosh) 

 Planifikimi përfshin përcaktimin e objektivave 

 Që të realizohen këto objektiva, mendohen rrugë të ndryshme veprimi  

 Zgjidhet lloji më i përshtatshëm i veprimit 

 Përcaktohen udhëzimet për realizimin e planit 

 Planet bëhen me shkrim dhe kontrollohen vazhdimisht  

 

 

Planifikimi pa plane të shkruara është humbje kohe!  
 

FORMAT E PLANIFIKIMIT 
 

B) DALLIMET NË PËRMBAJTJE 
 

a) Planifikimi i Përafërt 

 

Në rastin e planifikimit të përafërt, masat e ardhme thjesht renditen me përafërsi 

(kryesisht në rastin e planeve afat-gjata). 

 

b) Planifikimi i detajuar 
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Në rastin e planifikimit të detajuar përcaktohet se kush do të bëjë çfarë, kur, si, sa, 

ku dhe pse.   

 

 

c) Planifikimi i vazhdueshëm 

 

Problemi i pasigurisë për të ardhmen përballet në planifikimin e vazhdueshëm 

duke bërë një plan të detajuar për të ardhmen e afërt ndërkohë që përgatitet një 

plan i përafërt për të ardhmen më të largët.  

 

 

C) DALLIMET NË KOHË DHE STRATEGJI  
 

a) Planifikimi afatgjatë 

Planifikimi afatgjatë përshkruan faktorët kryesorë që do të kenë ndikim në biznes 

në vitet në vazhdim. Ai përmban objektiva afatgjatë biznesi dhe strategjitë më të 

rëndësishme të marketingut me anë të të cilave mendohet se do të arrihen këto 

objektiva si edhe mjetet e nevojshme për to.  

 

 

b) Planet vjetore 

Plani vjetor përshkruan situatën aktuale të marketingut, objektivat aktualë të 

sipërmarrjes, strategjinë e marketingut për vitin aktual, programet e veprimit, 

buxhetet dhe kontrollet e planifikuara.  

 

 

c) Planet e strategjisë 

Planet vjetore dhe ato afatgjata të një sipërmarrjeje merren me biznesin aktual dhe 

mënyrën se si duhet të vazhdohet ai. Sidoqoftë drejtuesit duhet gjithashtu të 

planifikojnë se në cilën fushë të ngjashme biznesi dëshiron të kalojë sipërmarrja 

dhe se çfarë zonash të tjera duhet të marrë përsipër. Mjedisi i biznesit është 

vazhdimisht në ndryshim dhe drejtuesit duhet ta organizojnë sipërmarrjen në 

mënyrë të tillë që ajo të mund t’u përgjigjet ndryshimeve.  

 

Planifikimi i strategjisë gjithashtu përfshin detyrën e vendosjes së ndërmarrjes në 

atë pozitë ku mund të njohë dhe të përdorë mundësitë e ofruara në një mjedis në 

ndryshim të vazhdueshëm.  
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PLANIFIKIMI I STRATEGJISË SIGURON KUADRIN 

PËR GJITHË PLANIFIKIMET E TJERA 
 

 

ZHVILLIMI I NJË STRATEGJIE MARKETINGU  
 

Potenciali i suksesit strategjik përfaqëson mundësinë e çdo sipërmarrjeje për të 

pasur fitime në të ardhmen. Shumë shpesh, shfrytëzimi i një potenciali të tillë 

suksesi neglizhohet.  

 

Pasojat janë: 

 

 Probleme në nivelin e biznesit të përditshëm (që dalin prej gabimeve në 

planifikimin e mëparshëm)  

dhe 

 Kriza që shkaktohet nga fakti që sipërmarrja nuk u përshtat në kohën e duhur 

ose mjaftueshëm ndaj kushteve të reja të mjedisit të biznesit.  

 

Mënyra më e mirë për të kundërvepruar ndaj gabimeve në planifikim është të  

 

VËSH NË PIKËPYETJE GJITHÇKA 
  

Rreziku më i madh shpesh nuk gjendet tek konkurrenca ose në cilësinë e dobët të 

produktit, por në zëvendësimin total të tij.  

 

Furnizuesi i fundit i makinave llogaritëse mekanike kishte ende 100% të tregut 

pak përpara se të falimentonte. Ai mendoi vetëm për fushën e vet dhe nuk i kishte 

kushtuar vëmendje zhvillimeve që po ndodhnin në fushat e tjera. Ekzistojnë 

shumë shembuj të tillë në degë të ndryshme biznesi. Pas një faze pjekurie, nevojat 

e klientëve përmbushen në një formë tjetër. Lindin furnizues të tjerë të cilët fitojnë 

biznesin. Nëse nuk keni parë “përtej gardhit të kopështit tuaj”, do të detyroheni të 

kuptoni se mallrat tuaja nuk kërkohen më. Ky zëvendësim shpesh nuk bëhet me 

anë të teknologjisë së re, por nga një zonë tjetër biznesi. Risia e vazhdueshme 

është mbrojtje kundër rrezikut të zëvendësimit. Risia është një çështje ndjenjash jo 

racionale.  95% e gjithë risive vijnë nga departamentet e gabuara, kolegët e 

gabuar, firmat e gabuara dhe në kohën e gabuar.  
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Në 1900, Mercedes e përllogariti tregun botëror për makinat në 1 milion. Në 1945 

IBM, përllogariti një kërkesë për 5 kompjutera dhe DEC, në 1977, ende nuk 

shihte asnjë arsye se pse duheshin kompjuterët në shtëpi. Të gjithë morën nga një 

mësim të mirë.  

 

 

NË PLANIFIKIMIN STRATEGJIK DUHET TË 

MENDOJMË NJË SKENAR PËR BOTËN E SË 

ARDHMES. 
 

 

Kjo është shumë e vështirë për njerëzit sepse – siç është shrehur profesori Malik – 

ata kanë “ngecur tek e tashmja”.  

Ne jemi vazhdimisht duke i përmirësuar makineritë tona të informacionit. Por ato 

janë të drejtuara për nga e tashmja. Ne duam një bilanc të përditshëm. Bilanci 

vjetor bëhet bilanc tremujor.   

Kompjuteri na jep çdo orë mbajtjen e llogarisë në “Kohë Reale”. Ama kompjuteri 

nuk na lë të shohim një apo dy vite në të ardhmen.   

 

ZHVILLIMI I NJË STRATEGJIE MARKETINGU 
 

FAZAT AKTIVITETET REZULTATET 

1. Analiza e 

pozicionit fillestar 

Analiza e situatës dhe 

krahasimi i vlerës nominale 

dhe reale  

Katalogu i 

temave 

(Katalogu i 

problemeve) 

 

 Analiza e mjedisit të biznesit Katalogu i pikave 

të forta dhe të 

dobëta 

 Analiza e efiçiencës së 

ndërmarrjes tuaj 

 

2. Formulimi i 

objektivave të 

marketingut 

Zhvillimi i një modeli 

marketingu 

Modeli 

 Formulimi i objektivave të 

marketingut 

Katalogu i 

objektivave 

3. Planifikimi i 

masave që do të 

Zhvillimi i strategjive 

alternative të marketingut 
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merren (Vendosja e marketingut – 

aparati i politikave) 

 Vlerësimi i strategjive 

(përzgjedhja e strategjisë së 

përshtatshme për një qëllim të 

caktuar)  

 

 Plani i miratuar i marketingut  Strategjia 

 

 

A. ANALIZA E POZICIONIT FILLESTAR 
 

 

a) Analiza e situatës 

Kjo shërben për të përcaktuar pozicionin aktual të ndërmarrjes në treg.  

 

Duhet t’u jepet përgjigje pyetjeve të mëposhtme:   

 

 Çfarë ka arritur ndërmarrja në treg këto vitet e fundit? 

 Cili ishte pozicioni aktual në treg?  

 Sa devijon situata aktuale nga ajo e planifikuar (krahasimi i vjerës nominale 

dhe asaj të vërtetë) 

 Cilat janë shkaqet e devijimeve? 

 Çfarë zhvillimi parashikohet? 

 Sa do të ndryshojnë vlerat në të ardhmen nga plani strategjik deri më tani 

(përcaktimi i hendekut strategjik)? 

 Çfarë problemesh dhe mundësish rezultojnë nga kjo?  

 

Si rezultat i analizës së situatës, përgatitet një katalog temash 

(katalog problemesh) që tregon se cilat zona problematike duhet 

të zgjidhen nga plani i ri i marketingut.  

 
E RËNDËSISHME:  TEMAT (PROBLEMET) DUHET TË PËRKUFIZOHEN 

SAKTËSISHT (FJALI TË PLOTA) DHE TË PËRGATITEN DHE DISKUTOHEN ME TË 

GJITHË ATA QË JANË TË PËRFSHIRË.  

 

 

a) Analiza e Situatës në Fushën e Ngjashme të Biznesit  

Kjo është analiza e kushteve të jashtme më të gjera të biznesit.  
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b) Analiza e efiçiencës të sipërmarrjes suaj  

Kjo analizë përmban kushtet e kuadrit të brendshëm dhe karakteristikat 

strukturore të ndërmarrjes. 

 

Nëpërmjet një krahasimi sistematik të efiçiencës suaj me atë të konkurrentëve tuaj 

kryesorë, është e mundur të përpilohet një katalog i pikave të forta dhe të dobëta.  

 

 

B.  FORMULIMI I OBJEKTIVAVE TË MARKETINGUT 
 

a) Modeli i marketingut 

 

Duke analizuar pozicionin aktual të një vëzhgimi të përgjithshëm të kompetencës 

së sipërmarrjes, drejtuesit duhet të ndërmarrin një “mision korporate”, i cili nuk 

duhet të jetë një çështje idesh relativisht të mjegullta apo një “listë dëshirash” e 

thjeshtë.  

 

P. sh. “misioni i korporatës” duhet të merret me vetë pyetjen themelore nëse 

ekzistenca e ndërmarrjes mund të sigurohet në afat të gjatë me aktivitetin e 

biznesit në të cilin është angazhuar deri tani në skenarin e ndryshuar, apo nëse ka 

nevojë për një përkufizim të ri të pozicionit në treg dhe të teknologjisë.  

 

Duke qenë se “tabela e objektivave” të ndërmarrjes është, në të njëjtën kohë, edhe 

një instrument i menaxhimit dhe motivimit, ai duhet të përmbajë edhe deklarata 

për pozicionin e ndërmarrjes.  

 

Për rrjedhojë modeli ka një funksion të dyfishtë: 

 

 Ai është një përcaktim i drejtimit që do të ndiqet, me ndihmën e të cilit 

vendimet strategjike vijuese mund të kanalizohen dhe kështu të shmanget 

humbja e panevojshme e kohës.  

 

 Ai përkufizon marrëdhëniet brenda sipërmarrjeve si edhe me grupet e tjera 

përkatëse në fushën e ngjshme, me qëllim që punonjësit të mund veprojnë pa 

direktiva të mëtejshme për objektivat thelbësorë. 

  

 

Puna për vendosjen e modeleve fillon gjithmonë me qartësimin e vetë identitetit 

dhe me sqarimin e pyetjeve të mëposhtme:  
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- Kush jemi ne? 

- Si e shohim veten? 

- Si na shikojnë ne partnerët tanë të tregut dhe publiku? 

- Si dëshirojmë të na shohin ata? 

 

 

PARIMET PËR FORMULIMIN E MODELIT TË 

NDËRMARRJES: 
 

1. Funksionimi i modelit varet nga mënyra se si drejtuesit dhe punonjësit e 

zbatojnë atë dhe e përjetojnë atë, d.m.th., edhe anëtarët individualë të 

organizatës duhet të jenë në gjendje ta deshifrojnë.  

 

2. Një model i shkurtër duhet të jetë i shkurtër dhe konciz. Nuk duhet të jetë i 

hartuar me shumë detaje, duke qenë se përndryshe do të duhej të rishikohej 

pas çdo ndryshimi në strategji.  

 

3. Një model i mirë nuk është një dokument sekret strategjie por duhet të 

njihet në të gjithë sipërmarrjen.  

 

4. Një model i mirë integron funksionet qendrore të ndërmarrjes dhe 

përforcon vetëdijen për “të gjithë tablonë”. Një model i hartuar sipas 

këtyre rregullave krijon një kusht paraprak për një marrëdhënie harmonike, 

d.m.th., jokontradiktore midis imazhit të jashtëm (“Imazhit të Korporatës”) 

të ndërmarrjes dhe marrëdhënieve strukturore brenda organizatës (“Kultura 

e Korporatës”).  

 

 

NJË VIZION ËSHTË GJITHMONË NJË KONCEPT 

PIKTORESK I CILI, NË KËTË RAST, DREJTON 

SIPËRMARRJEN TONË.  
 

 

Ne duhet ta marrim këtë tablo me fjalë dhe ta shkruajmë.  

 

Erich Fromm thotë:  "Nëse jeta jote nuk përmban një vizion për të cilin të 

luftosh, të cilin e dëshiron, të cilin do të doje ta realizoje, atëherë nuk ke as 

edhe një motiv për t’u përpjekur.”  
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b) Formulimi i Objektivave të Marketingut 

 

Objektivat opercionalë janë shënjestra të cilat janë efektive me t’u vënë në 

veprim. Lista e detyrave të sipërmarrjes duhet të kthehet në objektiva të detajuar 

individualë për gjithë nivelet e menaxhimit.  

 

 

PARIMET E FORMULIMIT TË OBJEKTIVAVE 

OPERACIONALË DHE ATYRE TË ORIENTUAR NGA 

REZULTATI: 
 

 Mos parashikoni asnjë zgjidhje, përndryshe do ta kufizoni shumë veten për sa 

i përket zhvillimit të strategjisë  

 Formuloni qartazi objektivat (kur të jetë e mundur, përcaktoni cilësinë, sasinë, 

fushën dhe datën përfundimtare të objektivit). 

 

P.sh.:  "Duam të rrisim qarkullimin sasior të produktit A në Austri gjatë vitit që 

vjen me 10%”. 

Do të ishte sigurisht gabim po të thuhej “Duam të rrisim qarkullimin”. Kjo fjali 

nuk shpreh asgjë dhe nuk është e verifikueshme (nuk është i mundur ndonjë 

krahasim i vlerës nominale dhe asaj reale).   

 

 Regjistroni kriteret për objektivat dhe caktoni prioritetet.  

 

MARRËDHËNIET MIDIS OBJEKTIVAVE DHE 

KONFLIKTET MIDIS TYRE  
 

 Objektivat konflikues:  Shtimi i përmbushjes së një objektivi pakëson 

realizimin e objektivit tjetër. (p.sh., Objektivi i uljes së kostos së reklamimit 

kundërshton objektivin e rritjes së nivelit të njohjes në treg). 

 Objektivat plotësues:  Një përmirësim dhe përmbushja e një objektivi 

gjithashtu ndihmon përmbushjen e një objektivi tjetër (p.sh.: objektivi i arritjes 

së një niveli më të lartë të dendësisë së shpërndarjes në Austri ka si efekt të 

njëkohshëm ndihmën në përmbushjen e objektivit të shitjes së më shumë 

produkteve në Austri). 
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 Objektivat indiferentë: Përmbushja e një objektivi nuk ka asnjë ndikim në 

përmbushjen e një tjetri (p.sh., objektivi i arritjes një përqindje më të lartë të 

tregut në Austri është i parëndësishëm për rritjen e nivelit të njohjes tuaj në 

treg). 

 

Një problem i veçantë lind nga konfliktet midis objektivave që ndodhin 

vazhdimisht kur vendosen objektiva të kombinuar. Këto konflikte mund të 

zgjidhen nëse  

 

 Vendoset një hierarki objektivash. Kjo është e mundur vetëm nëse, gjatë 

kërkimit të objektivave, kriteret e objektivave regjistrohen dhe renditen në 

bazë prioriteti. 

 Vendosen kërkesa minimale për objektivat e tjerë që mbeten dhe kërkohet 

zgjidhja më e mirë për këto objektiva të tjerë.  

 

 

 
Figura: Hendeku strategjik 

 

 

 

Parashikimi i 

xhiros 

Objektivi i xhiros 

Xhiroja, Fitimi 

Hendeku 

planifikim-xhiro  

Hendeku planifkim - xhiro 

Objektivi i fitimit 

Parashikimi i 

fitimit 

 Pika e planifikimit=t, Boshti i planifikimit =t+5 

Koha t 
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c) Analiza e hendekut 

 

Analiza e hendekut është një instrument klasik i planifikimit strategjik. Ajo mund 

të interpretohet si një instrument për njohjen e hershme të problemeve strategjike 

(“Analiza e Pikave të Dobëta”). Qasja analitike përbëhet nga një krahasim midis 

zhvillimit të planifikuar të madhësisë së synimit me madhësinë  e parashikuar e 

cila, duke u bazuar në aktivitetet e të tashmes, ka të ngjarë të ndodhë.  

 

Një hendek strategjik ndodh kur të dyja madhësitë dhe kurbat devijojnë nga njëra-

tjetra. Synimi është të mbushet ky hendek nëpërmjet masave të marketingut.  

 

 

STRATEGJIA DHE KULTURA 
 

Marketingu nuk duhet të jetë një punë e kufizuar për departamentet e shitjeve  dhe 

të shpërndarjes. Nuk mjafton që vetëm këto departamente të jenë të orientuara nga 

klientela. Ata janë të tillë gjithsesi për shkak të interesave vetiake. Shitësi merr një 

pjesë të të ardhurave të veta si komision dhe varet nga suksesi i ndërmarrjes, nga 

suksesi i shitjeve. 

 

Është gjëja më e lehtë t’i mësosh njerëzve në departamentin e shitjeve me një 

strategji marketingu. Personi në dyqan dhe ai që bën faturat duhet të mendojnë 

njëlloj dhe duhet të pajtohen me këtë mendësi dhe me orientimin nga klienti për të 

cilin është rënë dakord në strategjinë e përbashkët.   

 

MARKETINGU ËSHTË NJË QËNDRIM NË MENDIM 

DHE NDËRGJEGJËSIM PËR TË GJITHË PUNONJËSIT 
 

 

Është më e vështirë ta zbatosh në praktikë këtë fjali. Ndërgjegjësimi për klientët 

nuk mund të urdhërohet. Por gjithsesi, kjo fjali duhet zbatuar.  

 

Një menaxher japonez i një biznesi të madh tha: “Thelbi i një sipërmarrjeje janë 

njerëzit”. 

 

Kështu që suksesi i një sipërmarrjeje realizohet nga punonjësit.  
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Gjatë një procesi afatgjatë, idetë e marketingut duhen vënë në praktikë në të gjithë 

ekipin, në të gjithë departamentet. Duhet t’i bindni të gjithë t’i zbatojnë këto ide. 

Ky proces shpesh nënvlerësohet.   

 

Deri para pak vitesh, kësaj detyre i vihej një shenjë në formën e një shprehjeje të 

vetme: "U tha, u bë".  Sot ne e dimë se kjo gjë është e gabuar. Këtë qëndrim 

mund ta shohim të përdoret me fëmijët. Nëse një fëmijë nuk e ka kuptuar gjithë 

çka i ka thënë shoku i tij ai do të marrë përgjigjen “As prifti nuk predikon dy 

herë”. Pavarësisht se fëmija raporton se nuk e ka kuptuar, ai largohet dhe lihet në 

padijeni.  

 

Nëse nuk mësojmë të njohim dhe heqim pengesat e komunikimit, nuk do të 

arrijmë të ndërtojmë një kulturë komunikimi të praktikueshme. Konrad Lorenz i 

përshkroi këto vështirësi në komunikim si më poshtë:  

 

"Të thuash nuk do të thotë të dëgjosh,  

të dëgjosh nuk do të thotë të kuptosh,  

të kuptosh nuk do të thotë të pranosh, 

të pranosh nuk do të thotë të zbatosh,  

dhe të zbatosh nuk do të thotë aspak të mbash ritmin".   

 

Është e gabuar të besosh se, nëse i thua diçka dikujt, edhe ai do ta mbajë mend. 

Me sa duket është më e lehtë për ne të arrijmë në Hënë, sesa te qeniet njerëzore.  

 

 

A. PRANIMI 
 

Rezistenca e madhe e brendshme shpesh i pengon idetë e reja që të zbatohen në 

mënyrë të shpejtë.   

 

Gatishmëria për të pranuar marketingun është më e madhe në zonën e mallrave të 

konsumit, sesa në zonën e mallrave të investimit. Pse?  

 

Zona e mallrave të investimit është e orientuar më shumë nga ana teknike. Edhe 

pse, nga njëra anë, teknikët janë gjithmonë duke zhvilluar gjëra të reja dhe janë 

shumë të hapur ndaj zhvillimeve të reja teknike, ata nuk i pranojnë idetë e reja në 

të njëjtën mënyrë siç veprojnë kolegët e tyre në zona të tjera, ose i pranojnë me 

vështirësi më të madhe. Ata janë më të rezervuar ndaj “ndryshimeve”. Ata duhet 

të jetojnë me ndryshime të vazhdueshme në fushën e tyre gjithësesi, dhe janë më 

pak të gatshëm për të pranuar ndryshime në kulturë. E për shkak të këtij qëndrimi, 

atyre iu mungon orientimi nga klientët. 
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Opinioni i zakonshëm ndër teknikët është  

"Njerëzit e shitjeve duhet t’i mbajnë duart larg nga teknologjia". 

 

Të gjithë e dinë rezultatin: 

 Pajisje teknike që nuk janë të orientuara nga përdoruesit  

 Të zhvilluara për teknikët, nga teknikët  

 Jo të lehta për përdoruesit 

 Aparati teknik sot është shpesh jo i orientuar kah përdoruesit  

 Testohet dhe specifikohet shumë pak nga ata që s’janë teknikë.  

 

Pra, blerësi i një makine për kafen mund të ketë vështirësi për ta vënë në punë. 

Krejt ndryshe nga detajet e pajisjeve stereo apo i një video-regjistruesi. Ndërtuesit 

e produktit i janë përkushtuar shumë gjithë detajeve teknike por tregojnë më pak 

mirëkuptim për problemet e konsumatorit. A nuk keni dhe ju një pajisje në shtëpi 

për të cilën jeni të lumtur thjesht që punon dhe të cilën e përdorni me maksimumi 

10% të asaj që mund të bëjë? Që ta përdorni pajisjen tërësisht, do t’ju duhej 

trainim, ose një vajzë apo djalë të aftë dhe të interesuar në gjërat teknike. Kështu 

trajtohet dhe tregu. Reagimet kritike shpesh nuk pranohen të shqyrtohen me 

frazën “klientë budallenj”, në rastin e një zhvillimi teknik kaq fantastik.  

 

Futja e ideve të marketingut është më e vështirë në zonën teknike dhe për këtë 

arsye duhet të përgatitet me shumë kujdes.  

 

STRATEGJIA E MARKETINGUT TË NJË 

SIPËRMARRJEJE DUHET TË JETË NË HARMONI ME 

KULTURËN E SAJ TË BRENDSHME: STRATEGJIA MË 

E MIRË MBETET NJË TIGËR LETRE NËSE NUK 

ZBATOHET NGA PUNONJËSIT E SIPËRMARRJES.  
 

Dhe e kundërta, klima më e mirë e një sipërmarrjeje, kultura më e mirë e saj nuk 

na ndihmon nëse asaj i mungon objektivi i orientuar nga jashtë i strategjisë së 

përbashkët.  

 

Zhvillimi i thjeshtë i planeve strategjike dhe lënia pa ndryshuar e kulturës, e bëjnë 

të pamundur zbatimin në praktikë të strategjisë. Edhe trainimi pa një bazë 

specialiste dhe strategjike gjithashtu nuk sjell sukses. Strategjia dhe kultura janë të 

ndërvarura. 
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Pyetje dhe ushtrime mbi temën “Planifikimi”:  
 

 

Shpjegoni dallimin midis planifikimit dhe parashikimit. 

 

Cilat janë karakteristikat e planifikimit? 

 

Çfarë kuptoni me planifikim të vazhdueshëm?  

 

Cila është përmbajtja e planifikimit të strategjisë? 

 

Si realizohet një strategji marketingu? 

 

Çfarë duhet bërë në secilën fazë dhe çfarë rezultatesh dalin nga kjo? 

 

Çfarë duhet marrë në konsideratë gjatë përkufizimit të katalogut të temave 

(katalogut të problemeve)? 

 

Cilat janë funksionet e një modeli ndërmarrjeje? 

 

Përshkruani parimet e formulimit të modeleve të biznesit?  

 

Cilat parime janë të vlefshme për formulimin e objektivave të biznesit?  

 

Çfarë marrëdhëniesh midis objektivave njihni ju dhe si mund të zgjidhen 

konfliktet midis objektivave?  

 

Shpjegoni analizën e hendekut. 

 

Përshkruani lidhjet midis strategjisë dhe kulturës së ndërmarrjes.  
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VII. POLITIKA E 

PRODUKTIT/ 

SHËRBIMIT  
 

Pjesa kryesore e një programi produkti/shërbimi të një sipërmarrjeje është 

produkti ose shërbimi (politika e produktit).  Përveç kësaj, një kompani mund të 

ofrojë produkte/shërbime duke krijuar një seri (politika e serisë), duke paketuar 

mallrat (politika e paketimit), duke përdorur emra markash për etiketimin  

(politika e markës), duke ofruar garanci për dëmtimet (politika e garancisë) dhe 

duke u ofruar shërbime klientëve (politika e shërbimit dhe e shërbimit ndaj 

klientit). 

 

Të gjitha masat e  politikës së marketingut në kuadrin e  miksit të marketingut 

 

 Politika Produkt/Shërbim ("Politika e Produktit") 

 Politika e Kompensimit të Produktit/Shërbimit ("Politika e çmimit")  

 Politika e Shpërndarjes ("Shpërndarja")  

 Politika e Komunikimit ("Reklamimi")  

 

synojnë në promovimin e shitjeve të një produkti të caktuar (shërbimi) ose të një 

programi produktesh.  

Vendimet lidhur me këtë produkt/shërbim të caktuar, janë për rrjedhojë, pjesë e 

vendimeve themelore të politikës së marketingut.  

 

1.  POLITIKA E PRODUKTIT  
 

Instrumentet e politikës së produktit janë: 

 Risitë e produktit 

 Llojshmëria e produktit  

 Eliminimi i produktit  
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A. RISITË E PRODUKTIT 
 

Produktet mund të shiten në treg vetëm nëse u përgjigjen kërkesave dhe 

pritshmërive të klientëve. Pritshmëritë e klinentit janë në mënyrë parësore të 

orientuara drejt zgjidhjes së një problemi të veçantë. Në këtë rast, bëhet fjalë për 

përfitimin që produkti i ofron klientit. 

 

 

Përdorimi i produktit = përdorimi bazë + përdorimi shtesë 
 

Përdorimi bazë: plotëson kërkesën aktuale ose fillestare të klientit.  

Shembull: nevoja fillestare e një shoferi është të shkojë nga A në B.  

Përdorimi shtesë: plotëson një kërkesë që është e lidhur me atë bazë, por që 

shkon përtej saj. 

Shembull: Përveç kërkesës bazë të shoferit, ai mund të dëshirojë faktorët e 

mëposhtëm:  prestigj, rehati, fuqi të madhe motorike, siguri, konsum të ulët 

karburanti, etj... 

 

 

 

Risitë e Produkteve = zhvillimi i produkteve të reja 
 

Zhvillimi i produkteve të reja është i një rëndësie shumë të madhe për të gjitha 

sipërmarrjet. 

 

Për produktet e reja nuk ka treg të ngopur dhe as përpjekje për të nxjerrë 

konkurrentin jashtë tregut. 
 

Një rinovim i vazhdueshëm i produkteve, megjithatë, jo vetëm që siguron 

potencialin e sipërmarrjes, por fsheh gjithashtu edhe rrezikun e produkteve të 

shtrenjta false. Duke vazhduar në një mënyrë metodike dhe sistematike, fusha e 

risive të produkteve mund të mbrojë nga "dështimet" apo "humbjet".   

 

 

Procesi i sjelljes së risive  
 

Plani i rradhës së veprimeve: 

 

 Kërkimi i ideve 

 Përzgjedhja paraprake e ideve për produktin 
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 Analiza e rentabilitetit  

 Zhvillimi i produktit dhe testimi i produktit  

 Testimi i tregut  

 Prezantimi i produktit të ri 

 

 

Kërkimi i ideve 
 

Metodat për marrjen e ideve të reja (teknikat krijuese) janë p.sh.: 

 

 Rrahja e mendimeve 

 Hedhja në letër e mendimeve (metoda 6-4-5) 

 Grupimi i mendimeve të hedhura në letër 

 Kutia morfologjike 

 Metoda fantastiko-shkencore  

 Metoda e fjalorit  

 Mendimi në grup 

 

Në rastet e të gjitha këtyre metodave, është e domosdoshme që të bëhet një 

përcaktim i saktë subjektit dhe/ose i problemit dhe objektivave. Për më tepër, të 

gjithë pjesëmarrësit  duhet të jenë të familjarizuar me rregullat e vlefshme për 

metodën përkatëse dhe duhet t’i respektojnë ato. 

 

Përzgjedhja paraprake e ideve mbi produktin 
 

Përzgjedhja paraprake (e quajtur edhe filtrim) ka për detyrë të zgjedhë nga idetë 

dhe sugjerimet e mbledhura në fazën e parë, ato të cilat premtojnë suksesin më të 

madh për sipërmarrjen. Zgjedhja mund të bëhet nëpërmjet metodave të ndryshme. 

Më aktuale janë renditja dhe modelet e sistemit të pikëve ("Rezultati"). 

 

Analiza e rentabilitetit  
 

Tani, idetë e produktit të mbetura pas përzgjedhjes paraprake, duhet të shqyrtohen 

për sa i përket kostove të pritshme të zhvillimit, prodhimit, shitjeve dhe të 

ardhurave.   

Metodat për këtë janë p.sh. analiza e balancës shpenzime - të ardhura (analiza e 

pragut të fitimit) dhe metodat e llogaritjes së investimeve individuale. 

 

Zhvillimi i produktit 
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Në kontekstin e kësaj faze, produkti i parë gati për testim (prototipi) është 

zhvilluar duke strukturuar elementët bazë të produktit.   

 

Zhvillimi i produktit ka të bëjë në këtë kuptim, me funksionin aktual produktit 

(përdorimin bazë), karakteristikat e tij fizike, funksionale, estetike dhe simbolike, 

si edhe me funksionet shtesë të lidhura me produktin.   

 

Testimet e tregut  
 

Kjo i referohet shitjes së produkteve të reja në bazën e një prove, në kushte të 

kontrolluara të një tregu të kufizuar dhe me përdorimin e mjeteve të zgjedhura të 

marketingut, apo të të gjithë mjeteve të marketingut. 

 

Me Produktet “edhe unë” (=produkte lehtësisht të imitueshme), testimet e tregut 

nuk kanë kuptim, sepse konkurrentët mund të hyjnë në treg në të njëjtën kohë, ose 

fare pak më vonë. 

 

Prezantimi i produktit të ri 

 
Pavarësisht kontrolleve dhe testimeve, mund të ndodhë që produktet e prezantuara 

rishtazi, nuk mund të mbijetojnë në treg. Arsyet më të shpeshta për këtë janë: 

 

 Zgjedhje e gabuar e momentit të prezantimit 

 Politikë e pamjaftueshme shpërndarjeje  

 Reklamim prezantues shumë herët ose shumë vonë 

 Çmim i "gabuar", d.m.th. që nuk i korrespondon kushteve reale të tregut. 

 

 

B. SHUMËLLOJSHMËRITË E PRODUKTIT  
 

Në llojshmërinë e produktit, produkte që janë ekzistuese, ndryshohen.  Krijimi i 

llojshmërisë mund të konsistojë në një modifikim, ndryshim, apo diversifikim të 

produktit.   

 

 

Produkte Produkte Produkte Produkte  

A1  +  B1 A1  +  B1 A1  +  B1 A1  +  B1   + C1 i ri 

A2  +  B2 A2  +  B2 A2  +  B2 A2  +  B2  + C2 i ri 

A3  +  B3 A3  +  B3 A3  +  B3    A3  +  B3  
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A4 A4 i ri A4 A4  

  A5 i ri   

  A6 i ri   
Seria 

origjinale 
Modifikim Ndryshim Diversifikim  

 

 

Modifikimi: Modifikimi ndodh kur një apo më shumë elementë të produktit 

fillestar ndryshohen dhe produkti i  ri i formuar zëvendëson të parin. Seria e 

produkteve nuk ndikohet nga kjo.   

 

Ndryshimi: Ndryshimi ndodh kur një apo më shumë elementë të produktit 

fillestar ndryshohen. Produkti i ri i përftuar prej kësaj,është tashmë në seri, bashkë 

me produktin e parë (=ndryshim i thellësisë së serisë). 

 

Diversifikimi: Diversifikimi ndodh kur një sipërmarrje fut produkte shtesë në seri 

(=ndryshim i gjerësisë së serisë). 

 
 

C. ELIMINIMI I PRODUKTIT  
 

Kjo do të thotë përjashtim të produktit nga seria. 

 

Cikli i jetës së produktit  
 

Modeli i ciklit të jetës së produktit, synon të përfaqësojë  karrierën e një produkti, 

të matur në terma të xhiros, fitimeve, ose humbjeve, që nga prezantimi i tij në 

treg, deri në daljen prej tij. Prova themelore e modelit është që çdo produkt, 

pavarësisht kursit të xhiros specifike, në fillim ka rritje dhe pastaj rënie të shitjeve 

dhe që çdo produkt kalon nëpër faza të përcaktuara, pavarësisht jetëgjatësisë së tij 

absolute.   

 

Behen këto dallime midis fazave, si më poshtë: 

 

1. Kërkimi dhe zhvillimi 

Përpjekjet e sipërmarrjeve në Kërkim & Zhvillim (R&D-Area Research and 

Development) përgjithësisht janë shumë të mëdha. Nga njëra anë,  kjo është një 

përprjekje për t’iu shmangur luftës për nxjerrje jashtë tregut të konkurrentëve dhe 

nga ana tjetër, për të përmirësuar pozicionimin në treg. Edhe pse rreziku është i 

madh, mbi të gjitha, në të dy rastet ekzistojnë mundësi për fitime të mëdha.   
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2. Prezantimi   

Në rastin e një produkti krejtësisht të ri, sipërmarrja nismëtare ka një pozicion 

pothuajse monopol. Produkti i ri pranohet me hezitim nga të ashtuquajturit 

"novatorë". Kjo fazë karakterizohet nga rritja e ngadaltë e shitjeve dhe nga 

ndihma e reklamimit intensiv dhe promovimi i shitjeve. Të ardhurat të cilat janë 

akoma të vogla, nuk mund të mbulojnë shpenzimet e larta të kërkimit, zhvillimit, 

reklamimit,  etj., kështu që në këtë fazë pësohen humbje. 

 

 

3. Rritja  

Në këtë fazë, duhet të bëhet çarja e tregut dhe të fillojnë shitjet e mëdha, që 

produkti të mos jetë një dështim. Në fazën e rritjes,  produkti i ri imitohet nga 

konkurrentët për herë të parë.  "Shumica e hershme" e përdoruesve u shtohet 

grupit të klientëve. Nëpërmjet mënyrave intensive të zgjerimit të tregut, 

furnizuesit arrijnë rritje të madhe në xhiro dhe fitime të mëdha.  

Diagrami tregon llojin ideal të kursit të ciklit të jetës së një produkti. 
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4. Pjekuria 

Furnizuesve u bashkohen ato sipërmarrje konservatore që prodhojnë vetëm 

zgjidhje problemesh që tashmë kanë patur sukses në treg. Tregu bëhet me “shumë 

shitës” (polypolistic). "Shumica e vonuar" e përdoruesve, tani futen në treg si 

klientë. Konkurrenca shpie në luftën e çmimeve (ulje çmimesh) dhe në rënie të 

fitimeve (mbi të gjitha, për shkak të numrit përherë e më të madh të llojeve të 

ndryshme, të cilat rrisin kostot përsëri). 

 

5.  Ngopja 

Nga ana e klientëve, mbërrijnë "klientët e vonuar", vëllimi i tregut është tashmë 

shumë i ngopur, shitjet mbeten në vend. Variacionet (ndryshimet) shpesh shpien 

në ekzagjerime. Fitimet bien edhe më tepër. 

 

6.  Rrënimi 

Në këtë fazë, shumica e furnizuesve largohen për shkak të fitimeve shumë të 

ulëta. Arsyeja e rënies së produktit është nevoja të cilën plotësoi produkti, tani 

plotësohet më mirë, më lirë dhe në mënyrë më të favorshme nga produkte të 

ndryshme, të reja.   

 

 

Rihedhja në treg 
 

Rihedhja në treg ndodh kur gjatë fazës së pjekurisë, produkti  i përshtatet përsëri 

tregut. Me këtë përshatatje (teknologji, paketim, dizenjo, reklamë,  etj.), shmanget 

eliminimi dhe arrihet një rritje e xhiros.   

 

 

POZICIONIMI I PRODUKTIT  

 

Pozicionimi i produktit përshkruan pozitën e produkteve të ndryshme në treg. 

Pyetje kryesore të cilave mund t’u jepet përgjigje në lidhje me modele të tilla 

pozicionimi janë:   

 

 Si janë të vendosura në treg produktet e konkurrentëve, në zonën e produktit 

tim? 

 Ndaj cilave cilësi të produktit reagojnë klientët dhe si reagojnë ata? 

 A mund të identifikohen kërkesat e tregut? 

 Cila vendosje në treg është e përshtatshme për një produkt ekzistues? 
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ANALIZA E PORTOFOLIT  

 

Analiza e portofolit merret me përcaktimin e një programi të balancuar të 

produktit, në lidhje me zhvillimet e ardhme të të ardhurave.  Meqë sipërmarrjet në 

përgjithësi janë biznese me shumë produkte, rekomandohet që produktet  

individuale të vendosen në të ashtuquajturat Fusha Strategjike të Biznesit  (FSB) 

ose Njësi Strategjike të Biznesit (NJBU). 

Modeli bazë i analizës së portofolit është e ashtuquajtura "matrica me 4 fusha" e 

BCG (Boston Consulting Group – Grupi Këshillues i Bostonit).  Po ashtu, mund 

të vizatohet edhe një "matricë me 9 fusha". 

 
Fig. : Portofoli i Biznesit  

 

 

Dy parametra duhen përcaktuar për pozicionimin e Njësive Strategjike të Biznesit:   
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 Pozicioni në krahasim me konkurrentët  



 76 

1. Tërheqja e tregut (rritja e ardhme e tregut) 

2. Avantazhi relativ ndaj konkurrentëve  (pjesa relative e tregut) 

 

 

1. Tërheqja e tregut: 

 

Tërheqja e tregut shikohet pavarësisht sipërmarrjes juaj, ku duhen mbajtur 

parasysh parimet e mëposhtme:   

 

 Sa e favorshme është tërheqja e tregut, gjykuar nga këndvështrimi i një të 

jashtmi për tregun, i cili po merr në konsideratë hyrjen në treg? 

 

 Si e sheh tërheqjen e tregut ai që është brenda tregut? 

 

Nga kjo, rezulton rregulli i përgjithshëm i vlerësimit:   

 

 Sa më të vështira kërkesat për furnizuesin, aq më e madhe është tërheqja e 

tregut, për shkak të vështirësisë së hyrjes në treg.  

 

 Kërkesa më e lartë premton sukses, aq më e madhe tërheqja e tregut. 

 

Vlerësimi mund të përcaktohet si: 

 

 I lartë 

 Mesatar  

 I ulët 

 

 

2. Avantazhi relativ ndaj konkurrentëve: 

 

Në vlerësimin e pjesës relative të tregut, është çështje e shikimit të Njësive 

Strategjike të Biznesit të tuat, në raport me konkurrentët më të fortë apo më të 

rëndësishëm. 

 

Vlerësimi mund të përcaktohet si:  

 

 I lartë 

 Mesatar  

 I ulët 

Diagramat: Shembuj nga situata reale 
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RCA 87: 42,8%,  RCA 90: 49,8%,  RCA 93: 75,9% 

 

 

Strategjia: Vënia nën kontroll 
Pozicioni fillestar: Për shkak të vjetërsisë së produktit, humbje përherë e më të 

mëdha në xhiro dhe rrezik i humbjes së pozicionit udhëheqës në treg. 

Strategjia: Mbrojtje e pozicionit udhëheqës në treg, kompensim për humbjet në 

xhiro nëpërmjet zhvillimeve të reja dhe programit të riorganizimit. 

PORTOFOLI AKTUAL  

 

Austria        Gjermania 

 

  
 

 

 

          MA: 50,2%: 75,9%, RCA:  75,9% 
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Strategjia: Mbrojtje  

Pozicioni i njësive të biznesit është në pragun midis fazave të rritjes dhe pjekurisë. 

Mbrojtje e pozicionit udhëheqës në tregun e brendshëm. 

Ruajtja e rritjes së mëtejshme duke u kujdesur për produktet.  

Zgjerim i tregut. 

 

 
 

 
RCA 87: 42,9%,  RCA 90: 14,6%,  RCA 93: 67,1% 

 

Strategjia :  Zgjerim 

Pozicioni fillestar: Seri produktesh në fazën e rritjes 

Strategjia:  Zgjerim, shtrirje e tregut 

 

 
 

 
RCA 87: 67,8%,   RCA 90: 29,4%,  RCA 93: 24,7% 

 

Strategjia: Mbajtje 

 

Avantazhi relativ ndaj konkurrentëve 
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Avantazhi relativ ndaj konkurrentëve 
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Pozicioni fillestar:  Zhvillim pozitiv nëpërmjet rritjes ekonomike, por me dobësi 

në zona të veçanta. 

Strategjia:  Mbrojtje e pozicionit udhëheqës në treg, riorganizim gradual. 

 

Portofoli aktual: 
 

 

Austria         Gjermania 

 

  
 

 

 

             MA: 26,0% RCA: 24,7% 

 

 

                 

            MA: 65,5% RCA: 19,6% 

 

 

Strategjia: Dalje 

 

 

Dalje graduale nga kjo fushë biznesi. 

Pozicionim i produkteve zëvendësuese në pragun xhiro/fitim 

Marrja e fitimeve të mbetura akoma pozitive. 
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Avantazhi relativ ndaj konkurrentëve 

 

Avantazhi relativ ndaj konkurrentëve 
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Analiza e portofolit mundëson hyrjen në ciklin e jetës së një 

produkti individual: 

 
 

Portofoli Faza e Ciklit të Jetës  Strategjia Standarde 

Pikëpyetje Faza e prezantimit 

Fillimi i fazës së rritjes 

Rritje pjesës së tregut ose 

braktisje (dështim) 

Yjet Faza e rritjes Rritje e pjesës së tregut 

Lopët e parave Faza e pjekurisë Ruajtje e pjesës së tregut 

Qentë Faza e ngopjes, 

Rrënimi 

Eliminimi i produktit 

 

Një analizë portofoli ofron gjithashtu edhe mundësinë e regjistrimit jo vetëm të 

gjendjeve aktuale, por edhe të vlerave nominale në të njëjtën kohë. 

 

 

2. INSTRUMENTE TË TJERË TË   POLITIKËS SË 

PRODUKTIT  
 

- Paketimi 

- Marka 

- Shërbimi  

- Garancitë 

- Etj. 
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3. MENAXHIMI I PRODUKTIT  
 

Menaxhimi i produktit ekziston, nëse në një biznes ka një zyrë ose një  

departament, i cili kujdeset apo koordinon të gjitha aktivitetet e lidhura ne një 

produkt apo grup produktesh. 

 

Detyrat e tij kryesore janë aktivitetet ekonomike në fushën e prokurimeve, 

shitjeve dhe prodhimit. Dejtuesi i një departamenti të tillë quhet ndryshe edhe  

menaxher produkti. 
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Pyetje dhe ushtrime mbi temën "Politika e 

Produktit/Shërbimit" 
 

 

Emërtoni masat e politikës së marketingut, në kontejstin e miksit të marketingut.  

 

Shpjegoni dallimin midis përdorimit bazë dhe përdorimit shtesë. 

 

Cilat janë fazat e procesit të novacionit? 

 

Emërtoni teknikat më të rëndësishme krijuese. 

 

Cilat janë arsyet më të rëndësishme për dështimin e produkteve të reja në treg? 

 

Deri tani, kremërat e buzëve kishin funksionin e freskimit të buzëve të thara.  

Kompania Bonne Bell prezantoi aroma për të rinjtë me produktet e saj 

LIPSMAKERS. Konkurrenca europiane e ndoqi menjëherë, pas një kohe të 

shkurtër. Për të patur një avantazh të mëtejshëm, tani shtohet ngjyra. Për klientin, 

ky krem buzësh ka dy funksione shtesë: ngjyrën për buzët dhe shijen për buzët.  

Çfarë pasojash ka ky avantazh konkurrimi për logjistikën e brendshme të 

sipërmarrjes? 

 

Cilat tipe llojshmërie produktesh dini? 

 

Përshkruani fazat e ciklit të jetës së një produkti. 

 

Pse kryhen pozicionimet e produkteve? 

 

Shpjegoni modelin e portofolit. 
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VIII. Strategjia e produktit  
 

Pjesa kryesore e një programi produkti/shërbimi të një sipërmarrjeje është 

produkti ose shërbimi (politika e produktit).  Përveç kësaj, një kompan mund të 

ofrojë produkte/shërbime duke krjuar një seri (politika e serisë), duke paketuar 

mallrat (politika e paketimit), duke përdorur emra markash për etiketimin  

(politika e markës), duke ofruar garanci për dëmtimet (politika e garancisë) dhe 

duke u ofruar shërbime klientëve (politika e shërbimit dhe e shërbimit ndaj 

klientit). 

 

Termi "Produkt“ 
 

Termi “produkt“ jo vetëm e përcakton një objekt. Një produkt është një “objekt” 

që plotëson dëshira ose nevoja në treg. Këto mund të jenë 

 objekte, si një makinë apo libër, 

 organizata që përfaqësojnë ide, ose parti politike, 

 vende dhe vendndodhje, si një hotel, një qytet tuuristik, një qendër 

dhëndeti dhe estetike, dhe  

 persona që drejtojnë dhe përfaqësojnë një sipërmarrje, ose politikanë që 

dëshirojnë të votohen. 

 

Një produkt ka 3 dimensione: 

o Produkti bazë, d.m.th. përfitimi  bazë. Kjo është zgjidhja e problemit ose 

përfitimi që kërkohet nga klienti. 

o Produkti real. Këtu produkti  bazë merr trajtën e vërtetë. Produkti real 

përcaktohet nga 5 karakteristika: 

- paketimi, 

- funksionaliteti, 

- paraqitja/dizenjoja, 

- marka, dhe  

- cilësia. 

o Produkti i zgjeruar  – përfitime shtesë. 

Mallrat në vetëvehte shpesh nuk janë aq të mirë sa duhet. Ato duhet të 

plotësohen me përfitime shtesë, si një garanci, shpërndarja dhe kushtet e 

pagesës, instalimi, shpjegimet dhe trainimi, mbështetja në rast 

keqfunksionimi (mirëmbajtja, riparimi), ose një linjë telefonike në 

gatishmëri. 
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Llojet e produkteve 
 

Me synimin drejt një marketingu më të mirë, ekspertët i kanë klasifikuar produktet 

në lloje që karakterizohen nga cilësi të veçanta. 

o Mallrat e konsumit: Këto janë mallra të cilat klienti i blen për përdorimin 

e tij personal. Midis tyre janë “mallrat e përdorimit të përditshëm” si 

ushqimet, “Mallrat e blerjes”, si veshjet, pajisjet shtëpiake dhe mobiljet, 

“specialitetet” si instrumentet muzikore dhe mallrat e luksit, dhe “Mallrat 

e panjohur”, të cilat klienti nuk i njeh akoma dhe për të cilat duhet t’i 

tërheqë vëmendjen reklama. 

o Mallrat industriale: Ato gjejnë përdorim profesional dhe ekonomik. 

Midis tyre janë shërbimet (pastrimi i dritareve, këshillimi ligjor, etj.), 

artikuj furnizimesh operacionale (gozhdë, letër, etj.), mallrat 

prodhuese (ndërtesa e fabrikës, ndërtesa e zyrave) dhe  lëndët e para. 

Mallrat e konsumit – të tilla si, makina korrëse e barit – mund të 

klasifikohen si mallra industriale, nëse përdoren për qëllime profesionale. 

 

 

Të gjitha masat e marketingut brenda  Miksit të Marketingut  

o Politika e Serisë së Produktit (“Politika e Produktit”) 

o Politika e Shpërblimit (“Politika e Çmimit”) 

o Politika e Shpërndarjes (“Shpërndarja”) 

o Politika e Komunikimit (“Promovimi”) 

synojnë që të rrisin shitjet e një produkti (ose shërbimi) të veçantë ose të një serie 

produktesh. Vendimet rreth serisë së produktit, janë kësisoj vendime thelbësore të 

politikës së marketingut. 
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IX. POLITIKA E 

SHPËRNDARJES  
 

Politika e shpërndarjes së një sipërmarrjeje konsiston në një seri vendimesh 

strategjike të menaxhimit të sipërmarrjes, në mënyrën që produktet e saj dhe/ose 

shërbimet arrijnë përdoruesit e fundit dhe mbi aktivitetet e bazuara mbi këto 

vendime.   

 

Në hollësi, kjo merret me masat paraprake që duhen marrë, për t’u siguruar që 

produkti përkatës të jetë i disponueshëm 

 

 në gjendjen e duhur (cilësia e kërkuar) 

 në kohën e duhur 

 në vendin e duhur 

 në sasinë e kërkuar 

 

Me vendimet e politikës së saj të shpërndarjes, sipërmarrja merr përsipër një 

përkushtim afatgjatë ndaj klientëve të saj. Politika e shpërndarjes e zgjedhur, 

përcakton në një masë të madhe imazhin e sipërmarrjes në sytë e klientëve të saj 

të mundshëm. Kështu që ajo kërkon shqyrtime veçanërisht intensive  dhe kujdes 

shumë të madh. 

 

Marrëdhënia tradicionale më e vjetër dhe më intensive klient-shitës, është shitja 

direkte personale. Megjithatë, sot, kjo marrëdhënie nuk është gjithmonë 

financiarisht e mundur. Kostot e aktivitetit të këshillimit të shitjeve nuk janë 

gjithmonë në raport të drejtë me çmimin e mallrave. Duhen kërkuar alternativa.   

 

 

IDEALI I SHITJES (DHE KËTË NUK DUHET T’A 

HARROJMË KURRË, PAVARËSISHT TË GJITHA 

KONSIDERATAVE APO KUFIZIMEVE TONA) ËSHTË 

SHITJA DIREKTE 
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Tre instrumentet kryesorë të politikës së shpërndarjes janë: 

 

 Shpërndarja 

 Logjistika (politika e shpërndarjes fizike) 

 Politika e shitjeve  

 

SHPËRNDARJA 
 

Me shpërndarje kuptohen të gjitha përpjekjet për shfrytëzimin e kapaciteteve 

ekzistuese për kërkesa ose për të krijuar kërkesa. 

 

Në kuadrin e politikës së shpërndarjes, duhet të merren vendimet mbi tre faktorët 

e mëposhtëm të shpërndarjes: 

 

 Rrugët e shpërndarjes 

 Instrumentet e shpërndarjes 

 Sistemi i shpërndarjes  

 

 

A. RRUGËT E SHPËRNDARJES 
 

Një rrugë shpërndarjeje është rruga që ndjek produkti që nga prodhuesi, deri te 

klienti përfundimtar. 

Në varësi të faktit nëse përdoren ndërmjetës gjatë kësaj rruge, duhet bërë dallimi 

midis shpërndarjes direkte dhe asaj indirekte. Interneti shkurton rrugën nga 

prodhuesi te konsumatori. Një organizim shpërndarjeje nuk është më i nevojshëm. 

Klienti përfundimtar blen direkt në rrjet nga prodhuesi.   

 

 

a) Shpërndarja direkte  

Shpërndarja direkte ekziston kur një sipërmarrje  i përmbush vetë të gjitha detyrat 

dhe funksionet, që dalin për shpërndarjen e produkteve të saj, deri te klienti i 

fundit.   

Shitësi personal përdoret në rradhë të parë në fushën e mallrave të investimeve, 

për produkte që kërkojnë shumë shpjegime, ose për shitje që kërkojnë një shkallë 

të lartë shërbimi.  E parë në këtë këndvështrim, shitja direkte nuk është e kufizuar. 

Gjendet në shitjen e enëve plastike të lira, po aq sa në oferta për blerje 

kompleksesh të tëra industriale. Sa më pak i vetëshpjegueshëm të jetë një produkt 

që shitet direkt, aq më e lartë është shkalla e shërbimit që keërkohet. Djathi që 
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shitet me këshillim personal, ka për rrjedhojë edhe çmim të ndryshëm nga ai  që 

shitet në një dyqan vetëshërbimi. Në zgjidhjet e problemeve të ofruara për një rast 

specifik, shitësi direkt është i domosdoshëm. Ndikimi i këshillës është 

mbizotërues. Produkti nuk përputhet me standardin e zakonshëm. Nuk është i 

vetëshpjegueshëm dhe do të lihej i pa kuptuar në raftin e një dyqani vetëshërbimi.  

Novacionet dhe risitë duhen ofruar përgjithësisht në mënyrë direkte. Koha e 

harxhuar për shpjegime nga shitja indirekte do të ishte shumë e gjatë dhe shumë e 

kushtueshme. 

Procesi i blerjes në rastin e mallrave të investimeve është i gjatë.  Një vendim për 

të blerë mallra investimesh zgjat mesatarisht 6-12 muaj. Shitësi duhet të shoqërojë 

dhe këshillojë palën e interesuar gjatë të gjitha këtyre fazave dhe t’a orientojë atë 

që të marrë vendimin për blerje. Edhe në këtë rast, përzgjedhja paraprake e 

klientëve vërtetë të interesuar, në kontrast me ata që thjesht kërkojnë informacion, 

është vendimtare për suksesin e biznesit. Kostoja e lartë e bërjes së parashikimeve 

dhe ofertave kërkon një përzgjedhje paraprake të saktë të klientëve. 

Shitësi direkt përfshihet në suksesin e përgjithshëm të sipërmarrjes.  Komisionet 

individuale dhe kontratat për shpërblime ia mundësojnë atij të marrë pjesën e tij 

në fitim. Kontratat vetëm me komision rrisin vëllimin e shitjeve. Sa më shumë 

porosi, aq më shumë të ardhura. Kontratat për shpërblime rrisin cilësinë e 

porosive. Sa më të ulëta kostot dhe sa më të favorshme kushtet e porosive, aq më 

të larta janë shpërblimet.   

Kostot e shitësit direkt rriten vazhdimisht dhe e bëjnë të domosdoshme rritjen 

përherë e më të madhe të numrit të porosive. Një ulje në çmime shoqërohet me 

rritje të kostove.  Nëse pak dekada më parë, makinat e shkrimit mund të shiteshin 

direkt, sot kompjuterat po shiten mbi banak. Kjo tendencë po vazhdon ende dhe 

do të na duhet të përdorim akoma më tepër metoda alternative shitjeje, në mënyrë 

që të jemi në gjendje të marrim parasysh këtë tendencë.   

Në mënyrë që të ulen kostot e shitjeve, po bëhen përpjekje për të zgjeruar serinë e 

produkteve. Kjo nuk i shërben gjithmonë qëllimit, sepse njohuritë e specializuara 

zvogëlohen. Specialisti nuk është më specialist. Ai di më pak për më shumë e më 

shumë, deri sa të mos dijë “asgjë për çdo gjë”.   

Një mënyrë tjetër për të ulur kostot e shitjeve është përdorimi i stafit të jashtëm të 

shitjeve për të bërë studimin e tregut. Mbledhja e përshtypjeve dhe informacionit 

për bazën e të dhënave, është kësisoj pjesë e punës së tyre. Me ndihmën e këtyre 

mjeteve, shitësi i "kushtueshëm" mund të drejtohet më mirë. Marketingu telefonik 

dhe shitjet më telefon, mund ta mbështesin atë dhe të rrisin produktivitetin e tij.   

 

Sot, detyrat e shitësit direkt janë: 

 

 Shitja 

 Sudimi i tregut 
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 Përzgjedhja e palëve të interesuara dhe klientëve 

 Blerjet në lidhje me xhiron 

 Identifikimi i vendimmarrësve në lidhje me blerjet (opinion-bërësit, 

përdoruesit, etj.) 

 Prezantimi i kompanisë dhe produktit  

 Nxitja e kërkesave  

 Përgjigja e pyetjeve 

 Koordinimi i brendshëm i projekteve  

 Vëzhgimi i konkurrencës 

 Marrja e porosive  

 Arsimimi i mëtejshëm 

 Analiza e tregut  

 Shërbimi pas-shitjes 

 

Shitësi po pajiset përherë e më tepër me ndihmesë teknike. Ai është faktori i 

shitjeve me kosto më intensive dhe duhet përdorur në mënyrë sa më racionale të 

jetë e mundur, pa u racionalizuar deri në zhdukje. Një reduktim i ekipit të shitjeve, 

mund të krahasohet me reagimin e fshatarit që arriti i çuditur në konkluzionin 

"Gomari është një kafshë budallaqe. Për tre javë e mësova të mos hante dhe tani 

që u mësua, ngordhi!" 

 

 

b) Shpërndarja indirekte 

Shpërndarja indirekte ekziston kur një sipërmarrje transferon të gjitha ose pjesën 

më të madhe të detyrave të shpërndarjes që dalin, agjentëve të jashtëm që janë 

ligjërisht dhe ekonomikisht, të pavarur. 

 

Këta agjentë ligjërisht dhe ekonomikisht të pavarur mund të jenë:  

 

Firma biznesi, agjentë që punojnë me komision, udhëtues tregëtarë ose 

ndërmjetës.  

 

Çdo sipërmarrje, teorikisht, mund të shiste direkt te klienti i fundit. Fakti që vetëm 

pak prej tyre e bëjnë këtë, tregon që ndërmjetësi midis prodhuesit dhe përoruesit 

përfundimtar, kryen disa funksione të caktuara, pa të cilat nuk bëjnë dot shumica e 

prodhuesve.   

 

Funksionet e ndërmjetësit mund të përshkruhen përafërsisht kështu: 

Funksione tregëtare që kanë të bëjnë me  

 

 Distancë 
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 Kohë 

 Sasi 

 Cilësi 

 Financë 

 

Funksioni tregëtar që ka të bëjë me distancën, konsiston në mbylljen e hendekut 

që ekziston midis vendndodhjes së prodhuesit dhe vendndodhjes së blerësit. 

 

Funksioni tregëtar që ka të bëjë me kohën, konsiston në balancimin e 

ndryshimeve midis kohës së prodhimit të një produkti dhe fillimit të kërkesës për 

të. Këtë herë, balanca ndikohet nga magazinimi që bëjnë shitësit. 

Funksioni tregëtar që ka të bëjë me sasinë, konsiston në mbylljen e hendekut që 

ekziston në sasi midis prodhimit dhe konsumit. Tregëtia përqendron  produkte nga 

shumë burime dhe i drejton ato aty ku ka kërkesë për to. 

Funksioni tregëtar që ka të bëjë me cilësinë, konsiston në balancimin e cilësive të 

prodhimit me atë të kërkesës. Pjesërisht, i paketon produktet në mënyrë të 

ndryshme, vendos bashkë seri nga produkte të ndryshme dhe merr përsipër 

funksionin e informimimit dhe këshillimit të klientëvë përfundimtarë. 

Funksioni tregëtar që ka të bëjë me financën, konsiston në financimin e prodhimit 

ose të konsumit të produkti që tregëtohet. Nëse një shitës paguan për produktet e 

blera nga një prodhues para se ai t’i shesë ato më tej, ai financon prodhimin.  Nëse 

ai i shet një produkt një klienti para se ky i fundit të ketë paguar çmimin e plotë të 

blerjes, shitësi financon klientin.   

Si përmbledhje, mund të arrijmë në konkluzionin që të gjitha funksionet e 

domosdoshme për shpërndarjen e produkteve te përdoruesi përfundimtar, duhet të 

përmbushen, pavarësisht se nga kush. Faktori vendimtar është rentabiliteti i këtij 

funksioni shërbimi. Nëse një prodhues vendos për shpërndarjen indirekte  për 

shkak se ai nuk dëshiron të merret me disa funksione të caktuara të tregëtisë dhe 

nuk mund t’i kryejë vetë ato më lirë, para tij shtrohet çështja e dendësisë optimale 

të shpërndarjes.   

Dendësia optimale është një shprehje për një numër të caktuar biznesesh, që 

kanë një produkt të caktuar në serinë e tyre.   

 

Në varësi të numrit të bizneseve që furnizohen, bëhet dallimi midis   

 Shpërndarjes Intensive  

 Shpërndarjes Ekskluzive  

 Shpërndarjes Përzgjedhëse  

 

Në rastin e shpërndarjes intensive, një produkt mbahet nga të gjithë bizneset e 

mundëshme, p.sh. të gjitha dyqanet e ushqimeve shesin qumësht. 
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Në rastin e shpërndarjes ekskluzive, një produkt mbahet vetëm nga disa biznese 

të zgjedhura, me të drejta ekskluzive të shitjes. Prodhuesit e orave më të famshme 

zvicerane p.sh. zgjedhin tregëtarët e produkteve të tyre me shumë kujdes. Ata 

furnizojnë vetëm  ato biznese që përmbushin kërkesat e tyre.   

 

Shpërndarja përzgjedhëse është një rrugë e mesme midis të dyjave formave 

ekstreme më sipër. Shumë biznese mbajnë shumë produkte të veçanta, por jo 

gjithçka. Prodhuesi arrin një dendësi shpërndarjeje të kënaqshme, kur nuk humbet 

krejt kontrollin e rrugëve të shitjes. P.sh. prodhuesi i llakut të flokëve mund të 

vendosë të furnizojë vetëm dyqanet e specializuar  dhe departmentet e specializuar 

të magazinave, por të mos ketë të bëjë fare me supermarketet. Në këtë mënyrë, ai 

mundet, nga njëra anë, të parandalojë produktet e tij që të përdoren si artikuj për 

oferta speciale; nga ana tjetër, ai mund të ruajë imazhin e pronarit të një produkti 

me cilësi të lartë.   

 

 

c) Shpërndarja Virtuale – Tregëtia Elektronike 

Në vitin 1998, u bë një xhiro prej 9.9 miliardë dollarësh amerikanë në Internet.  

Në 2004, mbi 60 miliardë dollarë.3  

Sot, xhiroja në telekomunikacione po mbetet pak a shumë në të njëjtat nivele, për 

shkak të nivelit të ulët të çmimeve. Vëllimi i komunikimit po rritet, por çmimi po 

bie. Kjo do të thotë që xhiroja mbetet në vend.   

"Tregëtia Virtuale" në Internet po ndryshon shumë fusha të biznesit. Tregëtia me 

ndërmjetës po humbet përherë e më tepër. Mallrat po i ofrohen direkt  

konsumatorit në WWW. Përkufizimi i tregëtisë elektronike: "Çdo lloj transaksioni 

biznesi, në të cilin pjesëmarrësit komunikojnë elektronikisht me njëri-tjetrin dhe 

jo nëpërmjet shkëmbimeve fizike apo kontaktit fizik indirekt."4 

Në vitin 1997, u bë një xhiro prej 1 miliardë dollarësh amerikanë, në 1998 ishte 3 

miliardë, dhe në 2001, ishte mbi 10 miliardë dollarë.  

  

Transaksionet brenda bizneseve ndërkombëtare dhe midis sipërmarrjeve po rriten 

me shpejtësi. Marrëveshjet me konsumatorët akoma janë më pak të shpeshta. 

Theksi këtu vihet te blerja e librave, CD-ve dhe udhëtimeve.   

Vëllimi i biznesit elektronik është një faktor; fitimi, i cili shpesh është akoma 

negativ, është një faktor tjetër. Përveç se në fushën e pornografisë, shumica e e 

"bizneseve virtuale" akoma dalin me humbje. Një shembull i përmendur shumë 

shpesh është shitësi i librave Amazon (AMAZON.COM).   

Ky është shitësi i parë i librave në Internet dhe gjithashtu më i madhi. Ekziston 

vetëm në hapësirën kibernetike. Me një listë shpërndarjeje të 2.5 milionë titujve, 

është 15 herë më i madh se libraria më e madhe. Në vitin 1997, u shpërndau libra 

një milion klientëve, në 160 vende.  
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Përkufizimi i termave 

 

Ka shumë përkufizime të ndryshme të termit "Tregëti Elektronike" dhe " Biznes 

Elektronik ". Përkufizimet e mëposhtëm janë pranuar përgjithësisht midis 

specialistëve. 5 

 

Biznesi Elektronik (E-business) është një term i përgjithshëm për mbështetjen e 

proceseve të biznesit me teknologji informacioni dhe komunikimi.  Biznesi 

elektronik nuk kufizohet vetëm te përdorimi i Internetit. Përmbledh rrjetin total të 

produktit brenda dhe jashtë sipërmarrjes.   

 

Tregëtia Elektronike (E-commerce) është një seksion i biznesit elektronik.  

Tregëtia elektronike merret me shkëmbimin e mallrave, shërbimeve, 

informacionit dhe parave nëpërmjet Internetit. Tregëtia elektronike eshtë me sa 

duket, fusha më interesante e biznesit elektronik dhe për momentin, është në 

qendër të vëmendjes. Tregëtia elektronike në mendjet e njerëzve ndërthuret me 

marrëdhëniet me klientët dhe rritjet e shitjeve.   

 

 

Integrimi 
Firmat përherë e më shpesh po i bëjnë bazat e brendshme të të dhënave dhe 

informacionin e tyre të disponueshëm për klientët, nëpërmjet integrimit të këtyre 

të fundit në rrjetin e vetë firmës. Ashtu si konsumatori në dyqanet e vetëshërbimit 

bën punë që më parë bëhej nga stafi i shitjeve (p.sh. kërkimi i mallrave të 

dëshiruara, marrja nga rafti, mbartja e tyre deri te arka,  etj.), shumë  transaksione 

dhe aktivitete, si mbledhja e të dhënave për një porosi,  po kryhen gjithashtu nga 

klienti, nëpërmjet lidhjes së këtij të fundit në rrjetin e të dhënave të vetë firmës. 

Në rastin e tregëtisë elektronike, procedurat e biznesit janë të lidhura nëpërmjet 

një rrjedhe të njëtrajtshme informacioni midis furnizuesit dhe klientit.   
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Figura: Modeli i fazës për tregëtinë elektronike 

 

Jörg Krause 7 citon dhjetë rregulla bazë për një prezantim të suksesshëm: 

 

 

 Planifikim 

Përcaktimi i objektivave afatmesëm dhe afatgjatë 

 

 Promovimi 

Promovimi jo vetëm si një produkt "edhe unë"  

 

 Punësim i specialistëve që prezantojnë atë që ofrohet, me teknologjinë më të 

përditësuar 

 

 Mëso nga konkurrentët 

Analiza të rregullta të konkurrentëve 
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 Njohje e grupeve që synohen dhe përcaktim i saktë i grupeve të dëshiruara, që 

synohen  

 

 Paraqitja ekonomike 

Jo fletë të mbingarkuara dhe jo foto verbuese 

 

 Lejo komunikimin dhe bëji kontaktet me sipërmarrjen tënde sa më të thjeshta 

që të jetë e mundur 

 

 Faqe interneti e përditësuar vazhdimisht 

Përditësimi është një domosdoshmëri  absolute  në komunitetin e Internetit  

 

 Përdorim i emrave të markave të veta dhe përdorim i faqes së vet në internet 

 

 Trego vizion, sepse Interneti ndryshon vazhdimisht dhe me shpejtësi 

 

 

Tregëtia elektronike integron funksionet e mëposhtme:   

 

 Fitimi i klientëve 

Tregëtia elektronike nuk funksionon automatikisht.  Faqet e tregëtisë elektronike 

në Internet duhet që fillimisht të reklamohen, në mënyrë që klienti t’i gjejë ato. 

 

 Informacion 

Nëse klienti e ka gjetur faqen e internetit, ai do informacion. 

 

 Afërsia me klientët 

Me mbështetjen e ndihmuesve të konfigurimeve dhe të navigimit në server, klienti 

udhëzohet dhe drejtohet. 

 

 Transaksionet 

Kjo është bërthama e tregëtisë elektronike. Programet kompjuterike për katalogët, 

shkëmbimet dhe marrëveshjet tregëtare, të cilat afrojnë blerësin me shitësin. 

 

 Pagesa 

Karta krediti, çeqe dhe transferta elektronike mund të përdoren për pagesa në 

Internet. 

 

 Ndërveprimi 

Kur porosia dhe pagesa janë kryer, ky është momenti kur fillon shërbimi i klientit 

pas-shitjes. 
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 Shpërndarja 

Pasi është kryer pagesa, mallrat shkojnë nga shitësi te blerësi. 

 

 Marrja e të dhënave të veçanta të klientit 

Në mënyrë që shitësi të dijë më shumë rreth klientëve të tij dhe për t’i mbajtur ata, 

të gjitha lëvizjet e klientit në Internet analizohen dhe vlerësohen. 

 

 

Tre format e biznesit elektronik 

 

Ekzistojnë tre forma të biznesit elektronik: 

 

 BTB "Biznesi te Biznesi" 

 BTK "Biznesi te Konsumatori" dhe 

 KTK "Konsumatori te Konsumatori " 

 

Biznesi te Biznesi: ka pjesën më të madhe të vëllimit me mbi 90%. 

Biznesi te Konsumatori: modeleve të ndryshme të tij u bëhet marketing në një 

formë spektakolare dhe ka një shkallë të lartë suksesi të imazhit – shih shitësin e 

librave Amazon - por ekonomikisht kjo formë of biznesi nuk është shumë 

fitimprurëse.    

 

Veçanërisht në Europë, ka akoma mungesë të një sfoni historik për blerjet nga 

katalogët. 

Për shkak të "ekperiencës së blerjes në distancë" të amerikanëve, suksesi i shitjeve 

në Internet është më i madh se në Europë.  Në SHBA,  në vitin  1999, një 

mesatare prej 60 dollarësh shpenzohej në çdo blerje në internet. Në total, 40 

miliardë dollarë u shpenzuan atë vit, që ishte vetëm 1.2% e tregëtisë totale. 

 

Artikujt që blihen më shpesh janë:  libra, kompjutera, CD dhe bileta teatri. 

 

Themeluesi i dyqanit të parë të librave në internet dhe aktualisht dyqani më i 

madh i librave në botë, Jeff Bezos, u zgjodh "Njeriu i Vitit" nga "Time Magazine" 

në 1999.  Bezos e themeloi biznesin e në moshën 35 vjeç, në një garazh në 1995 

dhe 4 vjet më vonë kishte 13 milionë klientë dhe një xhiro prej 8 miliardë 

dollarësh.    

 

Një "makinë kërkimi blerjesh online" ndihmon në gjetjen e shumë aktiviteteve të 

shitjes në internet:  HYPERLINK http://www.webshop24.at 
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"Konsumatori te Konsumatori" është një fushë e re biznesi. Këtu, ritmet e larta të 

rritjes priten në tregjet e ngopur, si ato të vendeve perëndimore. Njerëzit kanë 

shumë sende dhe mallra në shtëpi që nuk është se u nevojiten realisht dhe i ofrojnë 

në internet për t’ua shitur atyre që kanë nevojë. Po zhvillohet një lloj shkëmbimi 

elektronik.   

   

Në biznes, po zhvillohen ankandet elektronike. Mallrat me të cilat janë të 

mbingarkuara magazinat apo ato që nuk kërkohen shumë, shiten në ankande 

publike. Një gjë e ngjashme ndodh me blerjet ku njerëzit jo vetëm ftojnë tendera 

publikë dhe  presin oferta, por vendosin edhe porosi për ankandin. Në 1999, 

ofruesi amerikan Ebay kishte 4.5 milionë ankande me një xhiro prej gati 3 

miliardë dollarë. 

 

" Ekspertët e medias e njohin potencialin e Tregëtisë Elektronike“.  Jan 

Kantowski-, Drejtori Menaxher i Agjencisë Multimedia PIXELPARK,vërejti se 

asnjë fushë e biznesit nuk mund të përjashtohej nga  Tregëtia Elektronike. 8 

 

 

Siguria e transfertave  

 

Për të mundësuar dhe garantuar transfertat e sigurta, përdoren procedura kodimi.  

Teknologjitë e  Transaksioneve Elektronike të Sigurta (SET) po përdoren deri në 

përfundimin e procedurave të pagesave.  

Në kuadrin e  Bashkimit Europian, është miratuar një ligj i veçantë për 

nënshkrimin elektronik. Organizata të jashtme trustesh dhe çertifikimi 

konfirmojnë nënshkrimin e dhënë ose lëshojnë një sasi të caktuar parash. 

Protokollet e nevojshme po standardizohen. Në sektorin bankar, një standard i tillë 

është duke e përdorur prej një kohe të gjatë. Interneti po krijon mundësi të reja. 

Kodet e transaksioneve HBCI (Home Banking Computer Interface – Ndërfaqja 

Kompjuterike e Veprimeve Bankare nga Shtëpia) midis institucioneve financiare 

dhe klientëve. Në fushën e biznesit, përdored procedura PIN/Tan (PIN – Numri 

Personal i Identifikimit)   

 

Në Austri, në 1999, për herë të parë u u kryen më tepër pagesa elektronike se me 

para në dorë.   

 

 

Procedura e pagesës elektronike  

 

Përfundimi i pagesës në  marketingun online mund të kryhet nëpërmjet: 
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 Kartave të Kreditit 

 Parave në dorë në avancë dhe çeqeve 

 Sistemeve të klintëve dhe klubeve të rregullt  

 Parave kibernetike (Cyber cash)  

 

Për pagesat në internet ka  kompani të specializuara si:  

 

 E-Cash nga Digicash (Hyperlink http://www.digicash.com 

 First Virtual (Hyperlink http://www.fv.com) dhe 

 Cybercash (Hyperlink http://www.cybercash.com 

 

 

Vendimi i rrugës së shpërndarjes  

 

Në mënyrë që të ulen kostot për njësim prodhimi centralizohet. Por sidoqoftë, 

shpërdarja racionalizohet. Në rastin e produkteve electronike,  menaxherët 

rajonalë janë përgjegjës për suksesin apo  dështimin e produkteve.  Dizenjoja, 

çmimi dhe forma e marketingut u janë përshtatur rajoneve përkatëse. Ato janë 

konform strukturës dhe madhësisë së tregjeve  përkatëse. Është e ngjashme edhe 

me ushqimet. Në këtë rast, vendimtare janë dietat e ndryshme në vende të 

ndrsyhme. Por edhe makineritë duhet t’u përshtaten tregjeve rajonalë. Makineritë 

bujqësore duhet t’i përgjigjëen kushteve të tokës të vendeve të ndryshme, në 

mënyrë që të lëshojnë sasinë e duhur në çdo rast.  Makieritë e plugimit, në vendet 

me tokë të butë, nuk duhet të jenë shumë të forta, e kështu, shumë të shtrentja. Në 

vendet me tokë të fortë, ato duhet t’i rezistojnë kushteve të vështira lokale, në 

mënyrë që të shmangin pretendimet lokale për rimbursim.  

 

Faktorët ë mëposhtëm janë vendimtarë për përzgjedhjen e rrugëve të shpërndarjes: 

 

 Produkti 

 Influencat e jshtme  

 Financimi 

 Rreziku 

 Seria e produkteve dhe 

 Konkurrenca 

 

 

Produkti 

 

Zgjidhjet për klientët e veçantë dhe  njohuritë e hollësishme mbi produktin e bëjnë 

të domosdoshme shpërndarjen direkte. Montimi dhe trainimi duhen miratuar nga 
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shitësi personalisht.  Ai është njëkohësisht edhe menaxheri i projektit. Ai mbetet 

në kontakt me klientin për mbështetjen e ardhme ndaj klientit nëpërmjet shërbimit 

pas shitjes dhe për këshillat teknike ndaj klientit.   

 

 

Ndikimet e jashtme  

 

Ekziston  një traditë e gjatë e ndkimit të lobeve.  Që në shekujt e 18 and 19, 

bashkëpunimi midis shoqatave të punonjësve dhe punëdhënësve kishte një ndikim 

të fortë në çmimet.   

Kjo traditë vazhdon edhe sot. Veçanërisht në sektorin e ushqimit,  shteti ushtron 

ndikim: jo vetëm në vendet totalitare me ekonomitë e tyre të planifikimit të 

centralizuar, por edhe në vendet demokratike me ekonomitë e tyre të supozuara të 

tregut të lirë.   

Marrëveshjet  ndërkombëtare janë të domosdoshme, në mënyrë që të vendosen në 

praktikë çmime ushqimesh që nuk i përgjigjen më realitetit. Nëse në Europën 

Lindore ato nuk ishin aspak të koordinuara me inflacionin, në Perëndim çmimet e 

ushqimeve bazë ishin rregulluar në atë mënyrë që njerëzve u duhej të punonin 

përherë e më pak për t’i blerë ato.    

 

Një krahasim i shpenzimeve të një punonjësi Europian Perëndimor tregon: 

 

Shpenzime   1950  1985  2010 

 

Ushqime dhe mallra  

gjysëm-luksi dhe duhan       51%  27%  26% 

Veshje, Mobilim  17%  16%  14% 

Strehim, Ngrohje  9%  18%  32% 

Të tjera   23%  39%  26% 

 

Zhvillimi i shpenzimeve të një punonjësi 

 

 

Monopolet janë një faktor tjetër ndikues. Kështu, në shume vende, 

telekomunikimi ofrohej ekskluzivisht prej shërbimit postar shtetëror.   

Si sektori energjitik, ashtu edhe telekomunikacionet janë privatizuar 

ndërkombëtarisht (nuk zotërohen më nga shteti) dhe është liberalizuar hyrja në 

treg për të gjithë.  Në rastin e lojrave të fatit dhe duhanit, alkoholit, e të ngjashme 

me këto, shëndeti publik, etika dhe morali përdoren si justifikime për monopolin 

shtetëror, meqë janë burim shumë i mirë të ardhurash për qeveritë. Ndalimet e 

importit, doganat dhe taksat janë mundësi të tjera për të ushtruar ndikim.  Ato 
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anashkalohen pjesërisht prej produkteve vendase, që në realitet është thjesht 

montimi në vend i pjesëve të importuara.   

Ofruesit e produkteve duhet t’i përshtasin strategjitë e tyre të marketingut ndaj 

këtyre kushteve.   

 

 

Financimi 

 

Garancitë bankare, kreditë e buta shumë të favorshme, dhe kreditë e buta 

shtetërore dhe faktorë të tjerë, ndikojnë në vendimin e shpërndarjes deri në një 

farë mase. Degë të tregëtisë dhe rajone të ndryshme favorizohen nëpërmjet 

modeleve të financimit.  

Vetë kompanitë mund të bëhen aktive me financimin. Shpesh, çmimi nuk është aq 

ndikues, sa një formë financimi.   

Kompani të veçuara financimi mund të jenë një mjet në miksin e marketingut.  

Bankat të cilat janë munduar të ofrojnë mallra vetë, nëpërmjet rrjetit të degëve të 

tyre, kanë dështuar keqazi. Shitja mbetet një fushë e specializuar.  Konsumatori ka 

nevojë për këshillën e ekspertit.   

Zotërimi i një pjese nga partnerët e biznesit, edhe pse mund të jetë pjesa në 

pakicë, lejon gjithashtu për një ndikim në strategjinë e shpërndarjes.   

 

 

Rreziku 

 

Çdo shitje mbart një rrezik të caktuar. Pavarësisht kësaj, faktorë të veçantë rreziku  

në hyrjen në tregje të veçantë përcaktojnë suksesin. Nuk është vetëm politika 

botërore në të cilën ka zona krize që ndikojnë në një vendim shpërndarjeje, por 

edhe politikat vendore dhe rajonale e bëjnë këtë.   

 

Seria e produkteve 

 

Madhësia e serisë së produkteve dhe pjesa e produkteve tuaja që i ofrohet  

partnerit tuaj të shitjeve janë një faktor vendimtar për të ndikuar në politikën e 

shpërndarjes. Nëse jeni vetëm një furnizues i "mallrave zëvendësues", ju mbetet 

pak për të thënë se çfarë bën partneri juaj i shitjeve. Por, nëse  produktet e ofruara 

përbëjnë një pjesë të madhe të vëllimit të përgjithshëm të biznesit të kompanisë 

shpërndarëse, ekziston një varësi e cila ju jep juve të drejtën e fjalës për çështje të 

ndryshme.  

 

 

Konkurrenca 
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SJELLJA E KLIENTIT NUK MUND TË NDRYSHOHET 

NË AFAT TË SHKURTËR 
 

Nëse klientët e një tregu të veçantë janë mësuar t’i marrin produktet në një rrugë 

të veçantë shpërndarjeje, sado origjinale të jetë ideja juaj e re, nuk do të jetë e 

suksesshme në afat të shkurtër dhe do të kërkojë shpenzime shtesë për reklamat, 

në mënyrë që të ndryshojë sjelljen e klientëve.  

 Konkurrenca dominoi tregun dhe i mësoi klientët në dyqanet e saj. Një i ri në 

treg, duhet që si në këtë rast, të fillojë një proces për të fituar klientë të rinj. Të 

shesësh tekstile në një dyqan mishi, ndoshta është një ide e re, por nëse nuk 

pranohet nga klientët, mbetet thjesht teori.    

Në këtë mënyrë, konkurrenca përcakton gjithashtu edhe përzgjedhjen e rrugëve 

tuaja të shpërndarjes. 

Nëse prodhimi, financimi, departmenti i financave dhe marketingu mund të 

centralizohen, edhe shpërndarja duhet të decentralizohet. Ky decentralizim shkon 

aq larg, sa që me ndihmën e internetit, e ndjek klientin deri në dhomën e ndenjies 

ose në ekranin e vendit të punës së blerësit.     

Shpërndarja duhet të jetë përherë e më tepër fleksibël në mënyrë që të ndjekë një 

shoqëri që është bërë më e lëvizshme. Interneti krijon mënyra të reja sjelljeje, të 

cilat shpejt ndërtojnë marrëdhënie, por që i flakin po kaq shpejt në harresë. Ashtu 

si partitë politike duhet të merren me rritjen e votuesve të lëkundur, edhe klientët 

kështu i ndryshojnë produktet.    

 

SHITJA FUNKSIONON MË MIRË KUR BËHET 

LOKALISHT (BIZNESI LOKAL) 
 

 

B. INSTRUMENTET E SHPËRNDARJES  
 

Instrumentet e shpërndarjes u referohen personave të veçantë ose bizneseve që 

përdoren nga një sipërmarrje, në mënyrë që t’u mundësojnë produkteve të tyre për 

të arritur te klienti përfundimtar.  

 

Mundësitë e mëposhtme janë në dispozicion: 

 Instrumentet e brendshëm  

 Instrumentet e jashtëm  
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a) Instrumentet e brendshëm të shpërndarjes  

 

Instrumentet e brendshëm  të shpërndarjes janë të gjithë njerëzit e varur 

ekonomikisht dhe/ose sipërmarrjet që mund të ndërmarrin detyra shitjeje të një 

biznesi.  

 

Mundësitë janë: 

 Menaxhimi 

 Shitësi udhëtues 

 Specialistët 

 Degët 

 Interneti 

 

Menaxhimi 
 

Në rastin e ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, shitja mund të ndikohet nga 

anëtarët e menaxhimit ose të stafit drejtues. Këta vizitojnë personalisht klientë 

realë ose potencialëtë tyre.  Për arsye të kompleksitetit të puës së nevojshme 

brenda dhe jashtë një kompanie për përfundimin e marrëveshjeve dhe 

shumëllojshmërinë e biznesit që del vazhdimisht, anëtarët e ekipit të menaxhimit 

preferojnë të kufizohen në shitjen ndaj klientëve më të rëndësishëm, ose të merren 

me porosi të mëdha, ose me raste të veçanta. Ata ua lënë punonjësve të tjerë 

pjesën e mbetur të aktiviteve të shitjes. 

  

 

Në rastin e sipërmarrjeve të mëdha, menaxhimi përfshihet në shitjen ndaj 

klientëve kryesorë (llogaritë kyçe) që kanë nëvojë për vëmendje të veçantë. 

 

Shitësi udhëtues  
 

Një shitës udhëtues është punojës i një sipërmarrjeje që viziton një numër të 

veçantë klientësh në intervale të rregullta. Shpërblimi i shitësit udhëtues konsiston 

në pagesën e një rroge fikse, të cilës mund t’i shtohen komisione dhe shpërblime  

në raste të veçanta.    

 

Specialistët 

 

Specialistët në departamentin e shitjeve janë punonjës të një sipërmarrjeje të 

cilëve u ngarkohen detyra të shitjeve sipas zonave, klientëve, produkteve, apo 

funksioneve, por që nuk vizitojnë klientët vet, e për rrjedhojë janë aktivë vetëm 

brenda kompanisë. Detyra e tyre kryesore është të mbështesin agjentin në terren.  
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Dega 
 

Mënyra më gjithëpërfshirëse për t’u vendosur në treg, ofrohet nëpërmjet 

themelimit të degëve si zyra shitjeje, zona ekspozimi apo magazina, punishte 

montimi apo riparimi. Ligjërisht, ato mund të jenë ose të pavarura, ose të varura. 

Avantazhi i të gjithë instrumenteve të brendshëm qendron në faktin se ato janë të 

varura prej direktivave. Kjo siguron që politikat e shitjeve të hartuara nga 

sipërmarrja të zbatohen. Sipërmarrja është në kontakt direkt me klientët. Kështu 

që e ka në dorë të gjithë informacionin me interes të tregut, nëse njësia raportuese 

e është organizuar ashtu siç duhet. 

 

Megjithatë, një sipërmarrje që punon me instrumentet e brendshëm të shitjes, 

mbart edhe të gjithë rreziqet e shpërndarjes. Për rrjedhojë, i duhet të paguajë për 

afërsinë e saj më të madhe me tregun nëpërmjet kostove fikse më të larta, 

fleksibilitetin më të ulët dhe rreziqet më të larta.   

 

b) Instrumentet e shpërndarjes të jashtëm për kompaninë 

 

Instrumentet e shpërnndarjes të jashtëm për kompaninë janë të gjithë njerëzit 

ekonomikisht të pavarur dhe bizneset ose njrëzit që mund të marrin përsipër 

detyrat e shitjeve të një sipërmarrjeje.    

Mund të dallohen dy grupe instrumentesh të shpërndarjes të jashtëm për biznesin: 

 

 Kompanitë tregëtare  

 Partnerët e pavarur të shitjeve  

 

Kompanitë tregëtare  

 

Kompanitë tregëtare janë biznese ligjërisht dhe ekonomikisht të pavarura që 

marrin mallra në emrin e tyre, me koston e tyre dhe i shesin ato më tej, pa i 

përshtatur apo përpunuar në mënyrë thelbësore. Përgjithësisht, malli që tregëtohet 

bëheet pronë e kompanive tregëtare. Këto të fundit, kanë nga njëra anë mundësinë 

e nxjerrjes së fitimeve prej aktivitetit  të tyre; nga ana tjetër, ato mbartin rrezikun e 

plotë të ndonjë humbjeje ose mos-shitjeje të produktit. Në përgjithësi, një dallim 

mund të bëhet midis kompanive të shitjes me shumicë dhe atyre me pakicë.   

 

Partnerët e pavarur të shitjeve  
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Partnerët e shitjeve janë tregëtarë ligjërisht të pavarur që nisin apo përfundojnë një 

biznes për një apo disa sipërmarrje. Ata nuk fitojnë ndonjë të drejtë pronësie mbi 

produktet që do të shiten, kështu që nuk marrin përsipër ndonjë rrezik tregëtar.    

 

Përveç disa formave të veçanta, e partnerët kryesorë të shitjeve janë si më poshtë: 

 

 Udhëtarët tregëtarë 

 Agjentët e komisioneve  

 Ndërmjetësit 

 

 

C. METODAT E VEÇANTA TË SHPËRNDARJES  
 

Përveç instrumenteve dhe rrugëve të shpërndarjes me të cilat jemi marrë deri tani, 

ka disa forma të veçanta që meritojnë kujdes. Ato janë:   

 

 Shitja me françizë 

 Shitja në organizime festive  

 Porosia postare 

 Shitja me telefon 

 Tregëtia e lëvizshme 

 Shitja në makinat shitëse 

 

 

a) Shitja me françizë 

 

Françiza është marrëveshje shpërndarrjeje në formën e licensimit të një trëgëtari të 

pavarur për të përdorur emrin tregëtar.  

Nëpërmjet licensës së françizës, françizëmarrësi bëhet pjesëtar i rrjetit të 

shpërndarjes. Si shpërblim për këtë, ai duhet të premtojë se do i bindet rregullave 

ligjore të firmës dhe udhëzimeve të françizëdhënësit, për sa i përket menaxhimit të 

biznesit. 

 

Shembuj të tillë të françizave zinxhir janë: McDonalds, Eduscho, Hotelet 

Sheraton, Wienerwald etc. 

 

Françizëmarrësi premton nëpërmjet kontratës-licencë që të: 

 

 Zbatojë teknikat tregëtare dhe metodat e menaxhimit të vendosura nga 

françizëdhënësi. 
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 Marrë dhe zhvillojë njohuritë teknike që lidhen me fushën e tij dhe njohuritë 

teknike të lidhura me aktivitietin e tij si françizëmarrës. 
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 Paguajë detyrimin për një "tarifë hyrjeje" pas nënshkrimit të kontratës dhe 

pagesa periodike, të cilat konsiderohen si kompensim për përdorimin e emrit 

dhe sistemin e biznesit të françizëdhënësit. 

 

The françizëdhënësi, nga ana e tij, vë në dispozicion sa më poshtë: 

 

 Emrin tregëtar dhe markën e sipërmarrjës së tij 

 Metodat dhe teknikat e tij për ta drejtuar me sukses biznesin 

 Mbështetjen për vlerat që i nevojiten françizëmarrësit 

 Furnizimin me mallra  

 Një sistem kontabiliteti të centralizuar dhe të thjeshtëzuar 

 Mundësisht, një shërbim klienti të centralizuar 

 

Sistemi i françhizës përmban një numër avantazhesh si për françizëmarrësin, ashtu 

edhe për françizëdhënësin: 

 

I jep një sipërmarrësi të pavarur mundësinë e futjes në një sistem biznesi modern 

dhe pjesëmarrjen në një organizatë, e cila i mundëson atij përdorimin tregëtar të 

një emri të njohur. Ai nuk heq dorë nga pavarësia dhe madje mund edhe të 

konkurrojë me ata që janë të parët në zonën e tij të biznesit.   

Françizëdhënsi, mundet nga ana e tij, të shumëfishojë pikat e tij të biznesit, pa 

patur nevojë të bëjë investime financiare të mëdha, sepse françizëmarrësi duhet t’i 

blejë vetë pajisjet e tij.   

 

 

b) Shitja në organizime shoqërore (party) 

 

Shitja në party, i referohet një forme të veçantë shpërndarjeje, e cila, brenda një 

rrjeti organizimesh shoqërore prezanton mallrat që u shiten atyre që janë të 

pranishëm.  

 

Nëpërmjet këtij sistemi biznesi, vendost një kontakt direkt midis prodhuesit dhe 

përdoruesit përfundimtar. Prodhuesi ka një staf shitjesh që organizojnë mbledhje 

grupesh të rrethit të tyre shoqëror. Në këto organizime, produktet, p.sh. bizhuteri, 

kozmetikë, pajisje shtëpiake, veshje, u prezantohen miqve. Nëse atyre u pëlqejnë, 

ata mund t’i blejnë ato nëpërmjet formularëve të porosisë.   

Përveç kësaj, gjithmonë, një nga miqtë e pranishëm, bindet nga presioni i grupit 

shoqëror që të organizojë një tjetër aktivitet (party), kështu që rrethi i klientëve 

zgjerohet vazhdimisht në një "sistem orteku". 

Përdoruesi më i famshëm i kësaj metode në në Austri është Tupperware, 

organizimet e të cilit janë gjerësisht të njohura. 



 106 

Organizimet shoqërore të shitjeve janë një eksperiencë e veçantë për 

konsumatorin. Njerëzit bisedojnë, diskutojnë lajmet dhe thashethemet dhe jo 

rrallë, shiten edhe mallra. Gratë shtëpiake e përdorin këtë formë biznesi si 

aktivitet shtesë. Ato u shesin shoqeve dhe të njohurave të tyre në shtëpi. Firma e 

marketingut nuk ka nevojë për dhoma me qira dhe staf të shtrenjtë. "Shitësja" 

fiton paratë e xhepit dhe klientet takohen me shoqet e tyre. Mallrat nuk u 

paraqiten nga një shitës anonim, por nga një shoqe që e njohin prej kohësh. Ajo 

është më e besuar. Sendet blihen vetëm sepse ajo i rekomandon ato. Edhe mallra 

të tilla si fshesa elektrike shiten nëpërmjet rrugëve të tilla të shpërndarjes. Ato 

janë akoma më të shtrenjta se në dyqanet e specializuara, por ato shpjegohen më 

me hollësi dhe në një mjedis ku klientia është më e familjarizuar, pikërisht në 

shtëpinë e saj. Cilësitë e produktit demonstrohen menjëherë në qilimin e klientes. 

Dyshemeja e saj pastrohet, për t’i treguar asaj, në shtëpinë e saj, artikullin që i 

ofrohet. 

 

 

c) Porosia me postë 

 

Porosia me postë është një formë e veçantë e tregëtisë me pakicë, ku klienti mund 

të zgjedhë, porosisë, testojë dhe së fundmi të blejë nga një seri e gjerë produktesh 

të një katalogu, pa patur nevojë të dalë nga shtëpia.   

 

 

d) Zgjedhja e rrugës së shpërndarjes 

 

Një sistem shpërndarjeje është tërësia e instrumenteve, me ndihmën e të cilëve një 

sipërmarrje ua transmeton produktet e saj përdoruesve përfundimtarë. 

 

Bëhen këto dallime midis sistemeve të shpërndarjes: 

 

 Të brendshme për kompaninë 

 Të lidhura me kompaninë 

 Të jashtme për kompaninë 

 

Një sipërmarrje, në mënyrë të natyrshme ka ndikimin më të fortë në sistemin e vet 

të brendshëm të shpërndarjes dhe ndikimin më të dobët, në atë të jashtëm.   
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 LOGJISTIKA 
 

Logjistika (e ashtuquajtura politika e shpërndarjes fizike) i referohet të gjitha 

msave, të cilat shërbejnë për të mundësuar që produkti i duhur të arrijë në kohën e 

dëshiruar, në sasinë e duhur,  dhe në vendin e duhur.   

Shitja nëpërmjet internetit e bën të dodmosdoshme rritjen e shpenzimeve për  

logjistikën. 

Porositë mund të centralizohen ndërkombëtarisht dhe të krijojnë një vëllim 

transporti shumë herë më të lartë, se sa koncepti i shpërndarjes duke punuar në 

disa nivele me shitësit me shumicë dhe ata me pakicë. 

Praktikisht, përfshin tre fushat e procesit të marrjes së porosisë, politikën e 

magazinimit dhe politikën e transportit.   

 

Proceset e tjera kanë të bëjnë me mbikëqyrjen tregëtare të plotësimit të një 

porosie nga marrja e saj, te dërgimi dhe shërbimi i plotë ndaj klientit dhe nga 

kryerja e të gjitha veprimtarive tregëtare të lidhura me të. 

 

Është e një rëndësie vendimtare për të ashtuquajturin "shërbim shpërndarjeje". Ky 

instrument, i cili është në shumë biznese një fushë e një rëndësie të veçantë për 

suksesin apo dështimin e sipërmarrjes, përbëhet nga faktorët e mëposhtëm: 

 

 Totali i kohës që duhet për plotësuar porosinë 

 Aftësia për t’a dërguar dhe/ose gatishmëria për t’a dërguar atë 

 Gjendja e produkteve të dërguara 

 

Koha që duhet për plotësimin e porosisë varet nga planifikimi i prodhimit, 

magazinimi, kapaciteti i transportit dhe organizimi i aktiviteteve të njëkohëshme 

tregëtare.    

 

 FURNIZUESIT E BESUESHËM PREFEROHEN PREJ 

KLIENTËVE 
 

Një parakusht për një  shkallë të lartë gatishmërie për të kryer dërgesën nga 

ana e furnizuesit është sasia e madhe gjendjes stok të mallit ose kapaciteti 

prodhues rezervë. Kjo do të thotë kapital i konsiderueshëm i bllokuar dhe 

rrjedhimisht kosto të rritura. Një shkallë e ulët e gatishmërisë për të kryer dërgesat 

nga njëra anë, nënkupton mundësi të humbura për fitim, e në afat të gjatë, 

humbjen e plotë të klientëve.   
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Kësisoj, është detyrë e menaxhimit të kompanisë për të përcaktuar gjendjen 

optimale të gatishmërisë për të kryer dërgesat.   

 

 

BESUESHMËRIA E KRYERJES SË DËRGESËS NË 

DATËN E DUHUR DHE GJENDJA E PRODUKTEVE TË 

DËRGUAR, NDIKOJNË NË NJË SHKALLË TË LARTË 

NË IMAZHIN E NJË FURNIZUESI DHE NË 

PREFERENCËN PËR PRODUKTET E TIJ 
 

Politika e inventarit konsiston në vendimet nëse duhen përdorur magazina, nëse 

po, sa dhe ku – dhe masat e tjera të njëkohëshme që duhen marrë. 

 

Politika e transportit të një sipërmarrjeje është një çështje e vendimit të rrugëve 

të transportit, mjeteve të transportit dhe instrumenteve të transportit.   

 

Përmasat e mëdha të mallrave e bëjnë të pamundur transportin e tyre nëpër rrugë 

të veçanta. Përveç kësaj, për këtë nevojiten transportues specialë, që asnjë firmë 

transporti mesatare nuk i posedon. Pak a shumë, vendimi i detyrueshëm për t’u 

marrë, është nëse firma duhet të blejë mjetet e saj të transportit.    

Përveç përmasave të mëdha, cilësi të tjera të veçanta të produkteve, p.sh.  vlera e 

tyre, (transporti i lingotave te arit) ose brishtësia e tyre (transporti i produkteve të 

ngrira) mund të jenë të rëndësishme për marrjen e vendimit.   

Veçantitë e prodhuesit, d.m.th. madhësia e tij, aftësia financiare ose përbërja  e  

serisë së tij të produkteve, luajnë gjithashtu një rol vendimtar.   

Kriteret e sipërpërmendura, shpesh i kufizojnë shumë zgjedhjet që prej fillimit.  

Nëse problemi i zgjedhjes vazhdon të mbetet, vendimi se çfarë mjetesh transporti 

duhen përdorur mund të merret me ndihmën e një procedure të thjeshtë krahasimi. 

Këtu, kostot e mjeteve të ndryshme të transportit krahasohen me bazën e varësisë 

së tyre prej sasisë që do të transportohet. Në rastin e konsideratave të mbështetura 

thjesht në kosto, duhet mbajtur parasysh gjithashtu edhe se mjeti i përzgjedhur i 

transportit ndikon edhe në nivelin e qarkullimit të stokut, bashkë-përcakton kostot 

e stokut dhe mund të jetë përgjegjës për fitime të humbura.   

 

POLITIKA E SHITJEVE  
 

Kontakti personal (shitja personale) është mënyra me shpenzimin e kohës dhe 

kosto më intensive, por edhe mënyra direkte e marketingut me kosto më efiçiente. 
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Përdoret kur, nëpërmjet metodave të instrumenteve të tjerë, kërkesa e klientëve 

aktualë ose të pritshëm është verifikuar, ose në raste të veçanta (produkte të reja, 

ankesa, situata problematike,  etj.), bëjnë të duket që dialogu personal është ai i 

duhuri.  

 

Kontakti personal është një ndërveprim direkt midis dy ose më shumë njerëzve. 

Çdo pjesëmarrës mund të vëzhgojë karakteristikat e tjetrit dhe të përshtatet 

menjëherë. Kontakti personal mundëson zhvillimin e marrëdhënieve të ndryshme 

ndër-personale që mund të variojnë nga marrëdhëniet e shitjeve në biznes, deri në 

miqësi personale. Në kontrast me instrumente të tjerë të marketingut direkt, me 

komponentë të marrjes së mëvonshme të përshtypjeve, në rastin e kontaktit 

personal, personi që kërkohet të bindet detyrohet të reagojë më fortë. Në 

përgjithësi, ai ndihet i detyruar të ofrojë diçka për dialogun që i ofrohet, ose për 

kohën e harxhuar dhe ndjen një nevojë më të madhe për të dëgjuar dhe reaguar. 

 

ÇDO KONTAKT PERSONAL DUHET TË JETË I 

PËRGATITUR MIRË 
 

Pas dialogut, njohuria e marrë prej tij duhet të dokumentohet, sepse përfaqëson 

një faktor të vlefshëm ndikimi për kontaktet me klientët e ardhshëm. 

 

 

A. PËRGATITJA E VIZITËS SË KLIENTIT 
 

Përpara së të bëhet kontakti me një klient apo një klient të ardhshëm, ai duhet 

planifikuar me kujdes. Duhet të jeni i qartë rreth qëllimit të vizitës së klientit dhe 

përpiquni të merrni sa më shumë informacion që të jetë e mundur rreth klientit ose 

klientit të ardhshëm (sipërmarrje ose person kontakti). Në një situatë ideale, janë 

të disponueshme kartela me informacion për klientin, të cilat japin të gjithë 

informacionin përkatës për klientin. Nëse përdoret baza e të dhënave të 

marketingut, mund të printohet një fletë e shërbimit në terren, me informacionin 

përkatës të vizitës.   

 

Të dhënat përkatëse më të rëndësishme për vizitën janë: 

 

 Emri dhe adresa 

 Personi i kontaktit (roli në procesin e vendimmarrjes, çfarë ai ose ajo 

konsideron më të rëndësishme, të dhëna personale) 

 Emri i vendimmarësit 

 Persona të tjerë në sipërmarrje të cilët janë kontaktuar tashmë 
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 Datat e kontakteve të fundit (kontakt personal, telefonikose  letër), dhe me kë 

 Marrëveshjet e deritanishme me klientin e ardhshëm 

 Ofertat e deritanishme me kushtet e ofruara 

 Kushtet përgjithësisht të ofruara klientit 

 Faza e marrjes 

 Faktorët që kanë lidhje me vendimin (të mbajtur dhe të pa shprehur/të 

dyshuar)  

 Kundërshtimet e deritanishme të klientit/klientit të ardhshëm  

 Vlerësimi pas kontaktit të fundit 

 Produktet e përdorura (prej vetë kompanisë dhe prej konkurrentëve) 

 Aktualiteti i kërkesës  

 Potenciali realizues i xhiros  

 Faktorët themelorë që lidhen me biznesin e klientit apo të klientit potencial  

 Pikat e veçanta dhe preferencat e bashkëbiseduesit 

 

SA MË SHUMË TË DINI MBI BIZINESIN E KLIENTIT 

OSE TË KLIENTIT TË ARDHSHËM, DHE SA MË MIRË 

QË TË MUND T’I INTEGRONI KËTO NJOHURI NË NJË 

DIALOG, AQ MË KOMPETENT DUKENI. 
 

Nëse mungon informacioni përkatës në fletën e të dhënave të regjistruara të 

klientit ose në bazën e të dhënave, marrja e të dhënave duhet të bëhet një objektiv 

(anësor) i vizitës. Pjesë e përgatitjeve për vizitën është vendosja bashkë e 

dokumenteve të kërkuara (broshura, mostra, oferta…) që ju dëshironi t’ia jepni 

ose tregoni bashkëbiseduesit.   

 

Një element thelbësor i përgatitjeve për vizitën është përcaktimi i një strategjie 

(dhe mundësisht i një strategjie zëvendësuese) me të cilën ju përpiqeni të realizoni 

tërësinë e qëllimeve të dialogut dhe gjithashtu reflektimin e argumenteve për 

trajtimin e kundërshtimeve të mundshme. 

 

SHITËSI DUHET TË REFLEKTOJË MBI ATË ÇKA 

ËSHTË E VEÇANTË NË OFERTËN E TIJ 
 

Në varësi të pjesëmarrësve në dialogun me klientin, do të jetë e nevojshme të 

merret në konsideratë nëse ka kuptim që të marrësh me vehte një person tjetër 

p.sh. një specialist produktesh, një teknik, etj.). Kontakti me klientin duhet 

deklaruar gjithmonë para kohe (p.sh. me telefon) ose të jetë rënë dakord për 

takimin me bashkëbiseduesin.  
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B. DIALOGU I SHITJEVE  
 

 

Qëllimi i dialogut të shitjeve është të shesësh 

 

 Një klienti të veçantë ose një klienti të ardhshëm (një personi) 

 Një produkt të veçantë 

 Në një sasi të caktuar 

 Në kushte të veçanta (ulje çmimi, me para në dorë, furnizues) 

 Me afat kohor të përcaktuar 

 Në një kosto të përcaktuar 

 

 

Qëllimi i dialogut të shitjeve 

Klienti thotë Klienti thotë për 

momentin 

Klienti thotë 

përfundimisht 

Po  Jo  Jo  

Je me fat Sukses, nëse qëllimi 

realizohet 

Dështim, nëse qëllimi 

nuk realizohet 

 Sukses, nëse kuptohet 

në kohë 

Dështim, nëse nuk 

kuptohet në kohë 

 

 

THËNIA “JO”, E KLIENTIT ËSHTË REALISHT FILLIMI 

I AKTIT TË SHITJES 
 

Këtu, duhen marrë në konsideratë faktorët themelorë të mëposhtëm: 

 

Sjellja a duhur e shitësit dhe personaliteti i tij/saj janë faktorë themelorë që 

ndikojnë në vendimin për të blerë.   

Vendimet për të blerë bien mbi të gjitha fushën emocionale, edhe nëse ato mund 

të justifikohen faktikisht më pas.   

 

 

a) Kërkesat për një dialog të mirë shitjesh 

 

Karakteristikat personale të shitësit (punonjësit në terren) të domosdoshme për një 

dialog të mirë shitjesh përfshijne komponentët e rënsësishëm si më poshtë: 
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 Pëlqyeshmëria dhe besimi 

 Pozicionim dhe qendrim bazë pozitiv, paraqitje e jashtme, gjestet dhe gjuha 

 Kompetenca professionale  

 

 

Në nivelin e ndjenjave (niveli i marrëdhënies) të një dialogu shitjesh, mbi të 

gjitha, është pëlqyeshmëria e shitësit ajo që është efektive. Pëlqyeshmëria  është 

një faktor vendimtar konkurrues dhe ndikon fuqimisht në besimin e klientit. 

Vetëm kur klienti i beson shitësit, ai i lejon vetes që të marrë këshilla.   

 

 

NJË NGA KËRKESAT MË TË RËNDËSISHME PËR 

SUKSESIN E NJË SHITJEJE ËSHTË  POZICIONIMI DHE 

QENDRIMI BAZË POZITIV I SHITËSIT; QOFTË 

KUNDREJT KLIENTIT, APO KUNDREJT PRODUKTIT 

TË OFRUAR 
 

 

 
Fig.: Niveli objektiv-niveli i marrëdhënies 

 

Qendrimi i brendshëm është përcaktues për sjelljen e njeriut. Sjellja pozitive nga 

ana e shitësit ka një ndikim pozitiv mbi sjelljen e klientit. Bindja e brendshme e 

vetë shitësit për cilësinë e mirë të produktit rrezatohet mbi klientin. Një 

pozicionim dhe qendrim negativ i shitësit ka një efekt të kundërt. 
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SUKSESI I SHITJEVE DHE KËNAQËSIA, JANË SI LOLI 

ME COLIN. ATA RRINË GJITHMONË BASHKË 
 

Me mënyrën e tij, shitësi transmeton një përshtypje të plotë te klienti, për sa i 

përket paraqitjes së tij të jashtme, gjesteve dhe gjuhës. 

 

Në këtë përfshihen: 

 

 Veshja 

 Higjiena personale  

 Shprehjet e fytyrës 

 Gjestet 

 Qendrimi 

 Mënyra e të folurit 

 Rrjedhshmëria e të folurit (shpejtësia e të folurit, intonacioni i zërit, 

kuptueshmëria, ndryshimi i intonacionit) 

 

 

Baza e shitjes bazuar te klienti, është eksperienca profesionale me baza të 

shëndosha e shitësit. Njohuritë e mira të specializuara mbi temën përkatëse  dhe 

produktin përkatës, i japin shitësit dhe klientit një ndjenjë sigurie dhe besimi.   

 

 

b) Zhvillimi i një dialogu shitjesh 

 

Është thelbësore për shitësin që të vendosë një marrëdhënie personale me klientin 

gjatë dialogut të shitjes. Duke treguar kompetencën e tij në këtë fushë, ai duhet 

t’ia dalë më sukses që të fitojë besimin e klientit, i cili pastaj është i gatshëm të 

dëgjojë këshillën e tij. Duhet bërë kujdes i vazhdueshëm që të mos cënohet vetë-

vlerësimi i klientit. 

 

Duke patur parasysh shprehjen e shumëpërmendur “klienti ka gjithnjë të drejtë”, 

zakonisht është një pengesë për një dialog shitjesh të susksesshëm.  Ndoshta rrit 

vetëvlerësimin e klientit, por aspak atë të shitësit. Për më tepër, rritet rreziku i 

servilizmit, i cili eliminon mundësinë e një dialogu shitjeje efiçient. Sigurisht që 

është më e arsyeshme në ndërtohet një marrëdhënie në të njëjtin nivel – tek e 

fundit, ju doni që bashkëbiseduesi t’ju marrë seriozisht.  

 

 

Zhvillimi i dialogut 
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GABIM DREJT 

Bindje me forcë Bindje 

Bërje e një oferte të parakohëshme Pritja për të bërë ofertën 

Hedhje argumentesh klientit Përdormi  i rezervuar i argumenteve  

Dëshirë për të mbizotëruar dialogun Dëshirë për të fituar porosinë 

Të folurit shumë Të pyesësh, të dëgjosh 

 

 

Në vijim, parimet më të rëndësishme të zhvillimit të një dialogu shitjeje do të 

trajtohen mbi bazën e pjesëve të një dialogu tipik shitjesh. Zhvillimi i një dialogu 

të përshkruar mund të përdoret gjithashtu përafërsisht si një hyrje në një dialog 

shitjesh. Dialogu i shitjes duhet të drejtohet në mënyrë aktive (me vetëdije dhe në 

mënyrë të përgatitur) prej shitësit. 

 

DIALOGUN E DREJTON AI QË BËN PYETJET  
 

 

Gabime në pyetje: 

 

 Drejtimi i më tepër se një pyetjeje në të njëjtën kohë 

 Në rastin e pyetjeve me “Po” ose “Jo”:  ofroni alternativa që nuk mund t’i 

ofroni aspak  

 Drejtimi i pyetjeve të cilave u përgjigjeni menjëherë vetë (“Pyetje retorike”) 

 Drejtimi i një pyetjeje për të mbuluar një sulm 

 

 

Një dialog tipik shitjesh ndahet në pjesët e mëposhtme:  

 

Hapja e dialogut: 

 Përshëndetja 

 Fillimi i kontaktit 

 Mundësia e marrjes së adresës individuale të klientit 

 

Përcaktimi i kërkesave: 

 

 Krijimi i besimit 

 Verifikimi i dëshirave të klientit 

 Drejtimi i pyetjeve dhe dëgjimi aktiv 
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Ofro: 

 

 Prezantimin e produktit 

 Motivimin e klientit  

 Avantazhet e klientit– argumentat pro’ 

 Trajtimi i kundërshtimeve 

 Diskutimi i çmimit  

 

 

Mbyllja e dialogut: 

 

 Siguri e mbylljes së dialogut 

 Vëmendje ndaj sinjaleve për blerje 

 Ndihmë klientit për të marrë vendimin 

 Shitje shtesë 

 Sjellje e mirë pas blerjes ose jo 

 Thuaj “mirupafshim” 

 

 

 

Hapja e dialogut: 

 

Mënyra e të drejtuarit klientit varet nga situata përkatëse dhe biznesi përkatës dhe 

duhet trajtuar me kujdes. Është e rëndësishme të përshëndesësh klientin me emër. 

Klienti duhet të takohet pa patur paragjykime.  

 

Përcaktimi i kërkesave: 

 

Para se të bëhet një ofertë, është e rëndësishme të përcaktohen dëshirat individuale 

të klientit. Një analizë e kërkesave tregon kompetencë, transmeton besim dhe bën 

klientët të kënaqur. Marrja me dëshirat e klientit përshkon rolin këshillues të 

shitësit. Pyetjet e hapura për të marrë informacion janë një mënyrë për të 

verifikuar nevojat e klientit. Dëgjimi aktiv (duke përsëritur dëshirat e klientit me 

fjalë të tjera) dhe fjalët konfirmuese (si “sigurisht”, “do të jetë kënaqësi”, etj.) 

forcojnë vetëvlerësimin e klientit. Vëzhgimi i gjesteve të klientit mund t’u japë një 

ide mbi kriteret e tij të heshtura të vendimmarjes.   

 

 

Oferta 

 

Pas verifikimit të kërkesave, mund të bëhet një ofertë individuale. 
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Nëse bëhet një prezantim produkti, pikave të mëposhtme u duhet dhënë rëndësi e 

veçantë: 

 

 Njohuri të mira teknike, fjalor i gjerë (evitoni fjalët që klienti nuk i kupton) 

 Bëhuni tërheqës për ndjesi të ndryshme të klientit 

 Mos tregoni shumë artikuj në të njëjtën kohë 

 Përdorni  argumente të kuptueshëm, të qartë, të thjeshtë (gjuha e klientit) 

 Strukturë me qëllim të përcaktuar të prezantimit 

 Vënia e theksit në detaje me interes të produktit 

 Tregoni vlerësimin tuaj për produktin 

 Bëni rregullisht pyetje kontrolluese 

 Jepni shembuj dhe bëni krahasime (zbatim, përdorim, etj.)  

 

Nëse produkti i ofruar është mall që mund të sillet lehtë te klienti, duhet t’a 

vendosni atë (mostrën) në duart e klientit dhe lejojeni atë që t’a ndjejë 

(“familjarizimi” ose “marrja në posedim”). 

 

Përgjatë prezantimit, shitësi mund të ndjekë metodën AIDA, sipas Levis 

(Vëmendje, Interes, Dëshirë, Veprim - Attention, Interest, Desire, Action): 

 

 Kërko vëmendjen 

 Fito interesin 

 Zgjo dëshirën 

 Vepro (bëj marrëveshje) 

 

Shitësi duhet të vendosë një lidhje midis ideve të shprehura nga klienti (motive 

dhe eksperienca) dhe produktit të tij (mundësira). 

 

ARGUMENTET DUHET TË ORIENTOHEN DREJT 

PËRFITIMIT TË KLIENTIT. NUK JANË MERITAT E 

PRODUKTIT QË KANË RËNDËSI PËR KLIENTIN, POR  

AVANTAZHET APO PËRFITIMET QË AI NXJERR NGA 

BLERJA E PRODUKTIT (AI NUK PO BLEN NJË 

PRODUKT, POR NJË ZGJIDHJE PROBLEMI) 
 

Për trajtimin e kundërshtimeve (kundërshtime ndodhin në pothuajse çdo dialog 

shitjesh), shitësi ka disa teknika të caktuara në dispozicion: 
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 Ai u jep miratim të kushtëzuar kundërshtimeve, por ngre pikëpyetje më lidhje 

me vlefshmërinë e kundërshtimeve në kushtet aktuale dhe mundohet t’i kthejë 

ato në argumente në favor të blerjes. Është e rëndësishme në fazat e 

sipërpërmendura të dialogut që të jepen argumente në favor të blerjes së 

produktit, por me masë, sepse klienti “ka nevojë” për to vetëm në këtë pikë. 

 

 Ai e pyet klientin me hollësi rreth kundërshtimeve të tij dhe e orienton atë me 

pyetje të qëllimshme që të zhvlerësojë kundërshtimet e tij. 

 

Këtu, është e rëndësishme që të mos ndërpritet klienti ndërsa është duke folur dhe 

mundohuni të argumentoni mbi nivelin faktik me informacion eksperti.  Klienti 

duhet të ketë gjithmonë ndjenjën që po këshillohet në mënyrë objektive dhe se 

është i lirë për të bërë zgjedhjen e tij për të blerë. 

 

Në  fushën e diskutimit të çmimit, ka dy fusha të veprimit me çmimin: 

 

 Thënia e çmimit:  këtu, dijenia mbi çmimin duhet dhënë dhe diferencat në 

çmim “të shiten” (të arsyetohen). 

 

 Mbrojtja e çmimit:  këtu, çmimet duhet të shpjegohen. Rekomandohet që të 

përdoren krahasimet, duke iu shmangur kontradiktave në argumentet tuaja dhe 

të bëni referenca çmim-vlerë ose çmim-kohë. 

 

KUNDËRSHTIMET ZAKONISHT JANË TREGUES I 

INTERESIT TË KLIENTIT 
 

 

Dialogu mbyllës  

 

Në dialogun mbyllës, shitësi përpiqet të drejtojë klientitn drejt marrjes së një 

vendimi pozitiv. Këtu, vetëbesimi i shitësit për të arritur marrëveshjen luan një rol 

thelbësor. Sinjalet e blerjes (veprimet fizike, formulimet, pyetjet) e klientit duhet 

të merren në konsideratë dhe të drejtohen për nga arritja e marrëveshjes. Shitësi 

duhet të tregojë vemendje të madhe në mënyrë që t’i dallojë këto. Nëse ai nuk i 

kap sinjalet, klienti “shuhet” dhe është pothuajse e pamundur për shitësin që të 

arrije marrëveshje në këtë dialog.   

Nëse ka ardhur momenti i duhur, shitësi mund të zgjedhë disa metoda për të bërë 

pyetjen mbyllëse:   

 

 Metoda direkte:  ai pyet për porosinë 
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 Metoda përmbledhëse: ai  bën një përmbledhje të pikave të marrëveshjes. 

 

 Metoda përfshirëse: ai ofron ndihmën e tij në përgatitjen e porosisë 

 

 Metoda e zgjedhjes pozitive: ai e pyet klientin nëse ai preferon alternativën  A 

ose B (p.sh. ngjyrën, masën, etj.) 

 

 Metoda frikësuese: ai i bën të qartë klientit se ai do të humbasë nëse nuk 

vendos menjëherë. Me këtë metodë duhet bërë shumë kujdes. 

 

Në këtë pikë, tërheqje të veçanta, (çmim special, ulje çmimi speciale, një dhuratë 

e vogël, etj.) janë të përshtatshme.   

 

Nëse ekziston mundësia për shitje shtesë, duhet përfituar nga avantazhi i kësaj 

faze.   

 

E RËNDËSISHME: 

 

IDEJA NUK ËSHTË TË FITOHET DIALOGU, POR POROSIA 

 

Pasi arrihet marrëveshja, klientit duhet t’i konfirmohet edhe një herë vendimi i tij 

(“Është e sigurtë që do të keni shumë kënaqësi/sukses me këtë/do të jeni i 

kënaqur”). Nëse nuk arrihet marrëveshja, para se të thoni “mirupafshim”, duhet 

vendosur për hapat e mëtejshëm (kontakti tjetër, takimi tjetër, mbështetja e 

specializuar, marrja me vehte e dokumenteve, një ofertë e re, etj.). 

 

 

c) Vijimësia e kontakteve me klientin/klientin e ardhshëm 
 

MENJËHERË PAS DIALOGUT TË SHITJES, DUHET TË 

REKOMANDOHET QË SHITËSI TË BËJË NJË ANALIZË 

TË SHKURTËR TË TIJ 
 

Pyetja e thjeshtë:  “Pse isha i suksesshëm?” (Nëse qëllimi arrihet) ose “Pse nuk 

isha i suksesshëm?” (Nëse qëllimi nuk arrihet) mund të ndihmojë shumë në këtë 

analizë.   

 

Pas çdo bisede me një klient, kontakti dhe i gjithë informacioni i marrë lidhur me 

shitjen duhet të mbahet shënim në një fletë regjistri të klientit ose në bazën e të 
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dhënave. Për më tepër, kontakte vijuese duhet të planifikohen. Në rast të dështimit 

të arritjes së një marrëveshjeje, një analizë dhe gjykim i veprimeve të mëtejshme 

(vlerësim i qëllimit për të blerë i klientit/klientit të ardhshëm) duhet kryer dhe 

rezultatet duhen regjistruar gjithashtu në një vend qendror.   

 

Këto të dhëna përfaqësojnë bazën për veprime të ardhme me objektiv 

marketingun. 

 

 

VENDIMI PËR TË BLERË 
 

Shitja është një punë si gjithë të tjerat. Ka më pak të bëjë me talentin dhe fatin, se 

sa mendohet. Numri i klientëve që mund të fitojë një shitës mund të matet mbi 

bazën e kontakteve të tij. Ndryshimet midis një shitësi të mirë dhe një shitësi të 

keq janë të vogla, nëse ai ndjek disa parime të caktuara të “zanatit”. 

 

Tani do të renditen disa prej këtyre faktorëve ndikues. 

 

A. SPECIALISTI I PËRKOHSHËM  
 

NË MOMENTIN E BLERJES; KLIENTI SHPESH DI MË 

SHUMË SE SHITËSI QË JEP KËSHILLA 
 

 

Sado e pamundur dhe e pabesueshme që mund të tingëllojë kjo, përsëri është e 

vërtetë. Shumë shitës kanë humbur shumë biznes sepse nuk e kanë kuptuar këtë 

ose ngaqë nuk mund t’a pranojnë këtë. 

 

Shitësit vazhdimisht marrin njohuri në fushën e tyre. Niveli i tyre i njohurive është 

gjithmonë i lartë. Pas periudhash trainimi, niveli i njohurive të shitësit rritet 

gradualisht.   

 

Ai tani di më tepër. Por njohuritë nuk janë vetëm njohuri mbi produktin e tij, por 

gjithashtu edhe rreth përdorimit praktik të tij, avantazhet dhe racionalimin indirekt 

nëpërmjet përdorimit të tij. Po ashtu, edhe konkurrentët duhen njohur.  Jo vetëm të 

dhënat teknike të produkteve, por edhe strategjia, paraqitja dhe sjellja e tyre. 

Rrjedhimisht, ky është një proces i vazhdueshëm i cili nuk mund të ndiqet 

vazhdimisht. Nuk mund të dërgosh shitësit e tu që të trainohen te konkurrenti yt. 

Ky informacion merret në mënyrë indirekte.   
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Departmente të veçantë për “vëzhgimin e konkurrentëve” nuk kanë rezultuar të 

suksesshëm në praktikë. Për nga vetë qasja e tyre ata janë të ndëshkuar me 

dështim. Ata mund të mbledhin vetëm njohuri teorike. Ata vizitojnë panaire dhe 

pretendojnë të jenë klientë të ardhshëm, në mënyrë që të këshillohen nga 

konkurrentët e tyre. Këtu, shpesh ndodh që vetëm mostra reklamuese analizohet 

dhe krahasohet në tabela teknike. Këto të dhëna janë shumë pak. Klienti vendos 

në një fushë tjetër. Vetëm shumë pak klientë i mbështesin vendimet e tyre në të 

tilla tabela krahasuese. Kësisoj, “mbështetje shitjesh” të tilla nuk janë shumë 

efiçiente. Është shumë më e rëndësishme  të njohësh llojet e argumenteve që 

përdoren prej konkurrentëve. Klienti i di ato. Ai mund të bëjë krahasimin më të 

mirë. Te cili furnizues kishte ai besimin më të madh? Kush e trajtoi atë më mirë 

(edhe pse subjektivisht) dhe në mënyrën më miqësore? 

 

Për më tepër, nëpërmjet bisedave të ndryshme ai merr një nivel të lartë njohurish 

teknike, në një kohë të shkurtër. Ai merr broshura, i studion ato dhe diskuton me 

njerëz që sapo kanë bërë një blerje të tillë, mbi eksperiencat e tyre. Ai krahason 

raportet nga terreni të kolegëve të tij me eksperiencë të gjatë dhe i përfshin ato në 

vendimmarjen e tij. 

 

 
 

Në kohën e dialogut të shitjes, ai ka grumbulluar një nivel njohurish që shpesh 

është më i lartë se ai i shitësit. Nëse shitësi nuk e pranon këtë, ai shpesh mund të 
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konsiderohet si arrogant e për rrjedhojë të konsiderohet si negativ. Plani 

emocional i klientit të ardhshëm bllokon çdo transmetim të mëtejshëm 

informacioni. Shitësi eliminohet më shpejt se sa ai ka vullnetin që t’a pranojë këtë. 

 

 

B. EKSPERIENCA E BLERJES  
 

Blerja duhet të jetë një eksperiencë. Kështu që edhe duhet të përgatitet 

respektivisht. Duhet të jetë e organizuar. Nuk ka asgjë interesante të blesh në 

tregun e pakicës (p.sh. METRO). Çdo gjë është e thjeshtë dhe e organizuar për të 

marrë me vehte mallin. Blerësi e di që më parë se çfarë dëshiron. Ka pak ose 

aspak këshillim. Vendimtare është që çmimi është aq i ulët sa që nuk lejon për 

ndonjë shërbim tjetër. Për mallin e blerë këtu pak flitet më tej dhe për rrjedhojë ka 

pak reklamë të mëtejshme. 

 

Rruga individuale po rifiton më tepër rëndësi. Supermarketet po konkurrohen nga 

bizneset e specializuara ose po ngrenë departamentet e tyre të specializuara  që u 

ngjajnë dyqaneve të specializuara ku jepen këshilla eksperte.  Konsumatori ka 

vullnetin për të paguar diçka më tepër, në një treg më të zhvilluar, për marrjen e 

këshillës së ekpertit.  

 

Shitësi duhet të jetë i përgatitur për klientët e tij. Departamenti që mbështet shitjet 

duhet t’i përgatisë shitësit një tekst për një skenar të tillë. Ajo që i tërheq klientët e 

ardhshëm dhe ajo që i largon ata, mund të testohet paraprakisht. Atëherë, vetëm 

ajo që është pozitive duhet përmendur.   

 

I gjithë dialogu i shitjeve duhet t’i nënshtrohet rregullave të fiksuara mirë. Pas një 

faze marrjeje informacioni gjatë së cilës ju mësoni se çfarë do me të vërtetë 

klienti, vjen  faza e informacionit (input), ku ai e merr këtë informacion rreth 

produktit të dikujt, i cili i korrespondon dëshirave të tij. As shumë, as pak.   

Karakteristikat e produktit që nuk i nevojiten klientit, nuk duhet t’i 

përmenden atij. Askush nuk do të blejë karakteristika që nuk përdoren dhe që 

japin një tablo të rreme të çmimit. Nëse ju i shpjegoni 100 tipare një klienti i cili 

kërkon vetëm 10, ai mendon se po blen një pajisje shumë të komplikuar që nuk i 

përgjigjet nevojave të tij. Marrëdhënia çmim-efektshmëri nuk i duket më e drejtë. 

Papritur, ai do vetëm 10% të çmimit të treguar, sepse ai do të përdorë vetëm 10% 

të efektshmërisë së pajisjes. Ai rrallë e formulon dëshirën e tij, por respektivisht 

merr edhe vendimin. Vetëm kur oferta përputhet me kërkesën dhe të gjitha pikat 

përputhen, atëherë vjen faza e mbylljes, në të cilën klienti mund të orientohet për 

të marrë vendimin kontraktual ose atë të blerjes. Vetëm kur të bëhet porosia, 

shitësi ia ka arritur  qëllimit.  
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NUK KA ASNJË SPORT KU ZGJEDHJA ËSHTË AQ E 

ASHPËR SA TE SHITJA. VENDI I DYTË NË SPORT TË 

JEP NJË MEDALJE ARGJENDI. NË SHITJE, VENDI I 

DYTË ËSHTË NJËSOJ ME TË TRETIN: POROSIA 

ËSHTË HUMBUR. VETËM MË I MIRI FITON. ÇDO GJË 

TJETËR ISHTE NJË INVESTIM I KEQ. 
 

Në fazën e marrjes së informacionit, dëshirat e klientit verifikohen. Këtu, aspektet 

emocionale dhe sociale që ofron produkti janë po ashtu të një rëndësie të madhe. 

Çfarë merret si e mirëqenë dhe çfarë është, në sytë e klientit, mbi mesataren? Një 

makinë nuk blihet për sasinë e kuajve fuqi të motorit dhe për numrin e ndenjëseve. 

Nëse do të ishet kështu, praktikisht do të kishte vetëm makina me një ndenjëse 

dhe pak kuaj fuqi. Jo, është një objekt prestigji. Çmimi është faktori që ka më pak 

lidhje. Rritja e çmimit të karburantit e tregon këtë herë pas here. Ti e merr 

makinën edhe pse është më e shtrenjtë se transporti publik.   

 

Produkti duhet t’a motivojë blerësin. Gjërat që ai i merr për të mirëqenia ia heqin 

motivimin. Ku është kufiri? 
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Egoja, realizimi i vetëvehtes 

Dashuri, respekt, imazh, prestigj 

Nevojat shoqwrore (p.sh. komunniteti) 

Nevojat fiziologjike 

(p.sh. ngrënia, fjetja) 
 

Fig.: Piramida e nevojave 

 

 

Siç e tregon piramida e nevojave, kufiri - “standardi” – ndryshon në varësi të 

zhvillimit të tregut. Në vendet veçanërisht të pa zhvilluara, nevojat fiziologjike, si 

ngrënia, mund të bëhen faktorë motivimi. Në një treg ku njerëzit kanë gjithçka, 

nevojat sociale mund të heqin motivimin.  

 

Kështu që vendimi i blerjes merret përherë e më tepër në sferën emocionale. 

Përkushtimi emocional ndryshon, edhe pse është përherë i pranishëm. Në rastin e 

mallrave me çmim dhe standard të ulët, emocionet janë në sferën pasive. Sa më i 

sofistikuar të jetë produkti dhe sa më shumë njohuri të kërkohen, aq më i lartë 

është përkushtimi emocional në vendimin e blerjes. Është pikërisht këtu ku 

nevojiten njohuritë e specializuara, ku faktori emocional për të vendosur është 

gjithashtu më i rëndësishëm.   
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Ky grafik na tregon neve, se megjithatë, klienti ka një nevojë të veçantë për një 

konfirmim pas blerjes. Pas blerjes ai është veçanërisht i pasigurtë nëse ka marrë 

vendimin e duhur. Ai e vë vehten në dyshim dhe ka nevojë për informacion nga 

jashtë. Atij duhet t’i konfirmohet se ai ka marrë vendimin e duhur për blerjen. 

Shitësi është më i rëndësishëm pas shitjes, se sa para saj! 
 

Shitësi duhet të ndihmojë klientin e tij që t’a kapërcejë fazën e “depresionit pas 

shitjes”. 

 

Dyshime fillojnë të ngrihen, sepse niveli i njohurive të klientit rritet pas blerjes. 

Niveli më i lartë i njohurive nuk arrihet me marrjen e vendimit për blerjen, por më 

pas.    

 

Në fazën pas blerjes, klienti reagon më fuqishëm në fushën e specialitetit. 

Reklama lexohet më me kujdes prej klientit, se sa prej klientit të ardhshëm. 

Reklama me një objektiv të qartë mundet gjithashtu të ndihmojë për depresionin 

pas shitjes. Shumë shpesh është dy-kahëshe: nga njëra anë, është tërheqëse me 

theksimet e saj ndaj klientëve të ardhshëm, “të rinjve”, nga ana tjetër, tërheq 

klientin me informacionin e detajuar, të shkruar me gërma të vogla.   

 

 

C. PJESËMARRËSIT NË VENDIMIN E BLERJES 
 

Periudha e komunikimit të njëkahshëm po afron drejt fundit. Zhvillime të 

shumëanëshme që fuqizojnë njëri-tjetrin po i japin përsëri qenieve njerëzore një 

rëndësi qendrore. Dialogu komunikues i vetëm është i pamjaftueshëm.   Një 

komunikim në rrjet duhet vendosur midis shitësit dhe blerësit.   

 

Shitja duhet të përgatitet në mënyrë strategjike. Ashtu siç duhet të ketë një 

dramaturgji për pjesët e veçanta të shitjes, vendimmarrësit duhet të njihen dhe të 

vlerësohen siç duhet. Kjo, mund të mësohet e të zbatohet gjithashtu në pothuajse 

të gjitha fushat e shitjeve. Qoftë kryekamarieri që lavdëron diçka që kuzhinieri e 

ka përgatitur me shumicë sot, qoftë shitësi i produkteve të çelikut, ekzistojnë 

gjithmonë udhëheqësit e opinioneve dhe ata që ndikojnë në vendimin e shitjes. 

Qoftë gruaja në restorant që merr pjesë në vendimin se çfarë do porosisë burri, 

apo  komiteti i fabrikës që mban një sy vigjilent në potencialin e racionalizimit të 

fabrikës së çelikut të ofruar nga shitësi.    

 

Disa njerëz vendosin 
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Në situatën tradicionale, një shitës i punësuar dërgohet te klienti për të lavdëruar 

produktet dhe për të shitur. Ne varësi të faktit nëse është shitje aktive apo pasive, 

ai ndeshet me njerëz të ndryshëm.   

 

Në rastin e shitjeve pasive, zakonisht vjen vetë blerësi. Ai kështu ka dhënë 

sinjalin e parë dhe ka komunikuar që ai është, në parim, i interesuar për mallin e 

ofruar. Nëse vjen vetëm, shitësi duhet të zbulojë se kush tjetër merr pjesë në 

vendim.   

 

Në rastin e shitjeve aktive, shitësi duhet t’a kërkojë klientin. Klienti, në këtë pikë, 

nuk është as klient i mundshëm. Shitësi, së pari, duhet t‘i bëjë atij të qartë, se ai e 

kërkon produktin e tij. Për këtë, ai kërkon dikë që “i hap derën”, një person që 

prezanton atë në sipërmarrje. Në rastin e shumicës së sipërmarrjeve, ky është 

departamenti i blerjeve. Atij i duhet të zbulojë se kush e merr vendimin.   

 

 Ky mund të jetë përdoruesi i produktit të ofruar. Ai mund të informohet 

objektivisht. 

 

 Shpesh, është drejtori menaxhues ose pronari i biznesit. Për atë, të gjithë 

argumentet efikasë janë të përshtatshëm.    

 

 

 Departamenti i blerjeve do të donte gjithashtu eksperiencën e tij të 

suksesshme. Përveç të tjerash, është detyra e tij që të bëjë blerje më të mira se 

përdoruesit.   

 

 Personat me influencë që mund të zbulohen vetëm kur e njeh mirë nga brenda 

kompaninë, (“Eminenca gri”), ata janë njerëzit më të rëndësishëm.  

 

Në mënyrën tradicionale të gjërave, shitësi i vijës së parë të frontit duhet që tani të 

bindë të gjithë vendimmarrësit. Kjo është një detyrë shumë e vështirë, sepse ai 

duhet të vendosë kontakte në nivele të ndryshme dhe të veprojë me argumente të 

ndryshëm. Rreziku më i madh për të është se secili prej vendimmarrësve e 

konsideron vehten e tij vendimmarrësin e vetëm dhe më të rëndësishëm. Nëse ai 

mëson mbi kontaktet e tjerë të shitësit, mund t’a interpretonte këtë negativisht. 

Nëse ai ka folur me nëpunësin përpunues në departamentin e blerjeve, mund të 

interpretohet si shkelje e besimit nëse ai merr kontakt me drejtuesin e 

departamentit të blerjeve. Nëpunësi përpunues  mendon: “Nuk i mjaftoj unë atij? 

Nuk jam unë aq kompetent sa duhet?” 
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Këto marrëdhënie ndërveprimi duhet të zgjidhen prej një menaxhimi të llogarive 

bazë. 

Departamenti i shitjeve duhet t’ kundërpërgjigjet departamentit të blerjeve me një 

ekip të barabartë. Për nivelet e ndryshëm të klientëve, duhet të ekzistojnë  

korresponduesit ekuivalentë në departamentin e shitjeve. Nëse është një 

marrëveshje e rëndësishme, drejtuesi nuk ka zgjidhje tjetër përveç se të thërrasë 

drejtuesin e blerjeve. Drejtuesi i blerjeve i kompanisë shitëse, duhet të kontaktojë 

me drejtuesin e blerjeve të kompanisë blerëse dhe të zhvillojë  një  dialog midis 

kolegësh. Specialisti i prodhimit i shpjegon produktin përdoruesit; lobuesi 

përpiqet të ndikojë udhëheqësin e opinioneve të blerësit të mundshëm. Anëtarët e 

veçantë të ekipit duhet të bien dakord me njëri-tjetrin. Secilit i jepet një rol i 

përcaktuar qartë. Në këtë mënyrë, ekipi mund të hedhë dritë më mirë mbi mjedisin 

e partnerit të biznesit. Shitja mund të kryhet në të gjitha nivelet. Me përdorimin e 

shitjeve të tilla  strategjike të organizuara, është pothuajse e pamundur të mos jesh 

i suksesshëm. Shitësi është vetëm menaxher i ekipit. Pavarësisht hierarkisë, ai 

duhet të konsiderojë drejtuesin si një anëtar tjetër të ekipit.   

I njëjti ekip – ndoshta me një kombinm tjetër – është i nevojshëm edhe në mallrat 

jo-kapitale.   

Nëse p.sh., drejtuesi i një sipërmarrjeje të madhe shkon për të ngrënë, pronari i 

lokalit duhet t’i urojë vetë mirëseardhjen, edhe nëse kryekamarieri kujdeset për 

shërbimin. Nëse pronari shërben një pjatë vetë, si një gjest simbolik, kjo sigurisht 

që do ia arrijë qëllimit.  Kuzhinieri shkon në tavolinë për t’i shpjeguar recetën e 

gatimit bashkëshortes, për të cilën ndoshta dihet se i pëlqen gatimi. Me ndihmën e 

këtij shembulli, mund të shihet se shitja bëhet në disa nivele.   

 

 

D. MOTIVET E BLERJES  
 

Sa më të thjeshtë të jenë produktet dhe sa më shumë t’i përgjigjen standardit, aq 

më shumë varet vendimi për blerjen në sferën emocionale. Sa më i komplikuar,  

më i gjerë dhe efiçient të jetë produkti, aq më të mëdha janë motivet racionale të 

blerjes. Të një rëndësie parësore për blerjen janë: 

 

Motivet racionale dhe njerëzore  

 

a) Motivet racionale  

 

 Besueshmëria: 

Besueshmëria e një produkti varet krejtësisht nga cilësia e tij. Pas blerjes, klienti 

dëshiron me të vërtetë të jetë në gjendje të përdorë atë që i është premtuar dhe të 

shqetësohet sa më pak për riparimet dhe prishjet. Ky motiv është më i fortë në 
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tregjet më të zhvilluar, se sa në vendet që nuk janë akoma kaq të orientuar drejt 

tregut. Në tregjet ku ka akoma punë për të bërë, konsumatori sheh në fillim 

çmimin e produktit. Ai nuk mendon në mënyrë afatgjatë, në të cilën cilësia 

llogaritet së bashku me çmimin.   

 

 Aftësia e zgjidhjes së problemeve 
Si e zgjidh produkti i blerë problemin në fjalë? Ky motiv, gjithashtu, të çon në 

drejtim të cilësisë. Konsumatori nuk do të dëshironte të blinte shumë tepër, as 

shumë pak. Produkti duhet të përshkruhet për përdorimin e tij. Përshkrimet e 

orientuara drejt përdorimit janë zgjidhja më e mirë. 

 

 Aftësia për të furnizuar dhe besimi në respektimin e afateve 
Veçanërisht në rastet e produkteve ku ka zëvendësime dhe porosi të përsëritura, 

ky është një argument shumë i rëndësishëm. Pasi klienti me vendimin e tij të parë 

e ka vënë vehten “në mëshirën” e furnizuesit, ai është më i varur prej tij në 

rrjedhën e ngjarjeve në të ardhmen. Ky është, mbi të gjitha në rastin e produkteve 

më të ngjashme, një argument i një rëndësie në rritje.   

 

 Çmimi dhe kushtet e pagesës 

Shumë shpesh, vetëm çmimi i blerjes merret në konsideratë. Por ky është vetëm 

një argument.  Një çmim i ulët mund të jetë gjithashtu edhe një blerje e shtrenjtë. 

Pavarësisht kritereve të produktit, kjo është e qartë vetëm në kombinim me 

kushtet e pagesës.   

 

 

 Shërbimi/Shërbimi Teknik ndaj Klientit 

Ky është një faktor i rëndësishëm si një motiv krejtësisht racional. Një detyrim 

afatgjatë merret përsipër në lidhje me shërbimin. A do të jetë akoma në gjendje 

furnizuesi të ofrojë pjesë këmbimi pas pesë vitesh? A do të ekzistojë akoma? Si 

duket sot organizata e tij e shërbimit dhe si do të duket pas disa vitesh? Sado e 

madhe dhe e suksesshme të jetë një firmë, është pa vlerë për përdoruesin , nëse 

nuk ka përfaqësi apo nuk përfaqësohet mjaftueshëm në vendin e tij.   

 

 

b) Motivet njërëzore  

 

Motivet emocionalë: këta janë veçanërisht dominues në  një nivel të ulët produkti, 

por edhe vendimtarë në rastin e produkteve të nivelit të lartë. Sa më të ndërlikuar 

të bëhen produktet, aq më vendimtare janë konsideratat emocionale. Klienti di 

shumë pak rreth teknologjisë dhe produktit. Ai i beson shitësit përherë e më tepër. 

Shitësi mund të ndikojë fillimisht te motivet emocionale me personalitetin e tij. Sa 
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më shumë besim ngjall ai te blerësi i mundshëm, aq më shumë rriten mundësitë që 

vendimi të merret në favorin e tij.   

 

Motivet e veçanta  

 

Këtu, janë  motivet emocionale që lidhen me produktin përkatës që kanë rëndësi 

parësore. Blerja e një makine nuk çështje e një nevoje reale, por më tepër çështje 

‘prestigji”. 
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Pyetje dhe ushtrime mbi temën “Politika e shpërndarjes”: 
 

 

 Çfarë kuptoni me shpërndarje dhe cilët janë instrumentët kryesorë të kësaj 

politike? 

 

 Çfarë detyrash ka sot shitësi direkt? 

 

 Përshkruani funksionet individuale të tregëtisë.   

 

 Çfarë kuptohet me “dendësinë e shpërndarjes"? 

 

 Shpjegoni termat “shpërndarje intensive, ekskluzive dhe përzgjedhëse". 

 

 Cilët faktorë janë vendimtarë për zgjedhjen e një rruge shpërndarjeje? 

 

 Çfarë do të thotë “biznes vendas (lokal)”?   

 

 Jepni një vështrim të përgjithshëm ose një studim të organeve të brendshme të 

shpërndarjes të biznesit.  

 

  Çfarë janë “llogaritë kyçe”? 

 

 Shpjegoni sistemin e françizës. 

 

 Çfarë kuptoni me logjistikën? 

 

 Cila është përmbajtja e përpunimit të porosisë? 

 

 Shitja personale: Çfarë parimesh dini për përgatitjen e dialogut? 

 

 Cila është lidhja reciproke midis objektivit dhe nivelit të marrëdhënieve në një 

dialog shitjeje? 

 

 Cilat janë parimet më të rëndësishme për zhvillimin e një dialogu shitjesh? 

 

 Përshkruani pjesët e veçanta të një dialogu shitjesh. 

 

 Shpjegoni formulën AIDA. 
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 Kujt duhet t’i kushtoni vëmendje pas një dialogu shitjeje? 

 

 Shitësi është më i rëndësishëm pas shitjes, se përpara saj - pse? 

 

 Jepni një vëzhgim të motiveve të blerjes. 
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X. POLITIKA E 

KOMUNIKIMIT  
 

 

Komunikimi është shkëmbimi i informacionit midis dy partnerëve.  

Informacioni është lajm i orientuar drejt një qëllimi dhe njohuri e orientuar drejt 

një qëllimi. 

Ne mund të bëjmë dallimin midis komunikimit  të njëanshëm dhe atij të 

dyanshëm.  Komunikimi i njëanshëm ndodh kur informacioni transmetohet nga 

një “dërgues”, te një “marrës”.   

Në rastin e komunikimit të dyanshëm, rrjedha e informacionit shkon në të dy 

drejtimet.  Dërguesi merr një përgjigje si reagim ndaj informacionit të tij. Për 

transmetimin e mesazhit të tij, dërguesi përdor një mjet, të ashtuquajturin “kanal”.  

Në rastin e komunikimit verbal, ndjesitë e veshit dhe të syrit adresohen 

nëpërmjet kanalit të të folurit dhe të të shkruarit. 

Në rastin e komunikimit jo-verbal, organet e shqisave veshi, syri, prekja dhe 

nuhatja mund të adresohen nga tingujt dhe zhurmat, fotot, kanalet e trupit dhe të 

aromave. Mjet i komunikimit verbal mund të jetë për shembull, gazeta, një libër,  

një bisedë, teksti i një pankarte, etj. 

Shembuj të komunikimit jo-verbal janë fotot, dhe mbi të gjitha, gjestet trupore 

(shprehjet e fytyrës dhe gjestet). 

 

Më tej, mund të bëhen dallime midis komunikimit personal dhe komunikimit në 

masë.   

Nëse një dërgues komunikon me një person, ose me një numër të përshtatshëm 

njerëzish, atëherë bëhet fjalë për komunikim personal.   

Nëse një dërgues komunikon me shumë persona, atëherë bëhet fjalë për 

komunikim në masë.   

Teckologjitë e reja të komunikimit po sjellin ndryshime të mëdha në sjelljen e 

njerëzve.   

Nëse dërguesi dhe marrësi ofrojnë apo kërkojnë produkte, bëhet fjalë për  

komunikimin në treg.   

 

Në rastin e komunikimit në treg, bëhet një dallim midis  

 

 Komunikimit në masë (reklamatat, marrëdhëniet me publikun, informacionet 

për konsumatorin) 
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 Komunikimit individual (shitja personale, marketingu telefonik, posta 

direkte). 

 

Një sipërmarrje ka në dispozicion instrumentet e mëposhtëm për politikën e  saj të 

komunikimit: 

 

 Promovimin e shitjeve  

 Marrëdhëniet me publikun 

 Reklamën 

 

PROMOVIMI I SHITJEVE  
 

Strategjitë e promovimit të shitjeve synojnë kryesisht organizimin optimal të 

ndikimit në kontaktin me klientin. 

 

Funksioni i promovimit të shitjeve është që të informohen organet e shpërndarjes, 

ndërmjetësit e shpërndarjes dhe klientët/përdoruesit rreth përfitimeve prej 

produkteve dhe të ndikojnë në klientët e mundshëm dhe në organet e shpërndarjes, 

në mënyrë të tillë që ata të preferojnë produktet e kompanisë tuaj, ndaj produketve 

të të tjerëve.   

 

Instrumentet e promovimit të shitjeve janë: 

 

 Promovimi i stafit  

 Reklamimi i mallit nëpërmjet ekspozimit (Merchandising) 

 Promovimi i konsumatorit  

 

A. PROMOVIMI I STAFIT  
 

Promovimi i stafit është një mënyrë promovimi shitjesh që synon rrugët e 

brendshme ose të jashtme të shpërndarjes (shitësit, agjentët e shitjeve, shitësit 

udhëtues).   

Ato zbatohen nëpërmjet informacionit të shkruar rreth produktit, përshkrimet e 

detajuara të produktit, rezultatet e testeve, argumentet e shitjes dhe broshurat e 

shitjes), nëpërmjet trainimit të shitësve ose sistemeve të shpërblimit (bonuseve) 

(p.sh. konkurrimi i shitjeve). Shumë shpesh, të tre këto mundësi, ndodhin në të 

njëjtën kohë. 
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Në industritë e investimeve dhe të mallrave të konsumit, njohuritë me baza të 

shëndosha mbi produktin, argumentet e shitjeve, taktikat e suksesshme të 

bisedimeve për shitjet, informacioni mbi tregun, si sjellja e klientit dhe 

konkurrenca, janë pjesë përbërëse të pazëvendësueshme të trainimit të një niveli të 

lartë të punonjësve të prodhuesit dhe të shitësit. Klientët e vlerësojnë kur 

informohen me hollësi, duke marrë argumente për zgjidhjen e problemit, kur 

shitësit merren me një situatë të veçantë të klientit dhe janë në gjendje t’i ofrojnë 

klientit sugjerime për zgjidhje. 

 

 

B. REKLAMIMI I MALLIT NËPËRMJET EKSPOZIMIT 

(MERCHANDISING) 
 

Reklamimi i mallit nëpërmjet ekspozimit  është një mënyrë e promovimit të 

shitjeve që synon ndërmjetësit. 

 

Instrumentet e reklamimit të mallit nëpërmjet ekspozimit janë: 

 

 Informacioni i shkruar (reklama ose shtojca në gazetat e tregëtisë, postimet) 

 Ekspozimet speciale ose dytësore (vendosja e produkteve në lartësinë e syrit 

ose vendosje e shumëfishtë e produkteve) 

 Materiali ekspozues (etiketat e çmimeve, raftet e broshurave, pankartat e 

ofertave speciale, figurat prej kartoni, etj.) 

 Demonstrueset (p.sh. vajzat demonstruese)  

 

 

C. PROMOVIMI I KONSUMATORIT  
 

Promovimet e konsumatorëve janë masa të promovimit të shitjeve që synojnë  

direkt konsumatorin/përdoruesin.   

Promovimi i konsumatorit mund të bëhet para shitjes (broshura, fletëpalosje, 

gazeta konsumatori, kupona blerjeje, mostra, demonstrime produkti, konkurse, 

etj.) ose gjatë vetë shitjes (dhurata falas, oferta me çmime speciale, çanta, etj.). 

 

MARRËDHENIET ME PUBLIKUN 
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A. VENDI I MARRËDHËNIEVE ME PUBLIKUN NË 

KUADRIN E MIKSIT TË MARKETINGUT 
 

Me marrëdhënie me publikun, kuptojmë organizimin e planifikuar të 

marrëdhënies midis një sipërmarrjeje dhe pjesëve të ndryshme të publikut, me 

synimin për të fituar besimin dhe të kuptuarit prej këtyre pjesëve, ose zgjerimin e 

tyre.   

 

Marrëdhëniet me publikun mbështesin dhe lehtësojnë përdorimin e  instrumenteve 

të tjerë të politikës së marketingut. 

 

Marrëdhëniet me publikun dhe reklamat, sidoqoftë, përfaqësojnë instrumente të 

ndryshëm të  politikës së komunikimit.   

 

Reklama e produktit i shërben direkt rritjes së xhiros së një produkti të veçantë 

ose një grupi produktesh. 

 

Reklama me imazhe i jep përparësi reklamës së produktit. Detyra e saj është të 

ndikojë pozitivisht në imazhin subjektiv të sipërmarrjes, te klientët, në mënyrë që 

të rriten mundësitë e shitjeve të sipërmarrjes në afat të gjatë.    

 

Marrëdhëniet me publikun, nga ana tjetër, u drejtohen jo vetëm klientëve.  Detyra 

e tyre është të ndikojnë pozitivisht te të gjitha pjesët e tjera të publikut që kanë të 

bëjnë me sipërmarrjen. Funksioni i tyre është udhëheqin, në sytë e këtyre pjesëve 

të publikut, drejt një imazhi uniform të sipërmarrjes, i cili është qartësisht i 

dallueshëm prej konkurrentëve. 

 

Në mënyrë që të arrihet ky qëllim, është i domosdoshëm një koncept strategjik i 

marrëdhënieve me publikun, i shkruar, ndërtuar mbi bazën e “Identitetit të 

Korporatës”. 

 

 

a) Identiteti i Korporatës  

 

Me  “Identitet të Korporatës” kuptojmë imazhin e vehtes të një sipërmarrjeje.  

 

Imazhi më i mirë se si një sipërmarrje do të donte të shihej nga klientët e 

mundshëm të një pjese të publikut, është, në një shkallë të lartë, i përcaktuar nga  

modeli i dizenjos së korporatës. 
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b) Dizenjoja e Korporatës  

 

Dizenjoja e korporatës është imazhi pamor i një sipërmarrjeje në 

sytë e publikut.   

 

Elementët organizativë të këtij imazhi janë: 
 

 Marka osë simboli i firmës 

 Paraqitja pamore e emrit të kompanisë 

 Shkronjat 

 Ngjyra e lëkurës 
 Arkitektura 

 

Kjo bën të mundur identifikimin e shpejtë të sipërmarrjes. Imazhi pamor lidhet me 

eksperienca të tjera të publikut, në lidhje me sipërmarrjen, për të krijuar imazhin e 

dëshiruar të korporatës. 

 

 

B. GRUPET OBJEKTIV I MARRËDHËNIEVE ME 

PUBLIKUN 
 

Pjesët më të rëndësishme të publikut me të cilët kompania ka të bëjë, janë:  (shih 

figurën më poshtë). 

 

Të gjitha këto pjesë të publikut duhen mbajtur parasysh në një koncept strategjik 

të marrëdhënieve me publikun.  Instrumente të veçantë të marrëdhënieve me 

publikun përdoren për çdo rast individual.   

 

  Marrëdhëniet me  

autoritetet publike 

dhe strukturat e 

tyre 

  

     

 
Autoritetet  Sindikatat dhe 

Dhomat 
 Partitë Politike  
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Media  Kompania  Punonjësit 

     

 

Klientët 

 

 Kreditorët  Partnerët dhe 

Aksionerët 

 

 Furnizuesit 

 

 Konkurrentët 

 

 

    

 

 

  Marrëdhëniet me 

Sipërmarrjet Private  

  

 

 

 

 

a) Lidhja e marrëdhënieve me median (“marrëdhëniet me median”) 

 

Me marrëdhënie me median, kuptojmë marrëdhëniet midis një sipërmarrjeje dhe 

përaqësuesve të medias (gazetarëve). 

Informacioni i marrëdhënieve me publikun merret falas prej stafit redaktues ose 

nuk merret fare parasysh. Sa më në mënyrë të favorshme të organizohen 

marrëdhëniet me përafaqësuesit e medias, aq më e lehtë është për një sipërmarrje 

t’ia dalë me sukses që të vendosë informacion të përgjithshëm në media për 

vehten e saj, sukseset, qëllimet, apo zhvillimet e reja. 

 

Instrumentet kryesorë të disponueshëm për marrëdhëniet me publikun në këtë 

kuptim janë: 

 

 Konferencat e shtypit  

 Deklaratat për shtyp 

 Aktivitetet për shtypin 

 

 

Konferencat e shtypit  

Konferencat e shtypit janë aktivitete në të cilat një organizatë, fton gazetarët e  

interesuar në një prezantim apo informim mbi zhvillimet, planet  apo vendimet e 

reja.  

Në to, informacioni thelbësor u jepet gazetarëve në formë të përmbledhur dhe  u 

jepet mundësia për të bërë pyetje të hollësishme mbi të gjitha çështjet e interesit. 
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Deklaratat për shtyp 

Deklaratat për shtyp janë përmbledhje të shkruara të lajmeve me interes, të cilat 

organizatat ua dergojnë përfaqësuesve të medias për t’u informuar dhe për 

përdorim të lirë. 

 

Ato kanë si qëllim, nga njëra anë t’u ofrojnë përfaqësuesve të medias inofrmacion 

i cili është i rëndësishëm për ta, dhe nga ana tjetër, t’i inkurajojnë ata të kërkojnë 

më tej apo të bëjnë raportime në media. 

 

 

Aktivitetet për shtypin 

Aktivitetet për shtypin shkojnë më tej se konferencat e shtypit. Ato organizohen 

nga organizata të marrëdhënieve me publikun, të cilat në këto raste, përpiqen të  

fitojnë mirëkuptimin dhe vullnetin e mirë të përfaqësuesve të medias nëpërmjet 

mjeteve të veçanta dhe/ose ngritjes së marrëdhënieve shoqërore me këta 

përfaqësues.  

 

 

b) Marrëdhëniet njerëzore 

 

Me marrëdhënie njerëzore, kuptojmë marrëdhëniet e një sipërmarrjeje me 

punonjësit e saj.   

 

VETËM AJO SIPËRMARRJE E CILA NËPËRMJET 

ORGANIZIMIT TË MARRËDHËNIEVE TË SAJ ME 

PUNONJËSIT IA DEL ME  SUKSES TË IDENTIFIKOHET  

MIDIS TYRE NË MAKSIMUMIN E MUNDSHËM ME  

IDENTITEIN E DËSHIRUAR TË KORPORATËS, MUND 

TË SHPRESOJË TË TRANSMETOJË KËTË IDENTITET 

TË KORPORATËS TE PJESËT E TJERA TË PUBLIKUT 
 

Marrëdhëniet me publikun mund të përdorin këtë kanal të brendshëm 

komunikimi, si më mëposhtë, si një kontribut për të aritur këtë qëllim. 

 

 Manuali i punonjësve  

 Tabela e njoftimeve dhe sistemi i postës së brendshme 

 Gazeta e kompanisë  
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 Letra drejtuar punonjësve 

 Ekskursione për punonjësit  

 Udhëtime për të afërmit 

 Sistem kutie sugjerimesh për kompaninë  

 

 

Manuali i punonjësve  

Manuali i punonjësve i prezanton punonjësit e rinj në një mënyrë thjeshtësisht të 

kuptueshme  me historinë e kompanisë, organizimin e saj, produktet e saj dhe/ose 

shërbimet e saj. Ai përmban gjithashtu edhe modelin e korporatës, rregullat më të 

rëndësishme të punës dhe jep informacion mbi mjediset ekzistuese sociale dhe 

përdorimin e tyre.   

 

 

Tabela e njoftimeve dhe sistemi i postës së brendshme 

Tabela e njoftimeve shërben për të bërë të njohur informacionin e ri të 

organizimit. Mundet po ashtu të përdoret nga komiteti i fabrikës për  

informacionet me interes drejtuar gjithë punonjësve.   

 

 

Gazeta e kompanisë  

Roli i gazetës së kompanisë është të informojë punonjësit mbi të gjitha masat dhe 

organizimet  në lidhje me ta, në mënyrë të tillë që ata të krijojnë një ndjesi të tillë 

më të lartë të përkatësisë në komunitet dhe kuptim më të mirë të tërësisë së 

marrëdhënieve në kompaninë e tyre. 

 

 

Letra ose e-maile drejtuar punonjësve 

Njoftimet veçanërisht të rëndësishme u bëhen të ditura punonjësve nëpërmjet 

letrave.   

 

 

Ekskursionet e kompanisë dhe festat 

Ekskursionet e kompanisë dhe festat konsiderohen, siç janë edhe ngjarjet sportive 

të kompanisë, si metodat e duhura për të forcuar kontaktet personale midis 

menaxhimit dhe punonjësve.   

 
Udhëtimet e dhëna nga kompania për të afërmit 

Të kuptuarit prej anëtarëve të familjes të një punonjësi, të shqetësimeve dhe 

problemeve, por edhe të rasteve për të festuar, mund të rritet ndjeshëm nëpërmjet 

përmirësimit të njohurive të tyre të mjedisit ku punon i afërmi i tyre. Udhëtimet e 
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kompanisë që u jepen të afërmve shërbejnë si për të rritur mirëqenien sociale të 

punonjësve,  ashtu edhe për të komunikuar identitetin e korporatës te partnerët e 

tyre. 

 

 

Kutia e sugjerimeve për kompaninë 

Nëmëmjet mundësisë së bërjes së propozimeve për përmirësimin e kompanisë, 

brenda sistemit të brendshëm të kutisë së sugjerimeve, punonjësi mund të 

kapërcejë në punët e kompanisë përtej sferës së funksionit të tij direkt. 

Shpërblimet që ofrohen për sugjerimet që gjejnë zbatim në praktikë janë një kusht 

bazë për përkushtimin e punonjësve në këtë drejtim. 

 

 

c) Lidhja e marrëdhënieve me sektorin privat (“Marrëdhëniet Industriale”) 

 

Lidhja e marrëdhënieve me sektorin privat, është përdorimi i instrumenteve të 

marrëdhënieve publike, në lidhje me të gjitha pjesët e interesuara të sektorit privat 

të ekonomisë.   

 

Këto pjesë përfshijnë: 

 

 Klientët 

 Aksionerët 

 Furnizuesit 

 Huadhënësit 

 Konkurrentët 

 

Marrëdhëniet publike në lidhje me klientët 

 

Marrëdhëniet publike në lidhje me klientët janë të gjitha aktivitetet e një 

sipërmarrjeje (organizate), të cilat shërbejnë për të rritur të kuptuarit e kompanisë 

nga ana e klientëve dhe për t’i prezantuar ata me punën e saj. 

 

Kjo lloj marrëdhënieje me publikun është e ngjashme mc reklamën.  

Rrrjedhimisht, i drejtohet grupeve objektiv të tillë si p.sh. shitësit me shumicë, 

shitësit me pakicë dhe konsumatorët, të cilët duhet të trajtohen sipas 

karakteristikave të tyre specifike. 

 

Instrumentet më të rëndësishme të marrëdhënieve me publikun në lidhje me 

klientët janë: 
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 Korrespondenca dhe telefoni 

 Mjetet e publicitetit 

 Revistat e konsumatorit 

 Vizitat në ambientet e kompanisë  

 Dhomat e pritjes 

 Raportet e biznesit  

 Shërbimet e veçanta 

 

 

 

Korrespondenca dhe telefoni 

 

Korrespondenca, e-mailet dhe bisedat telefonike duhet të bëhen me tone 

tërheqëse. Ky parim duhet mbajtur parasysh edhe në rastin kujtesave, refuzimeve 

apo ankesave, ku klienti e ka fajin vetë. Në mënyrë që të sigurohet trajtimi me 

mirësjellje e i klientëve, të gjithë punonjësit që kanë kontakt me ta, jo vetëm 

shitësit, duhet të trainohen në mënyrë të vashdueshme për komunikimin dhe të 

ndjekin kurse speciale.   

 

 

Mjetet e publicitetit 

 

Përveç nisjes së raporteve pozitive në media, një sipërmarrje mundet gjithashtu të 

përpiqet, nëpërmjet filmave dokumentarë, leksioneve, broshurave ose materialeve 

të mësimdhënies, të reflektojë besim, mirëkuptim, marrëveshje, vullnet të mirë 

ose interes ndaj pjesëve të publikut të cilave u adresohet.  

 

Shembuj të mjeteve të publicitetit janë: 

 Raportet në media 

 Filmat dokumentarë  

 Leksionet 

 Broshurat 

 Mjetet ndihmëse të mësimdhënies 

 
 

Revista e klientit 

 

Një revistë klienti mund të përdoret, përveç zhvillimeve të përgjithshme në tregun 

përkatës, për të raportuar mbi produktet e reja të sipërmarrjes, përfitimet shtesë që 

ofron ky produkt, përdoruesit e kënaqur, veprimet e planifikuara dhe aktivitetet e 
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tjera të sipërmarrjes. Funksioni i saj është të krijojë një klimë besimi dhe kështu, 

të kontribuojë për një lidhje më të fortë midis klientit dhe sipërmarrjes. 

 

 

Vizita të organizuara në mjediset e kompanisë 

 

Organizimi i vizitave në mjediset e kompanisë për klientët, shërben mbi të gjitha, 

për t’u provuar atyre përpjekjet e kompanisë për të mbajtur prodhimin ose 

shërbimet në zhvillimet më të fundit të teknologjisë ose cilësisë. Respektimi i 

rregullave të higjienës, ofrimi i përfitimeve sociale moderne, teknikat e 

parandalimit të aksidenteve, mjediset e trainimit, ose të tjera si këto, mund të 

vihen gjithashtu në dukje. 

 

 

Dhomat e pritjes 

 

Nëse një klient hyn në një biznes, ai e krijon mendimin e tij të parë mbi 

sipërmarrjen nga përshtypja që i bëjnë mjediset e saj. Për rrjedhojë, këto duhet t’i 

transmetojnë atij identitetin e dëshiruar të korporatës, qoftë nga ana pamore, qoftë 

nga pikëpamja e ndjesive. E njëjta gjë vlen edhe për hyrjen e fabrikës dhe 

mjediset e saj. 

 

 

Raportet e fundvitit  

 

Raportet e fundvitit duhet të kenë një dizenjo tërheqëse dhe t’i lejojnë klientëve  

dhe aksionerëve, huadhënësve dhe gazetarëve, që të mbledhin informacion 

thelbësor mbi drejtimin e biznesit, objektivat e biznesit dhe suksesin e arritur në 

të. 

 

 

Shërbimet e veçanta  

 

Shërbimet e veçanta janë shërbime për klientin të çdo lloji, që shkojnë përtej 

plotësimit të këkrkesave nëpërmjet furnizimit me mallra dhe shërbimet e 

zakonshme të lidhura me të.   

Këtu bëjnë pjesë p.sh. pamfletet informative mbi ushqimin e shëndetshëm, të cilin 

shitësit mund t’ia kalojnë klientëve të tyre, ose terrenet sportive të kompanisë, që 

mund të vihen në dispozicion të njerëzve dhe klubet.   
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Marrëdhëniet me publikun në lidhje me aksionerët 

 

Marrëdhëniet me publikun në lidhje me aksionerët përshkruajnë të gjithë 

aktivitetet e një sipërmarrjeje, të cilat shërbejnë për të rritur besimin e aksionerëve 

në menaxhimin e sipërmarrjes.   

Marrëdhëniet me publikun në lidhje me aksionerët synon të krijojë një mirëkuptim 

për problemet e menaxhimit dhe zgjidhjet e ofruara. Ato janë konceptuar për të 

ruajtur dhe forcuar besnikërinë dhe besimin në korrektesën e politikës së drejtimit.  

Kështu për shembull, menaxhimi i një shoqërie aksionere që dëshiron të krijojë 

marrëdhënie të mira me aksionerët, nuk do e kufizojë rrjedhën e informacionit te 

raportet e fundvitit dhe mbledhjen e përgjithshme vjetore, por do t’u ofrojë 

aksionerëve edhe raporte të përkohëshme për drejtimin e biznesit ose 

korrespondencë në lidhje me vendimet që do të merren.   

Instrumentet më të rëndësishëm të marrëdhënieve me publikun në lidhje me 

aksionerët janë: 

 

 Raportet e fundvitit  

 Mbledhjet e përgjithshme vjetore 

 Raportet e përkohëshme 

 Korrespondenca 

 Ofertat preferenciale  

 Materiali dokumentues  

 Vizitat në sipërmarrje, organizimet e veçanta 

 

 

Marrëdhëniet me publikun në lidhje me furnizuesit dhe huadhënësit 

 

Marrëdhëniet me publikun në lidhje me furnizuesit dhe huadhënësit përshkruajnë 

të gjitha aktivitetet e një kompanie që shërbejnë për të konsoliduar besimin e të 

dyja këtyre pjesëve të publikut e për rrjedhojë, edhe gatishmërinë për të punuar së 

bashku me kompaninë. 

Shumica e instrumenteve të përshkruar në kapitujt e mësipërm për marrëdhëniet 

me pjesët e tjera të publikut mudn të merren në konsideratë edhe për këtë qëllim. 

Një raport fundviti i organizuar mirë, mund të krijojë  një qendrim pozitiv midis 

furnizuesve dhe huadhënësve për fuqinë financiare të kompanisë. 

 

Marrëdhëniet me publikun në lidhje me 

konkurrentët 
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Marrëdhëniet me publikun në lidhje me konkurrentët përshkruajnë të gjitha  

aktivitetet e një kompanie, të cilat shërbejnë për të arritur një marrëdhënie  

optimale me konkurrentët, për të arritur qëllimet e kompanisë.   

 

 

d) Lidhja e marrëdhënieve me autoritetet publike 

 

Me lidhje të marrëdhënieve me autoritetet publike, kuptojmë të gjitha aktivitetet e 

një sipërmarrjeje, të cilat shërbejnë për organizuar marrëdhëniet e saj me 

departamentet e autoriteteve publike.   

 

 Si “Autoritete Publike” në këtë kuptim kategorizohen:   

 Autoritetet 

 Partitë Politike 

 Shoqatat dhe Dhomat 

 

Baza e marrëdhënieve të mira me autoritetet është respektimi i rregullave 

shtetërore, në mënyrë që të krijohet një marrëdhënie besimi e vërtetë.  

Instrumentet më të rëndësishëm të marrëdhënieve me publikun në lidhje me 

autoritetet janë:  

 Kontaktet personale 

 Donacionet, sponsorizimet, dhurimet ndaj institucioneve të ndryshme   

 Informacioni aktual  

 

Kontaktet personale lehtësojnë çdo lloj ndërhyrjeje në një autoritet publik.  

Donacionet, sponsorizimet, dhurimet ndaj institucioneve të ndryshme, shërbejnë 

ndër të tjera, për të lidhur marrëdhënie me autoritetet lokale. Ato bëjnë të qarta 

interesat e përbashkëta dhe varësinë e dyanshme.    

 

Dhënia e informacionit autoriteteve me informacion aktual mbi politikën e 

kompanisë, zhvillimin e institucioneve sociale apo numrin e planifikuar të 

punonjësve, lehtëson aktivitetin e organeve të tyre. Besimi përforcohet. 

 

Marrëdhënia me partitë politike është kaq e rëndësishme, sepse ato marrin 

vendime thelbësore mbi legjislacionin. Kompanitë përpiqen të arrijnë një  klimë 

pozitive politike për vehten e tyre, duke shkëmbyer vazhdimisht informacion. 

 

Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, një pjesë e rëndësishme e këtyre 

marrëdhënieve me publikun mund të konsistojnë në krijimin dhe ruajtjen e 

marrëdhënieve të mira me shoqatat e tyre profesionale ose me komitetin  
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kompetent brenda organizimit të Dhomës. Kjo e fundit përfaqëson interesat e 

anëtarëve të tyre në lidhje me partitë politike ose autoritetet kompetente. 

 

 

REKLAMA   
 

Reklama është përdorimi i qëllimshëm, me objektiv, dhe me kosto i mjeteve 

speciale të komunikimit për të ndikuar te klientët.  

Kjo do të thotë që mjetet e reklamës nuk duhet të jenë thjesht një aktivitet krijues. 

Por, duhet të jenë të planifikuara sistematikisht dhe të integruara në strategjinë e 

marketingut. Mbi të gjitha, reklama nuk duhet bërë kurrë pa saktësuar se cilët janë 

objektivat e reklamës. Shumë menaxherë e shkelin  këtë parim duke vendosur se 

sa para duhen shpenzuar për reklama, por mendojnë fare pak për qëllimet e vërteta 

të reklamës.   

 

Kush  

Thotë pse 

Çfarë 

Në cilat kushte 

Nëpërmjet cilave kanale 

Si, kur  

Kujt 

Me koston e kujt 

Dhe me ç’sukses 

 

Qëllimi i reklamës së shitjes është krijimi i një reagimi pozitiv të klientëve 

ndaj asaj që ofron kompania, ose të kompanisë vetë.  Në këtë kuptim, bëhet 

dallimi midis reklamës së produktit dhe reklamës së kompanisë (reklama e 

imazhit). 

 

E rëndësishme është që çdo deklaratë komunikuese e një kompanie ndikon në 

imazhin e saj. Kështu që duhen bërë përpjekje për të harmonizuar reklamën e 

produktit dhe imazhit dhe të gjithë masave të tjera komunikuese të kompanisë 

(p.sh. dizenjoja e produktit dhe paketimit, marka, kancelaritë, etj.).  Qëllimi është 

të krijohet një imazh i njehsuar, i qendrueshëm i kompanisë, i ashtuquajturi 

identitet i korporatës. 
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A. KONCEPTIMI I REKLAMËS  
 

Konceptimi i reklamës konsiston në përcaktimin e qëllimeve dhe strategjisë së 

reklamës dhe shndërrimin e saj krijues në një paketë masash komunikuese që 

synojnë ndikimin e klientëve.   

 

Konceptimi i reklamës karakterizohet nga çështjet e mëposhtme: nëse kompania 

dëshiron që konceptimi i reklamës të jetë i suksesshëm, d.m.th. të organizojë 

marrëdhënien midis përdorimit të reklamës dhe efektit të saj në mënyrë sa më të 

favorshme, duhet t’u japë përgjigje sistematikisht dhe në mënyrë të qendrueshme 

pyetjeve që dalin gjatë hartimit të konceptit.  Si rrjedhojë, reklama duhet të mos 

jetë rezultat (shans) i një ideje krijuese, por duhet të planifikohet sistematikisht në 

hapat e mëposhtëm:   

 

 Formulimi i qëllimeve të reklamës 

 Formulimi i strategjisë së reklamës 

 Shndërrimi krijues i qëllimeve dhe strategjisë së reklamës   

 Buxhetimi dhe zbatimi i  konceptit të reklamës  

 Kontrolli i suksesit të reklamës 

 

 

Formulimi i qëllimeve të reklamës 
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Formulimi i qëllimeve të reklamës 

 

Analiza e situatës fillestare 

Të dhënat brenda kompanisë dhe të dhënat jashtë kompanisë 

Strategjia e reklamave Objektivat e strategjisë 

Grupi që synohet Mesazhi i reklamës Drejtimi i adresës Buxheti i reklamës 

Përshkrimi i Përmbledhur 

Transformimi krijues  

Planifikimi i fushatës së reklamave 

Mbartësi i reklamave                     Mjetet e reklamave 

Parashikimi i suksesit të reklamave 

Zbatimi  

Kontrolli  

Kontrolli i suksesit të reklamave 

 

 

a) Formulimi i qëllimeve të reklamës 

 

Në hapin e parë të planifikimit të reklamës, kushtet e  kontureve të brendshme dhe 

të jashtme të duhet të përcaktohen, brenda kuadrit të analizës së gjendjes fillestare. 

Kushtet e kontureve të brendshme të reklamës rezultojnë prej strategjisë 

mbizotëruese të marketingut.  Ato janë:   

 

 Informacioni bazë i  planifikimit të marketingut 

 Modeli i marketingut 

 Qëllimet e marketingut 

 Plus strategjinë e marketingut dhe në veçanti, konceptin e idesë krijuese në 

brendësi të saj.  

 

Përveç dimensioneve të verifikuara në planifikimin e marketingut, Kushtet e  

kontureve të jashtme duhet të mbahen parasysh: 

 

 Fushatat e reklamave të konkurrentëve 

 Rezultatet e analizave të medias 

 Sjellja blerëse dhe informative e klientëve (bazat socio-psikologjike të 

reklamës) 

 

Qëllimet e reklamës tregojnë se çfarë rezultatesh dëshirojmë të arrijmë me 

strategjinë e reklamës. Në analizë të fundit, këto rezutate u referohen 
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dimensioneve ekonomike të xhiros dhe fitimit, por ato paraprihen nga detyra e 

shndërrimit komunikativ të  strategjisë së marketingut. 

 

 

b) Strategjia e reklamës  

 

Strategjia e reklamës përcakton bazën e qëllimeve të reklamës, grupin që synohet, 

mesazhin e reklamës, kujt i drejtohet reklama dhe buxhetin e reklamës. Rezulati i  

strategjisë është Përshkrimi i Përmbledhur. 

 

 

Grupi që synohet 

 

Grupi që synohet  është ai rreth njerëzish të cilëve do u drejtohet mesazhi i 

reklamës.   

 

ËSHTË E DOMOSDOSHME TË PËRCAKTOHET SAKTË 

GRUPI QË SYNOHET 
 

 

 

Mesazhi i reklamës  

 

Mesazhi i reklamës është argumenti bazë me të cilin kompania dëshiron të tërheqë 

vëmendjen dhe pëlqimin e klientëve të mundshëm dhe t’i motivojë ata të blejnë 

produktet e saj.   

 

Mesazhi i reklamës është një përpjekje për të shprehur në formë konçize idenë e 

marketingut të sipërmarrjes dhe të shërbimeve që ajo do të dëshironte t’u ofronte 

klientëve të saj.  

 

Kjo është më pak çështje e theksimit të kritereve teknike të produktit, se sa 

përfitimi (zgjidhja e problemit) për përdoruesin.   

Mesazhi i reklamës dhe shndërrimi i mëvonshëm, duhet t’a bëjnë produktin që 

reklamohet që të dallohet qartë prej produkteve të tjera që kanë ekzistuar deri tani 

në treg  dhe t’i japë produktit që reklamohet një profil të pagabueshëm. Është 

çështje e zbulimit dhe dhënies rëndësi të veçantisë së produktit. Në këtë kuptim, 

flitet për PUS (Propozim Unik Shitjeje) (USP - Unique Selling Proposition).   
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Në rastin e një Propozimi Unik Shitjeje, elementët e mëposhtëm duhen mbajtur 

parasysh: 

 

 Çdo mjet i reklamës duhet të transmetojë një apel te përdoruesi 

 Duhet të jetë një apel që konkurrenti nuk mund t’a bëjë ose nuk e bën 

 Apeli duhet të jetë kaq i fuqishëm, sa të vërë në lëvizje grupin që synohet 

 

 
Kujt i drejtohet reklama 

 

Me atë se kujt i drejtohet reklama, kuptojmë specifikimet e kontureve për 

dizenjimin e mjeteve konkrete të reklamës me figurë dhe tekst. Në rastin e një 

produkti që ka nevojë për shumë shpjegime, mundet, p.sh., të jetë e nevojshme t’i 

jepet tekstit më tepër peshë dhe hapësirë se figurës. Kërkesa të veçanta për atë se 

kujt i drejtohet reklama mund të rezultojnë prej karakteristikave të grupit që 

synohet.  Kësisoj, një grup që synohet, që është qytetar,  i ri, progresiv, kërkon një 

apel të ndryshëm në tekst dhe figurë, nga një grup më i vjetër dhe konservator. 

 

 

Buxheti i përgjithshëm i reklamës 

 

Një nga problemet më të rëndësishme është përcaktimi i shumës së fondeve që do 

të vihen në dispozicion të reklamës. Për këtë, praktikisht janë dy rrugë të hapura: 

krijimi i një buxheti total dhe buxheti për reklamat. 

 

Buxheti i reklamave është shuma që duam të vëmë në dispozicion gjatë një 

periudhe të caktuar për strategjinë e reklamave. Buxheti total i reklamave është 

një kufizim financiar. Nga ana tjetër, buxheti i reklamave është plani i reklamave i 

vlerësuar në terma financiarë. Shuma e buxhetit të reklamave varet nga objektivat 

e reklamave dhe masat e domosdoshme për to.   

 

 

Përshkrimi i përmbledhur 

 

Përshkrimi i përmbledhur është emri që i jepet bazës së informacionit që agjencia 

e reklamave (ose departamenti i reklamave) merr prej kompanisë ose prej 

departamentit të marketingut për formulimin e fushatës së reklamave.   

Çdo agjenci reklamash mund të tregojë një histori se sa i keq ka qenë 

informacioni i marrë prej ekspertëve të marketingut. Në kokat e tyre ata kanë idetë 

se si të konvertojnë qëllimet e tyre në realitet, por ato nuk janë të përcaktuara 

saktësisht në letër. Ekspertit të reklamave pastaj, i duhet të përpiqet të kuptojë se 
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çfarë kanë menduar të tjerët për muaj të tërë pune. Pasojat janë projekte të 

shpeshta dhe refuzime. 

 

Një përshkrim i përmbledhur gjithëpërfshirës përmban të dhënat e mëposhtme: 

 

Situatën e përgjithshme të tregut 

 Prezantimin e plotë dhe të pjesshëm të tregut  

 Zhvillimin e tregut 

 Pjesët e tregut 

 Studim të furnizimit të produkteve më të rëndësishëm me karaktersitikat e tyre 

më të rëndësishme 

 

Situatën e përgjithshme të reklamave 

 Aktivitetet e veta deri në momentin në fjalë 

 Aktivitetet e konkurrentit deri në momentin në fjalë 

 Imazhin aktual të produktit 

 Pozicionimin aktual në treg  

 Aktivitetet duhet të përcaktohen në terma buxhetorë, të medias dhe të cilësisë 

(si të vetat, ashtu edhe ato të konkurrentëve) 

 
Vendimmarrësit dhe koordinatorët pjesëmarrës 

 Në kompani 

 Në agjenci 

 

Situatën e përgjithshme dhe përdoruesin përfundimtar 

 Shkalla e ngopjes dhe depërtimit 

 Struktura socio-demografike e pronarëve dhe blerësve të mundshëm 

 

Objektivat 

 Modeli i kompanisë 

 Objektivat e përgjithshëm tregëtarë dhe të marketingut (xhiroja, fitimi, pjesa e 

tregut, kontributi në fitim). Përkufizimi i objektivave dytësorë të përftohet prej 

reklamave. 

 

Objektivat duhet të përcaktohen në terma afatshkurtër dhe afatmesëm. 

 

Grupi që synohet 

 Përkufizimi psikologjik dhe socio-demografik i njerëzve me të cilët duhen 

arritur objektivat (përshkrim i saktë i grupit që synohet). 
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Pika kyçe për t’u kontrolluar në strategjinë e reklamave 

 Kalendari i fushatës së reklamave (Përcaktimi i kohës) 

 Media 

 Rezultatet ekzistuese të kërkimit në treg  

 Përfitimet e mundshme të produktit 

 Mesazhi qendror i reklamës (USP) 

 

 

Politika e marketingut pa reklamën 

 Skicimi i të gjithë instrumenteve të tjerë të marketingut (çmimi, produkti, 

organizimi i shpërndarjes, ofertat speciale, promovimi i shitjeve, shërbimi, 

etj.) 

 

 

Buxheti i përgjithshëm për reklamat  

Çdo plan duhet t’i përshtatet burimeve të disponueshme. Kjo do të thotë, që në 

praktikë duhet zhvilluar një diskutim i brendshëm, në të cilin eksperti i reklamave 

duhet të bëjë kërkesat më minimale. Nën një vlerë të caktuar të fondeve të 

disponueshme, nuk është i mundur zbatimi i planit. 

 

Plan-programi  

Fushatat e reklamave janë projekte që kërkojnë një teknikë planifikimi në rrjet. Jo 

vetëm për vijimësinë operacionale, por edhe për informimin e vazhdueshëm të 

departamenteve të brendshme.   

 

Kontrolli i suksesit 

Investimet duhen monitoruar, e po kështu ndodh edhe me kostot e reklamave.  A u 

realizuan objektivat e synuar? Nëse jo, me çfarë shmangiesh? Rezultatet pastaj 

vlejnë për fushatat e ardhme.   

 

SUKSESI I ÇDO PËRPJEKJEJE KRIJUESE REKLAMASH  

RRITET NËSE PËRSHKRIMI I PËRMBLEDHUR ËSHTË 

FORMULUAR SA MË SAKTË QË TË JETË E MUNDUR 
 

Sepse kjo është e vetmja garanci që krijimtaria, në fakt, do të shkojë në drejtimin e 

duhur dhe nuk do të humbasë pikën e saj të referimit.    
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c) Mjetet e reklamave 

 

Me mjete të reklamave kuptojmë prezantimin e mesazhit të reklamës që ose 

zëvendëson, ose shoqëron kontaktin personal midis reklamuesit dhe grupit që 

synohet.  

 

Meqë mjetet e ndryshme të reklamave nuk janë njësoj të përshtatshme për 

prezantimin e një mesazhi konkret reklame, duhet të bëhet një përzgjedhje e 

mjeteve të reklamës. Për mjetet e përzgjedhura të reklamës, duhen marrë vendime 

në lidhje me faktorët që duhen përdorur. 

 

Nëse shihet metoda e reklamës e mjeteve individuale të reklamave, mund të bëhen 

dallime midis grupeve të mëposhtme të mënyrave të reklamimit: 

 Mjetet e reklamimit të përhapur 

 Mjetet e reklamimit direkt 

 

 

Mjetet e reklamimit të përhapur  

 

Flasim për mjetet e reklamimit të përhapur, kur konsumatorëve që duhet t’u 

drejtohemi u njihen karakteristikat e grupit. Atyre u drejtohemi me ndihmën e 

medias. Mjetet e mëposhtme janë mjetet e reklamimit të përhapur: 

 

 Reklamat në TV  

 Reklamat gjatë filmit 

 Reklamat në radio 

 Reklamat e shkruara 

 Fragmentet (slides) 

 Reklamimi i jashtëm 

 Reklamimi në paketë 

 

 

Mjetet e reklamimit direkt 

 

Flasim për mjetet e reklamimit direkt, kur klientëve të mundshëm u dihen adresat, 

përveç karakteristikave të grupit që synohet.   Atyre u drejtohemi pa përdorimin e 

medias. 

 

Avantazhet e reklamimit direkt janë: 
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 Saktësi absolute e objektivit:  adresat e dërgimit të mjeteve të reklamimit 

mund të verifikohen nga një përpilues listash, nga Fletët e Verdha, apo nga 

lista emërore. Duke iu drejtuar grupit të synuar në mënyrë direkte, mjetet e 

reklamimmit mund të përshtaten me nevojat e këtij grupi. 

 

 Përdorimi spontan: Përdorimi spontan i mjeteve të reklamimit është 

gjithmonë i mundur kur adresat janë të disponueshme. Nuk ka nevojë të 

përfshihen periudha pritjeje në plan.   

 

 Kohëzgjatja e efektit: Katalogët dhe broshurat veçanërisht mbahen për një 

kohë më të gjatë dhe shërbejnë si ndihmëse në kohën kur konsiderohet blerja. 

 

 Shumëllojshmëria: Për sa i përket përmbajtjes, dizenjos, datës dhe 

kohëzgjatjes së reklamimit direkt, praktikisht nuk ekzistojnë kufij. Vetëm 

posta ka rregulla mbi maksimumin dhe minimumin e formateve. 

 

 

 

 Avantazhi i kostos: Nëse e krahasojmë numrin e reagimeve të reklamimit të 

përhapur me atë të reklamimit direkt me të njëjtih buxhet, reagimet në rastin e 

reklamimit direkt mund të jenë më të mëdha në numër. 

 

 

 Monitorimi i suksesit: Që kur kuponat, çeqet dhe kartat e porosive iu shtuan 

mjeteve të tjera të reklamimit direkt, është më e thjeshtë të monitorohet 

suksesi i një kompanie reklamimi.   

 

 

Mbartësit e reklamave: 

 
Me mbartës të reklamave kuptojmë ato mjete (njerëz, sende) që sjellin 

mesazhin reklamues në formën e mjeteve të reklamimit te grupi që synohet. 

 

Përzgjedhja e mjeteve të reklamimit dhe mbartësve të reklamave janë të lidhura 

ngushtë. Përzgjedhja e njërit, njëkohësisht përmban edhe vendimin për tjetrin.   

 

Në rastin e mjeteve të reklamimit, mjetet e mëposhtme mund të përdoren: 

 

Llojet e reklamimit Media reklamuese  

Reklamë në TV  Televizion 
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Reklamë në film Kinema 

Reklamë në radio Radio 

Reklamë e shkruar Gazeta, revista 

Fragmente (slides) Kinema 

Reklama në mjedise të 

hapura 

Postera, kolona, fasada ndërtesash, mure, vetura  

Reklama në paketim Paketim 

Reklama direkte Posta, shpërndarësit e fletëpalosjeve, personeli i 

shitjeve, shërbimi i klientit, përfaqësuesit e 

shërbimit të klientit 

  

 

 

Me  shfaqjen e produktit dhe sponsorizimin, mundësi të reja, shtesë, ekzistojnë 

për produktet  dhe kompanitë që të reklamojnë në mënyrë aktive. 

 

Shfaqje e produktit do të thotë që produkte të veçanta prezantohen në 

transmetime televizive ose media të tjera, kështu që krijohet një efekt komunikimi 

pozitiv për produktin dhe/ose kompaninë. Për shikuesin, situata është e ndryshme 

nga “normalja” e transmetimeve komerciale, për aq sa nuk bëhet referencë te 

qëllimet e reklamimit. Qëllimi i shfaqjes së produktit nuk është vetëm të bëhet 

produkti i njohur, por gjithashtu, në veçanti, të identifikohet me aktorët dhe 

produktet e përdorura prej tyre, kështu që shikuesit përfundojnë duke imituar 

aktorët dhe blejnë produktet. Arsyet për një zhvillim pozitiv të shfaqjes së 

produktit janë ndër të tjera: 

 

 Kostot relativisht të larta të reklamimit klasik 

 Kostot krahasimisht të ulëta të shfaqjes së produktit 

 Besueshmëria më e lartë në krahasim me reklamimin 

 Zgatja (në kohë) e apelit për blerësit 

 Cilësia e ndryshme e efektit  

 Mund të kontaktohen edhe ata që nuk i shohin reklamat 

 

Në rastin e sponsorizimit, sponsori vë në dispozicion fonde ose materiale të cilat 

kanë si qëllim realizimin e objektivave të marketingut. Sponsorizimi është i 

mundur në të gjitha sferat e politikës së komunikimit. (Reklama, promovimi i 

shitjeve dhe marrëdhëniet me publikun). 

 

Mund të sponsorizohen: 
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 Sportistët dhe sportistet, ekipet, aktivitetet sportive (sponsorizimi sportiv) 

 Teatri, muzika, arti dhe letërsia (sponsorizimi kulturor) 

 Institucionet sociale dhe aktivitetet (sponsorizimi social) 

 

 

Kërkimi i medias reklamuese  

 

Të kontaktuarit neto 

 

Çdo kopje e një edicioni të veçantë të një mediumi reklamues, qoftë i shitur, qoftë 

i shpërndarë falas, kontakton jo vetëm blerësin ose marrësin e kopjes, por shumë 

shpesh, shumë më gjerë se kaq, pak a shumë një numër të madh njerëzish që 

emërtohen  “ata që edhe lexojnë”. Në këtë mënyrë, totali  i të gjithë njerëzve të 

kontaktuar prej një mediumi reklamimi (=të kontaktuarit neto prej mediumit të 

reklamimit) është shuma e reklamave të shpërndara dhe “atyre që edhe lexojnë”. 

Ne vend të “të kontaktuarve neto”, përdoret edhe termi  “Lexues për numër” . 

 

Të kontaktuarit bruto 

 

Nëse mjetet e reklamimit përdoren në disa media (kombinimi i mediave), mund të 

ndodhë që disa prej mediave reklamuese të kontaktojnë njerëzit që synohen. Në 

këtë rast, bëhet fjalë për mbivendosje të mediave. Duke shtuar edhe të 

kontaktuarit individualë të mediave individuale, përftohet numri i të kontaktuarve 

bruto. Të kontaktuarit neto mund të llogariten gjithashtu, edhe nëse prej të 

kontaktuarve bruto, zbresim ata njerëz që janë kontaktuar nëpërmjet disa 

mediave(=kontaktet e shumëfishta). 

 

 

Koefiçienti i mbivendosjes  

 

Koefiçienti i mbivendosjes llogaritet duke pjesëtuar numrin e të kontaktuarve 

bruto me numrin e të kontaktuarve neto. 

 

 

Të kontaktuarit e akumuluar 

 

Nëse përdoret i njëjti medium reklamimi disa herë me rradhë, numri i njerëzve të 

kontaktuar është më i madh se ç’tregon numri i të kontaktuarve neto, sepse, me 

çdo përdorim shtesë, njerëz të tjerë kontaktohen (rrritje e të kontaktuarve). Kështu 

që ndodh një akumulim i të kontaktuarve nga mediumi i reklamimit.   
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Analiza Austriake e Konsumatorit (ÖVÄ) 

 

ÖVÄ shpjegon konsumin dhe zakonet mediatike të një sërë grupesh që synohen. 

Midis të tjerash, është përcaktuar gjithashtu se  njerëzit (grupet që synohen) janë 

p.sh., të interesuar në kopështari dhe në ato media që (media reklamuese) 

përdoren prej tyre. Kjo ka avantazhe për planifikuesin e reklamave, sepse ai e di 

cilat media të prenotojë, nëse, p.sh. do të dëshirojë t’u bëjë apel të apasionuarve të 

kopështarisë.   

 

Shtypi, radioja dhe televizioni shqyrtohen në analizën e mediave.  Avantazhi i  

analizës së medias është se, pasi të jenë përcaktuar grupet që synohen, mund të 

përcaktohet se nëpërmjet cilave media mund të kontaktohen këta njerëz.  Meqë 

sipërmarrjet kanë fonde të kufizuara në dispozicon të reklamave, jo të gjitha 

mediat reklamuese që mund të kontaktojnë grupet që synohen, mund të përdoren.  

 

Buxheti i reklamave duhet të ndahet midis  mediave reklamuese të përshtatshme.  

Ky proces quhet planifikim i mediave. Këtu, përcaktohet se cilat media 

reklamuese janë të përshtatshme për komunikimin me grupin që synohet. Mbi 

bazën e rezultateve të marra, përzgjidhet media reklamuese. Qëllimi i 

përzgjedhjes së medias është që të gjendet plani i  medias që do të arrijë efektin 

maksimal të mundshëm me buxhetin e reklamave.   

 

Dimensionet kryesore që ndikojnë në përzgjedhjen e medias janë:   

 

 Shtrirja në hapësirë e ndikimit (p.sh. sa njerëz kontaktohen nga mediumi i 

reklamimit brenda një province federale) 

 Koha në dispozicion (p.sh. kufizimi i kohës për reklamë në televizion) 

 Ana sasiore e të kontaktuarve (p.sh. të kontaktuarit neto, të kontaktuarit bruto,  

të kontaktuarit e akumuluar) 

 Ana cilësore e të kontaktuarve (pjesa e grupit që synohet brenda totalit të 

lexuesve) 

 Kostoja e përfitimit 

 

Baza për vendimin brenda kuadrit të përzgjedhjes së medias është çmimi për 

mijë.   

 

Çmimi për mijë = 

Çmimi për faqe reklame x 1000  

Koha e printimit 
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Vlera informative e çmimit për mijë, është më e madhe nëse zëvendësojmë kohën 

e printimit, me numrin e lexuesve të një botimi (të kontaktuarit neto). 

 

Çmimi për mijë = 

Çmimi për faqe reklame x 1000  

Numri i lexuesve të një botimi 

 

Një mundësi më  tepër do të ishte të merrej parasysh vetëm ai numër lexuesish që 

përket një grupi që synohet.   

 

Çmimi për mijë = 

Çmimi për faqe reklame x 1000  

Numri i lexuesve të një botimi x numrin cilësor të të kontaktuarve/100 

 

B. SIPËRMARRJET E SHËRBIMIT TË REKLAMAVE  
 

Sipërmarrjet e shërbimit të reklamave janë kompani të pavarura dhe profesionistë 

të vetëpunsësuar që bëjnë punë reklamuese. Këto punë kanë të bëjnë me: 

 

Mbështetje në formulimin e konceptimit të reklamës: 

 

 Këshilltarët e marketingut dhe reklamave: këshillojnë për formulimin e 

konceptimit të marketingut dhe reklamës; 

 

 Institutet e kërkimit: Shpërndarja e dokumentacionit që lidhet me klientin për 

dizenjimin e mesazhit reklamues dhe monitorimin e suksesit të reklamës dhe 

parashikimin;   

 

 Institutet e kërkimit të specializuar në të dhënat për mediat: të dhëna mbi 

sjelljen e lexuesve, dëgjuesve dhe shikuesve; 

 

 Institutet për vëzhgimin e mediave: analiza të konkurrencës në reklamim; 

 

 

Kryerja e shërbimeve të veçanta, të pjesëshme, për shndërrimin krijues; 

 

 Dizenjatorë dhe producentë të mjeteve të reklamimit (artistë grafikë, shkrues 

reklamash institute krijimi mostrash për shumëfishim, printues, dizenjatorë, 

fotografë reklamash, studio filmimi dhe regjistrimi); 
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 Ndërmjetësit reklamues: ata merren me organizimet me mediat reklamuese, 

brenda kuadrit të reklamimit të përhapur;   

 

 Media reklamuese (media): përhapje e reklamimit nëpërmjet gazetave të 

përditëshme, revistave, televizionit dhe kompanive radiofonike, kompanive të 

pankartave, zyrave postare, kompanive të reklamimeve në kinema dhe të tjera; 

 

 Agjentë listash dhe institute të reklamimit direkt: ofrimi i adresave të grupit që 

synohet; 

 

 

Dizenjoja e përgjithshme e planifikimit dhe përhapjes, si edhe monitorimi i 

koncepteve të reklamimit: 

 

 Agjencitë e reklamave  

 

Kjo listë tregon se ka një shumicë sipërmarrrjesh reklamash, që në varësi të 

shkallës së specializimit të tyre, marrin përsipër pjesë të caktuara të organizimit të 

përgjithshëm të procesit te reklamimit.   

 

Pyetjet themelore për reklamuesit janë:   

 
 A duhet të ngremë një departament reklamash brenda kompanisë? 

 A duhet të pajtohet një agjenci, apo duhen dhënë vetëm pjesë detyrash të 

veçanta? 

 Nëse duhet të pajtohet një agjenci, si e duhet të zgjedhim atë që duhet? 

 

 

a) Departamenti i brendshëm i reklamave  

 

Departamenti i brendshëm i reklamave ka avantazhe, nëse:  

 

 Kompania është mjaftueshmërisht e madhe, sa të mund të përballojë kostot e 

funksionimit; 

 Buxhetet e reklamimit janë relativisht të lartë; 

 Detyrat e reklamimit përmbushen në mënyrë të vazhdueshme; 

 Shumëllojshmëria e grupeve të produkteve është kaq e madhe, sa që reklamat 

duhet të koordinohen nga një departament i veçantë, në përputhje me 

identitetin e korporatës; 
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 Fokusi i reklamës përqendrohet në broshurat teknike, për të cilat nevojiten 

njohuri intensive mbi produktin.   

 

 

Më poshtë, janë disa argumente kundër ekzistencës së një departamenti të 

brendshëm reklamash: 

 

 Kosto fikse shumë të larta, të cilat vetëm një sipërmarrje shumë e madhe 

mund t‘i përballojë. 

 Rreziku që aftësia krijuese e departamentit të brendshëm të kalojë nëpër 

shtigje të shkelura më parë dhe të mos sjellë asnjë risi.   

 

Sipërmarrjet e mëdha më reklamim intensiv (p.sh. prodhuesit e detergjentëve, 

cigareve, artikujve kozmetikë dhe pijeve) shpesh ndjekin një rrugë të mesme.  Kjo 

do të thotë që, ato ngrenë një departament të tyre reklamash, i cili zhvillon 

objektivat dhe qëllimet e strategjive të reklamave dhe koordinon dhe monitoron 

mjetet e reklamimit. Ndërsa nga ana tjetër, realizimi krijues i vetë konceptit të 

reklamës, i lihet agjencive të jashtme të reklamave.   

 

 

b) Pajtimi i një agjencie reklamash  

 

Para se një kompani të pajtojë një agjenci reklamash, duhet t’u përgjigjet këtyre 

pyetjeve:   

 

 A duhet me të vërtetë që detyrat të zgjidhen nga një agjenci?   

 A mundet buxhti i përgjithshëm i planifikuar për reklamat të mbulojë të gjitha 

kostot e agjencisë? Këto kosto, konsistojnë, para së gjithash, në një pagesë për 

prodhimin e reklamës, për ofrimin dhe monitorimin e shërbimeve të tjera, si 

edhe për shërbimet e veçanta të agjencisë (kërkimi në treg, promovimi i 

shitjeve, marrëdhëniet me publikun).   

Për më tepër, ka një komision të medias, që u jepet agjencive nga media.  Në 

rastet e buxheteve të përgjithshëm më të mëdhenj, agjencia mbulon koston e 

ofrimit të mjeteve të reklamimit, prej komisionit të medias.   

 

 A jemi të gatshëm dhe a kemi mundësi t’i japim agjencisë së reklamave 

informacion të shpeshtë dhe të zgjeruar rreth shifrave të brendshme të 

kompanisë, për dizenjimin e reklamave? 
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 A duam të japim vetëm një pjesë të punës, apo duam që agjencia të formulojë 

të gjithë konceptin? 

 

 A kemi të bëjmë me një agjenci momentale reklamash, apo kërkojmë dikë që  

kujdeset për reklamimin në afat të gjatë? 

 

PËRVOJA TREGON QË IA VLEN PO ASHTU, EDHE NË 

RASTIN E BUXHETEVE TË VEGJËL, QË TË PAJTOHEN 

AGJENCI REKLAMASH MË TË VOGLA, SEPSE 

AFTËSITË E TYRE KRIJUESE NUK DUHEN 

NËNVLERËSUAR 
 

 

c) Përzgjedhja e agjencive të duhura të reklamave  

 

Në përzgjedhjen e agjencisë së duhur të reklamave, ka tre pyetje thelbësore që 

duhen përgjigjur: 

 

 Pyetja më e rëndësishme në  përzgjedhjen e agjencisë ka të bëjë me aftësinë 

krijuese të saj, sepse porositësi i reklamës, si rregull, e pajton agjencinë sepse 

kërkon të shfrytëzojë aftësitë e saj krijuese për detyrat e saj.   

 Së dyti, agjencia duhet të orientohet drejt përdoruesve dhe grupeve të interesit. 

 
 Së treti, agjencia duhet të jetë në gjendje që të përmbushë me saktësi këto 

detyra, për të cilat ka nevojë për mbështetje porositësi i reklamës.   

 

 

MARKETINGU DIREKT  
 

A. MARKETINGU DIREKT SI PJESË PËRBËSE E 

INTEGRUAR E STRATEGJISË SË KOMPANISË  
 

Marketingu direkt përfaqëson atë pjesë të  spektrit të marketingut, i cili përfshin  

kontaktin direkt me klientin ose klientin e ardhshëm. 

 

Përkufizimi: Kuchenmeister e përkufizon  marketingun direkt si “tërësi të të 

gjithë aktiviteteve, nëpërmjet të cilave furnizuesi arrin shitjen e mallrave dhe 
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shërbimeve dhe u drejtohet grupeve të synuara  nëpërmjet një ose disa mediave, 

me qëllim nxitjen e klientëve potencialë ose aktualë që të reagojnë me telefon, 

letër, ose vizitë personale. (R. Kuchenmeister, Praxis der technischen 

Direktëerbung, Physica Verlag) 

Në një sipërmarrje të orientuar drejt tregut, marketingu direkt nuk përfaqëson një 

njësi të veçantë, por rrjedh direkt prej konceptit të sipërmarrjes. 

Çdo veprim i marketingut direkt paraprihet nga një plan veprimi, i cili bazohet në 

analizën e informacionit që disponohet rreth klientëve, produktit, mundësive, 

tregjeve, konkurrentëve, tendencave, shifrave të shitjeve, etj.   

 

Në planin e veprimit, përcaktohen:  

 

 Promovimi i produktit  

 Grupi që synohet 

 Periudha kohore e veprimit 

 Instrumenti i marketingut direkt.  

 

Analiza e situatës 

aktuale 

Formulimi i 

qëllimeve 

Planifikimi i 

veprimeve 

Vënia në zbatim dhe 

monitorimi 

Klientët Rritja e xhiros Promovimi i 

produktit 

Niveli i vetëm: 

Kontakti personal 

Telefoni  

Posta  
Klientët e ardhshëm Prezantim produkti Grupi i synuar 

Produktet  Rritje e pjesë së 

tregut 

Periudha  

Mundësitë Zvogëlim  Intrumenti 

 

Tregjet  Pjesa e 

konkurrentit 

 Shumë-nivelësh: 

 

Telefon-postë 

Postë-telefon 

Telefon-postë-telefon 

Postë-telefon-postë 

Konkurrenca  Fitimi i klientëve 

të rinj 

 

Shitjet  Aktivizimi i 

klientëve të vjetër 

 

Tendencat Përmirësimi i 

imazhit 

 

Tregëtia  Rritja e shkallës së 

njohjes në treg 

 

Pozicioni i vetë 

kompanisë 

Përmirësimi i 

shërbimit 

 

 Verifikimi i 

kërkesës 
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 Verifikimi i 

informacionit 

 

 

_________________ 

Figura:  Veprimet e marketingut direkt  

 

 

B. INSTRUMENTET DHE FUSHAT E PËRDORIMIT TË 

MARKETINGUT DIREKT NË VËSHTRIM TË 

PËRGJITHSHËM 
 

 Kontakti personal  

 Marketingu telefonik  

 Posta direkte  

 

Me një kombinim të këtyre instrumenteve bazë për veprimet direkte të 

marketingut shumënivelësh, ose nëpërmjet zbatimeve të ndryshme për raste të 

veçanta, mund të dallohen fushat e mëposhtme ku mund të përdoret marketingu 

direkt: 

___ ___ 
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Shitjet direkte 

Shërbimi i menaxhimit në terren 

Posta direkte 

Marketingu telefonik 

Marketingu me katalog 

Promovimi direkt 

Kërkimi në treg 

Reklama me pergjigje direkte (në kuptimin e ngushtë) 

Figura: Përdorimi i marketingut direkt 

 

C. FITIMI I KLIENTËVE TË RINJ; RUAJTJA E KLIENTËVE 

EKZISTUES 
 

 

Fushat dominuese të zbatimit të marketingut direkt janë, nga njëra anë, fitimi i 

klientëve të rinj, ndërsa nga ana tjetër, mbatja e klientëve ekzistues të lidhur me 

kompaninë. 

 

Në rastin e fitimit të klientëve të rinj, çështja është që të nxitet një 

 

 Blerës potencial, për të cilin kompania reklamuese është krejt e panjohur, 

 Një klient potencial i cili e njeh kompaninë reklamuese, por që nuk njeh 

produktet e saj, 

 Një klient potencial i cili e njeh kompaninë reklamuese dhe produktet e saj, 

por që blen produktin e njëjtë ose të ngjashëm te konkurrenti, 

 

në një ose më tepër hapa, nëpërmjet kontakteve të me objektiv të qartë, të blejë 

për herë të parë një nga produktet (mal osë shërbim) prej kompanisë reklamuese. 

 

Kjo realizohet duke 

 Nxitur interesin për produktin 

 Krijuar një nevojë dhe 

 Duke bindur klientin që produkti që prezanton kompania e reklamës 

përfaqëson zgjidhjen më të mirë për të. 

 

Në rastin e ruajtjes së klientëve ekzistues, çështja është nxisësh klientët që 

tashmë i kanë blerë produktet (mallra ose shërbime) një apo disa herë nga 

kompania e reklamës, nëpërmjet 

 

 Pëlqimit 
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 Shërbimit të mirë 
 Shërbimit të mirë pas shitjes 

 Të treguarit kompetent 

 Nxitjes së nevojave shtesë, etj. 

 

Nëpërmjet kontakteve të me objektiv të qartë të blejë: 

 

 Këto produkte ekskluzivisht prej kompanisë së reklamës (klient i rregullt) 

dhe/ose 

 Të nxisë klientin të blejë produkte të tjera nga seria e sipërmarrjes reklamuese 

(zgjerimi). 

 
Në të dy rastet, kontaktet me njerëzit e synuar janë të domosdoshme, të cilat, në 

rastin e  marketingut direkt, ndodhin në formën e veprimeve të marketingut direkt.  

Nëse, në planin afatmesëm të tregut, të nxjerrë prej objektivave mtarketingut, 

parashikohen veprime të marketingut direkt, dhe buxheti për to është i 

disponueshëm, tashmë, pas analizës së të dhënave të disponueshme të tregut  

(analizës së situatës), është çështje e planifikimit të çdo veprimi individual, të 

zbatohen, dhe më pas, të monitorohet zbatimi i suksesit të tyre. 

 

a) Analiza e situatës  

 

Analiza e situatës së vetëvehtes në treg duhet të bëhet jo vetëm në një moment të 

veçantë para një veprimi të marketingut direkt, por duhet bërë vazhdimisht. 

Ndodh shpesh që rezultatet e një analize të situatës të nxisin një veprim ose një 

tjetër.  

  

Çfarë informacioni nevojitet nga tregu për të planifikuar veprimet e  marketingut 

direkt dhe si t’a marrim atë? 

Shmangiet në krahasimet e përllogaritjeve me rezultate, përfaqësojnë  informacion 

të rëndësishëm për një sipërmarrje. 

Shembuj të të dhënave të tregut janë shitjet, shifrat e shitjeve, pjesët e tregut,  

tendencat, përqindjet ndaj konkurrentëve, shifrat e shitjeve të tregëtisë me 

përdoruesin përfundimtar, përllogaritjet e përafërta të xhiros potenciale, etj. 

 

Nëse një devijim në një drejtim negativ, është në shumicën e rasteve një shenjë 

alarmi, devijimet në drejtimin pozitiv duhet të analizohen gjithmonë.  Shpesh, ky i 

fundit përfaqëson një sinjal në drejtim të faktorëve përkatës që  mungojnë në plan. 

Nëse rezulton se kemi të bëjmë me potencial tregu të pashfrytëzuar, rezultatet 
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mund të përmirësohen në mënyrë të konsiderueshme nga një shtytje e mëtejshmë 

në kohën e duhur. 

 

Sot, në shumë kompani, vetëm copëza informacioni janë të disponueshme dhe në 

të shumtën e rasteve ato shpërndahen nëpër vende të ndryshme (në kokat e 

punonjësve të shërbimit në terren, në kompjuterat e  stafit të brendshëm, në bazat 

e të dhënave, etj.). 

Ndonjë informacion është vetëm i jashtëm, që do të thotë se është vetëm i 

disponueshëm nëpërmjet instituteve të kërkimit në treg. Në mënyrë që të reagohet 

shpejt ndaj ndryshimeve në treg, mundësitë fleksible të vlerësimit (p.sh. 

marketingu i bazës së të dhënave), të dhëna të mbledhura të tregut, të klientëve 

dhe të klientëve të ardhshëm, janë të nevojshme. 

 

 

b) Formulimi i objektivit  

 

Përpara se të planifikohet, e së fundmi të zbatohet, një plan veprimi i marketingut 

direkt, duhet të formulohet objektivi konkret që synohet të arrihet nëpërmjet këtij 

veprimi. Dallim bëhet midis objektivave të marketingut ekonomik që janë të 

lidhur me pjesët përbërëse të qëllimeve në treg (rritja e  xhiros, rritja e pjesës në 

treg, futja me forcë në treg, etj.), me qëllimet e marketingut psiko-grafik, që 

lidhen me procesin mendor të klientit të ardhshëm (rritja e shkallës së njohjes së 

tregut, ndryshimi i imazhit, etj.). 

 

 

c) Planifikimi i veprimeve 

 

Nëse është marrë vendimi pro’ hartimit të një plani konkret veprimesh në treg, 

dhe që objektivi të formulohet, tashmë është çështje e planifikimit të këtyre 

veprimeve, d.m.th.,  

 

 Të përcaktohet koha dhe grupi që synohet dhe 

 Përzgjedhja për veprim e instrument(eve) të duhur të marketingut direkt. 

 

 

Përcaktimi i grupit që synohet 

 

Kostot e veprimit të marketingut direkt në shumicën e rasteve janë larta dhe 

fondet e buxhetit të disponueshme për to, në shumicën e rasteve janë shumë të 

kufizuara. Është detyra e personit përgjegjës për planifikimin e veprimit të 
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marketingut direkt, që të përdorë fondet e buxhetit të disponueshme në një mënyrë 

të tillë që të sjellin përfitimin maksimal. 

 

PËRZGJEDHJA E GRUPIT QË SYNOHET ËSHTË 

KRITER THEMELOR KOSTO/PËRFITIM 
 

Zgjedhja e kohës së përshtatshme për një veprim është më së shumti e lidhur 

direkt me grupin që synohet. 

 

Nëse një veprim kryhet për arsye të momentit, apo arsyeja është  prezantimi i një 

produkti të ri në treg, apo një ftesë për një panair tregëtar në një datë të caktuar, 

atëherë afati kohor është praktikisht i përcaktuar. Nëse nuk jeni i lidhur nga afate 

kohore, mund të merrni në konsideratë nëse një veprim duhet të kryhet menjëhërë, 

apo me shumë nën-veprime të shtrira gjatë një periudhe kohore. Kjo e fundit është 

një procedurë që rekomandohet, nëse baza e grupit që synohet, përfshin adresa 

tregëtare që karakterizohen prej kurba shitjeje që luhaten në varësi të sezoneve. 

Përvoja tregon se është po aq e paefektshme të ftosh një pronar fabrike birre në 

një organizim në ditët e para të verës, sa ç’është të ftosh një tregëtar artikujsh 

sportesh dimërore në fund të vjeshtës. Nëse informacioni është i disponueshëm 

gjatë periudhës së kërkesës së klientit ose klientit potencial për produktin e 

reklamuar, ju do i drejtoheni klientëve vetëm në kohën kur ata kanë kërkesa për 

produktet.    

 

Nëse koha për një veprim është e përcaktuar, zgjedhja e grupit që synohet 

zakonisht kalon nëpër dy etapa:  

 

Zgjedhja e grupit bazë që synohet: 

 

Kjo shpesh nxirret prej marketingut të produktit në fazën e dizenjimit të tij.  

përgjithësisht, që në fazën e dizenjimit të produktit, shqyrtojmë se cilit grup bazë 

që synohet duam t’i drejtohemi me të. Grupi bazë që synohet mund të orientohet 

në përputhje me   
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Grupi bazë që synohet nga zgjedhja e parë 

p.sh. kompanitë në degë të vëçanta  

 

Zgjedhja e përkohëshme 
p.sh. kompanitë me kërkesa për një produkt të veçantë 

 

Veprimi me grupin që synohet 
p.sh. kompanitë me kërkesa për një produkt të veçantë, në një kohë të caktuar  

 

Figura: Zgjedhja e grupit që synohet 

 

Grupi bazë që synohet i përzgjdhur fillimisht në vija të trasha, në rastet e 

veprimeve që i shërbejnë qëllimit të fitimit të klientëve ose të klientëve të 

ardhshëm, brenda një periudhe kohe të kufizuar, për produkte të veçanta, filtrohet 

përsëri për të nxjerrë grupin që synohet, për veprim. 

 

 

Zgjedhja e grupit që synohet për veprim 

 

Filtrimi mund ose të bëhet në mënyrë manuale nga dikush që përgjigjet për 

klientët (p.sh. shërbimi në terren) sipas njohurive të tij, eksperiencës, apo siç e 

sheh ai të arsyeshme,  ose, aty ku ekzitojnë të dhënat përkatëse për tregun. Si 

kërkesa për klient ose për klient të ardhshëm, koha e kërkesës, etj. (p.sh. në një 

bazë të dhënash), mund të ndodhë më mbështetjen automatizimit.   

Në disa raste, midis zgjedhjes së grupit bazë që synohet dhe grupit që synohet për 

veprim, ndodh një seleksionim i mëtejshëm (seleksionimi i përkohshëm) sipas 

kritereve të veçanta. 

Siç mund të shihet nga figura në faqen 167, grupi që synohet për veprim më së 

shumti përfaqëson vetëm një pjesë të vogël të adresave të mundshme nga grupi 
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bazë që synohet. Meqë, siç u përmend që në filim, veprimet e marketingut direkt 

kanë kosto të lartë dhe kostot rriten  pothuajse në përpjesëtim të drejtë me numrin 

e klientëve potencialë të drejtuar, është e rëndësishme, që pavarësisht paqartësisë 

që do të ekzistojë gjithmonë, të përcaktohen kriteret sa më saktë që të jetë e 

mundur.  Në shumicën e rasteve, është më premtuese të punohet më intensivisht 

me një grup që synohet për veprim, të vogël, të përcaktuar mirë, d.m.th. me 

instrumente më efiçientë dhe më të shtrenjtë ose në disa nivele, dhe kësisoj të 

përdoret buxheti në mënyrë objektive, se sa t’i drejtohesh një grupi që synohet, të 

madh, të papërcaktuar mirë, me të njëjtat shpenzime, më pak efiçiencë dhe 

instrumente marketingu më të lirë. Rasti i parë garanton një përqindje maksimale 

suksesi; rasti i fundit, në përgjithësi sjell sukses nga shansi. 

Në rastin e veprimeve që i shërbejnë prezantimit të produkteve të reja në tregje të 

reja, sidoqoftë, ndodh rrallë që informacioni të jetë i disponueshëm sa që të lejojë 

që zgjedhja të bëhet përtej grupit bazë që synohet. Në këtë rast, grupi që synohet 

për veprim do të jetë përgjithësisht i njëjtë me grupin bazë që synohet. Por është 

pikërisht në këto raste, që është e logjikshme nga këndvështrimi i marketingut, të 

përhapet veprimi më gjerë, në mënyrë që të arrihet një shkallë më e lartë e njohjes 

në tregun e ri (për produktet e reja). Nëse dikush hyn në tregje të reja me 

produkte, gjithmonë shtrohet pyetja: Si do i gjejmë adresat për zgjedhjen e bazës? 

Këtu, duhet bërë dallimi midis  

 Adresat e klientëve privatë dhe  

 Adresave biznes-biznes (firmat kliente) 

 

 

Adresat e klientëve privatë  

Në shumë vende europiane, ekziston një listë ndërmjetësish që ofrojnë  adresa 

private, sidoqoftë, me mundësi të pakta zgjedhjeje (p.sh. akademikë, profesionistë, 

doktorë, etj.) 

 

Adresat biznes-biznes 

Në sferën e adresave biznes-biznes, ka një numër burimesh ku mund të gjendet  

material adresash: 

 

 Lista ndërmjetësish 

 Furnizuesit e Fletëve të Verdha 

 Botimet e Dhomave ose të institucioneve publike 

 Botimet e shoqatave të mbrojtjes së kreditit  

 Listat e anëtarësisë të shoqatave profesionale 

 Organizatat dhe kooperativat 

 Listat e shitjeve të kompanive më të mëdha 
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Në rastin e disa prej burimeve të adresave të përmenduar, këto janë të 

disponueshme në formën e listave të shkruara, të tjerat, kryesisht institucionet më 

profesionale, si agjentët e listave ose furnizuesit e Fletëve të Verdha, i vënë këto 

në dispozicion në formë elektronike. 

Në mënyrë që të mbrojnë vehten nga abuzimi me materialin e tyre të adresave në 

formë elektronike, (transmetimet ndaj palëve të treta), të gjithë agjentët e listave 

kanë përfshirë adresa të rreme (p.sh. firma fantazmë) nën adresat private të 

punonjësve të tyre. Në këtë mënyrë, firmat që përdorin material që nuk e kanë 

marrë në mnyrë ligjore, mund të zbulohen.   

 

 
Zgjedhja e instrumentit të marketingut direkt  

Nëse tashmë është marrë vendimi mbi grupin që synohet dhe për kohën e veprimit 

direkt të marketingut, çështja shtrohet se cili instrument marketingu duhet 

përdorur për të dhe nëse veprimi duhet të kryhet me një nivel, apo shumë nievele, 

(d.m.th. me përdorimin e disa instrumenteve marketingu që janë harmonizuar me 

njëri-tjetrin në terma kohorë).   

 

Nëse marrim në konsideratë tre instrumentet bazë të marketingut direkt:  

 

 Kontaktin personal  

 Marketingun telefonikdhe 

 Postën direkte, 

 

lidhja e mëposhtme efiçiencë dhe kosto duhet mbajtur parasysh fillimisht (figura).  
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Figura: Veprimet e marketingut direkt efiçiencë dhe kosto 

 

Kontakti personal është sigurisht më efiçienti prej të gjithëve, për shkak të 

elementit të përshtypjes direkte ballë për ballë, por është gjithashtu edhe forma e 

kontaktit të klientit apo të klientit të ardhshëm me kosto më të lartë. Përdorimi i tij 

mund të rekomandohet nëse:  

 

 Kemi të bëjmë me klientë apo klientë të ardhshëm të rëndësishëm  (llogaritë 

kyç, klientët-A); 

 Klienti/klienti i ardhshëm është pranë arritjes së marrëveshjes, pasi është 

përgatitur për të duke përdorur instrumentet e tjerë (më të lirë); 

 Produkti i reklamuar ka kaq shumë nevojë për shpjegime, sa që format e tjera 

(dokumente të shkruar, sqarime me telefon) nuk janë të mjaftueshme; 

 Përdorimi i kontaktit personal për sqarimin e problemeve apo të pasigurive të 

një natyre teknike, kontraktuale ose ligjore, duken të domosdoshme; 

 Instrumentet e tjerë nuk ishin të efektshëm dhe ju nuk dëshironi të humbisni 

klientin ose klientin e ardhshëm. 
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Në efiçiencën e vet, marketingu telefonik qendron midis kontaktit personal dhe 

postës direkte. Nëpërmjet elementit të përshtypjeve direkte, edhe pse nuk është 

ballë për ballë si te kontakti personal, biseda telefonike me qëllim të mirë, 

përfaqëson një instrument të rëndësishëm të marketingut direkt, për qëllimin e 

kontaktit të klientit ose të klientit të ardhshëm. Kostot e një bisede telefonike janë 

mjaft më të ulëta se ajo e një vizite të një përfaqësuesi. Për arsye se nuk ka kohë 

udhëtimi, mund të bëhen shumë më tepër kontakte për të njëjtën sasi kohe, në 

krahasim me kontaktin personal. 

 

Posta direkte është një instrument marketingu relativisht me kosto të favorshme, 

i cili lejon një numër të madh kontaktesh me persona  në një kohë të shkurtër, po 

që është i kufizuar në efiçiencë, sepse nuk ka elementin e përforcuar të marrjes së 

përshtypjeve. Së bashku me reklamimin jo-personal dhe veprimet e 

marrëëdhënieve me publikun, është shumë i përshtatshëm për rritjen e shkallës së 

njohjes në treg ose për shpërndarjen masive të mesazheve. Sidoqoftë, për shkak të 

adresave personale, arrin të tërheqë një nivel më të lartë vemendjeje te marrësit, se 

sa mjetet jo-personale të reklamimit.  Për shkak të mundësisë së marrjes së 

përshtypjeve nëpërmjet kartolinave-përgjigje, apo ftesave për telefonata, posta 

direkte përfaqëson një instrument me vlerë në adresimin ndaj klientëve të rinj.   

 

Në raportin e kostos të kontaktit personal, marketingu telefonikdhe posta direkte 

për kontakt klienti, lidhja e përafërt është kjo: 

 

Posta direkte: marketingu me telefon: kontakti personal = 1:10:100 

 

Një kontakt klienti telefonikështë përkatësisht rreth dhjetë herë më i 

shtrenjtë se një letër dhe një vizitë nga një përfaqësues te klienti, rreth dhjetë 

herë më e shtrenjtë se një kontakt me telefon. 

 

Zgjedhja e  instrumentit të marketingut direkt shpesh varet nga numri i kontakteve 

të planifikuar brenda kohës së synuar, të planifikuar për to. Nëse dëshironi t’u 

drejtoheni disa mijërave njerëzve në mënyrë direkte dhe personalisht brenda pak 

ditësh, i vetmi instrument është posta direkte. Në mënyrë që të përdoren edhe 

instrumentet e tjerë (kontaktet personale, marketingu me telefon), gjithmonë duhet 

kërkuar që të zvogëlohet grupi që synohet, në një numër të tillë që është i 

menaxhueshëm për instrumentin përkatës të marketingut direkt. Tabela e 

mëposhtme përfaqëson një numër të përafërt të kontakteve neto (d.m.th. kontaktet 

me personin që synohet) për ditë dhe person, për çdo instrument bazë të 

marketingut direkt: 

 

Instrumenti  Kontaktet neto për person dhe ditë 
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Posta direkte Pa kufizim 

Marketingu telefonik(aktiv) 25-40 

Kontaktet personale 3-5 

 
Tabela: Kontaktet neto për person dhe ditë 

 

Në varësi të numrit të njerëzve të disponueshëm për veprimin  (punonjës  terreni, 

përfaqësuës të marketingut me telefon) dhe të kohës së planifikuar, 

përshtatshmëria e instrumenteve të marketingut direkt në lidhje me 

realizueshmërinë e tyre, mund të gjykohet lehtë.   

 

Kontakti personal me klientin mund të rekomandohet në rastet e kritereve të 

mëposhtme: 

 

 Për klientët e rëndësishëm (llogaritë kyçe, llogaritë-A) 

 Për klientët afër arritjes së marrëveshjes 

 

Institutet ndërkombëtare të menaxhimit të marketingut kanë përcaktuar se për 

shumë sektorë të biznesit dhe pjesë të tregut, rregulli 20:80, i cili thotë që 20% e 

klientëve të një kompanie sjellin 80% të xhiros, është i vlefshëm (shih figurën). 

  

 
Figura: “Rregulli 20/80” (parimi Pareto) 
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Rëndësi e veçantë i duhet kushtuar kujdesit për 20%  të klientëve (nëse realisht 

është 15% apo 25%, s’ka shumë rëndësi) dhe instrumente më efiçientë (me më 

tepër kosto intensive) duhet të përdoren këtu.  Në rastin e 80% të klientëve, 

instrumentet më të lirë janë efiçientë, sepse nëse për ta nuk tregohet aq shumë 

kujdes, nuk është edhe kaq shumë e dhimbshme nëse një klient apo një tjetër 

shkon te konkurrenti.    

Pyetjet themelore për zbatimin e kësaj në praktikë janë: 

 

 Cilët janë 20% e klientëve potencialë, që sigurojnë 80% të xhiros potenciale? 

 A munden këta 20% klientë potencialë të dallohen qartësisht prej të tjerëve? 

 A e dimë cilët instrumente të marketingut direkt janë të rëndësishëm në fushën 

e klientëve të rinj? 

 

Një numër i konsiderueshëm të dhënash për tregun dhe një sistem analize  

fleksibël janë të nevojshëm për t’iu përgjigjur këtyre pyetjeve. 

Varësia e kontaktit të klientit ose të klientit të ardhshëm nga përparësia e klientit 

apo nga faza e realizimit (d.m.th. “afërsia” e arritjes së marrëveshjes) tregohet nga 

figura më poshtë, më një shpërndarje  efektive të instrumenteve të marketingut. 

Deri tani, tre instrumentet bazë të marketingut direkt janë parë të veçuar.  

Megjithatë, efiçienca e përdorimit mund të rritet në mënyrë të konsiderueshme 

nëse ata kombinohen. Pastaj mund të flasim  për veprime në shumë nivele.  Në 

veprimet klasike shumë-nivelëshe, kombinim i postës direkte dhe marketingut me 

telefon, dallohen aplikimet e mëposhtme:   

 

 Telefonatë-postë  

 Postë-Postë 

 Telefonatë-postë-telefonatë 

 Postë-telefonatë-postë 

 Telefonatë-postë 

 

Me një telefonatë,  personi kompetent i kontaktit ose interesi i tyre në produktet e 

reklamuar verifikohet fillimisht. Në një postim të mëvonshëm, ata furnizohen me  

dokumentet korresponduese ose me ofertën në fjalë. 

 

 

Zgjedhja e grupit që synohet 

Kontakti i parë 

Pëparësi e lartë Pëparësi mesatare Pëparësi e ulët Nuk ka aktivitet tjetër 

Shërbim në terren Marketing me 

telefon 

Posta direkte Refuzim  
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 Shërbim në terren Marketing me 

telefon 

  Shërbim në terren 

Arritje e marrëveshjes   

Figura: Përdorimi i instrumenteve në varësi të përparësisë së klientit 

 

 

Postë-telefonatë 

Në një veprim të postës direkte, verifikohen klientët e ardhshëm.  “Adresat” e 

rëndësishme ose klientët e ardhshëm që janë përgjigjur nëpërmjet kartave të 

përgjigjes (numër i “menaxhueshëm” për marketingun me telefon) thirren prej 

marketingut telefonikdhe u jepet më tepër informacion, ose më tepër informacion 

merret prej tyre për përpunim të mëtejshëm.   

 

Telefonatë- postë-telefonatë 

Njësoj si telefonatë-postë, por e pasuar nga telefoni. 

 

Postë-telefonatë-postë 

Njësoj si postë-telefonatë, por e pasuar nga dërgim dokumentesh ose një ofertë në 

përputhje me kërkesat e klientit të ardhshëm.  

Një veprim tjetër dy-nivelësh me përdorimin e  kontaktit personal mund të ishte 

p.sh. rënia dakord telefonikpër një takim për vizitën e një përfaqësuesi në terren te 

klienti.   

Sidoqoftë, një përdorim i kombinuar i veprimeve të marketingut direkt shumë-

nivelëshe, shpesh ndodhin edhe pa planifikimin e objektivave për veprimet 

praktike të shitjeve. 

 

 

d) Vënia në zbatim 

 

NË VARËSI TË NATYRËS DHE QËLLIMIT TË 

VEPRIMEVE TË MARKETINGUT DIREKT, 

REKOMANDOHET QË, NË RASTET E RËNDËSISHME 

TË MARKETINGUT TELEFONIKDHE VEPRIMEVE ME 

POSTËN DIREKTE, TË BËHET NJË TEST ME NJË GRUP 

TË VOGËL QË SYNOHET, PARA VEPRIMIT TË 

VËRTETË 
 



 175 

Këtu, faktorët e mëposhtëm, ndër të tjera, mund të provohen: 

 Kuptueshmëria (e fjalëve të veçanta ose formulimeve) 

 Qartësia rreth objektit apo qëllimit 

 Të qënit i plotë (p.sh. në rastin e pyetjeve me alternativa në tekstin e bisedës 

telefonike ose në një pyetësor) 

 

 Përgjigja (përgjigja në tërësi që pritet, mund të llogaritet nga përgjigjet e një 

testi mostër, me një shkallë të lartë mundësie, duke përdorur metoda 

statistikore). 

 

 

e) Kontrolli i veprimit  

Pas çdo veprimi, duhet bërë monitorimi i suksesit të tij. Këtu, ne duhet të 

shqyrtojmë nëse objektivat e synuar në formulimin e veprimit konkret, janë arritur 

në fakt. Meqë shumë objektiva janë të një karakteri afatmesëm,  monitorimi mund 

të bëhet vazhdimisht vetëm një farë kohe pas veprimit. Gjithësesi kjo duhet bërë, 

meqë vetëm në këtë mënyrë, informacioni mbi lidhjen kosto-përfitim të veprimit 

që do të kryhet, mund të merret dhe gjetjet e mbledhura rrjedhin në veprimet e 

mevonëshme.   

Për të qenë në gjendje për të planifikuar më me saktësi veprimet e mëpasme, ka 

rezultuar me vlerë, krijimi, së bashku me monitorimin e arritjeve  konkrete 

objektiv-arritje, i një shkallë formale suksesi, në varësi të instrumentit, si, p.sh:  

 

 Numri i përgjigjeve (kartat e përgjigjes, telefonatat) në rastin e postimeve 

 Numri i kthimeve (“të padërgueshme”) në rastin e postimeve 

 Raporti i biseduesve të kontaktuar dhe të pa kontaktuar, në rastin e 

marketingut me telefon; 

 Numri mesatar i kontakteve neto për orë, në rastin e  marketingut me telefon. 

 

 

f) Pesë hapat drejt klientit të rregullt 

Nuk e di kush jeni. 

Nuk e njoh kompaninë tuaj. 

Nuk e njoh produktin e kompanisë tuaj. 

Nuk e di me çfarë merret kompania juaj. 

Nuk i njoh klientët e kompanisë tuaj.  

Nuk e di historikun e kompanisë tuaj. 

Nuk e di reputacionin e kompanisë tuaj. 

Tani  - çfarë dëshironit të më shisni? 

(“The uninformed customer”, nga McGraw Hill-advertising, për pjesët e 

reklamave në revistat McGraw – Hill) 
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Procesi i marketingut që çon te klienti i rregullt mund të standardizohet për shumë 

fusha zbatimi. Ndodh në pesë hapa, ku potenciali i  aktivizimit të grupit që 

synohet (shpenzime, kosto) rritet hap pas hapi. 

 

Hapi 1: Nga tregu i përgjithshëm, te grupi që synohet 

 

Në hapin 1, është çështje e  

 Analizimit të rrugëve të reja të shitjes në tregun total, 

 Përcaktimit të grupit që synohet dhe 

 Hedhjes në dorë të adresave të grupit që synohet nga burime të besueshme 

 

 

Hapi 2: Nga grupi i përcaktuar që synohet, te dyshimi 

 

 
 

Klienti i rregullt 

5. Klienti  

4. Klienti i mundshëm   

3. I dyshuari      

2. Grupi i përcaktuar që synohet       

1. Tregu i përgjithshëm         
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Figura: 5 hapat drejt klientit të rregullt 

 

Duke filluar prej grupit të përcaktuar që synohet, hapi i dytë përfshin:  

 

 T’i drejtohesh grupit të plotë që synohet 

 Marrja e reagimeve sa më të shumta (d.m.th. fitimi i sa më shumë të 

dyshuarve) dhe  

 Të kuptuarit saktë të reagimeve (të të interesuarve) për hapin 3. 

 

Një karakteristikë e veçantë për këtë hap është numri i madh i njerëzve të kontakit 

që duhet t’u drejtohemi në grupin që synohet. Instrumentet e marketingut që mund 

të përdoren në këtë fazë janë:  

 

 Media reklamuese (televizioni, radioja, gazetat, pankartat; nuk ka mundësi për 

marrjen e përshtypjeve) 

 Reklamim për marrjen e reagimeve direkte, në kuptimin e ngushtë (reklamim 

jo personal, me mundësinë e marrjes së përshtypjeve) 

 Tele–reagimet, reklama në televizion ose radio, me ftesën “na telefononi” ose 

“na shkruani”.   

 Reklama-reagim ose reklama-kupon në suplementet e gazetave, në gazeta ose 

revista 

 Konkurse me çmime 

 Marketing direkt (të drejtuarit personalisht) 

 Posta direkte (letër dhe kartë përgjigjeje) 

 

Reklamimi në mediat jo-personale pa mundësinë e marrjes së përshtypjeve, 

ndihmon në rritjen e shkallës së njohjes në treg të sipërmarrjes që bën reklamën, 

ose të produktit që reklamohet, por nuk ndihmon aspak në ngushtimin e grupit që 

synohet për hapin 3. Reklamimi me reagim direkt  në kuptimin e ngushtë, siç 

është përcaktuar më sipër, është reklamimi në media me përfitimin shtesë të 

elementit të marrjes së përshtypjeve. Instrumenti më efiçient i marketingut në këtë 

fazë është reagimi direkt, sepse për instrumente të tjerë të marketingut direkt, 

grupi që synohet është akoma tepër i madh. 

 

Dërguesit e përgjigjeve si reagim ndaj këtyre veprimeve janë njerëz të interesuar 

për informacion rreth sipërmarrjes që bën reklamën ose për produktin që 

reklamohet.  Rrallë ndodh në këtë fazë që interesi ndaj një produkti që reklamohet 

të jetë aq konkret sa që të kërkohet një ofertë. (Në një rast të tillë si ky i fundit, do 

të ishte kapërcyer hapi tre).  Është për këtë arsye që në një grup të ri që synohet, 

flasim për “të dyshuar”.  
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Hapi 3: Nga “të dyshuar”, në “të mundshëm” 

 

Në hapin 3, interesi duhet të konkretizohet nëpërmjet kontakteve me objektiv të 

qartë, verifikimit të kërkesave të klientit të mundshëm dhe potenciali të 

regjistrohet.  

 

Qëllimi në hapin 3 është që të nxitet interesi i klientit të mundshëm për një 

produkt të bërë sipas kërkesave të tij për të cilin ai dëshiron një ofertë, ose të 

paktën bie dakord që t’i bëhet një ofertë. Grupi që synohet përftohet kësisoj dhe 

quhet ndryshe grup “i mundshëm”. 

Instrumenti më i rëndësishëm i marketingut direkt në këtë fazë është telefoni. 

Nëpërmjet marketingut me telefon, në procesin e marrjes së përshtypjeve, 

kërkesat e klientit të mundshëm mund të bëhen konkrete, këkresa dhe potenciali të 

verifikohen dhe të nxitet interesi për një kërkesë. Në rastin e klientëve të 

mundshëm, të vlerësuar si të rëndësishëm (vlerje të një vëllimi të madh nga një 

këndvështrim strategjik), shërbimi në terren mund të përdoret. Në raste të rralla, 

posta direkte përdoret gjithashtu në këtë fazë.  

 

 

Hapi 4:  Nga i mudnshëm, në klient 

 

Në këtë hap, me kosto të minimizuara shitjeje,  

 Klientët e mundshëm duhet të nxiten nëpërmjet kontakteve me objektiv të 

qartë që të arrijnë marrëveshjen dhe   

 Potenciali i krijuar të nxirret në pah. 

 

Grupi që synohet i përftuar në këtë rast janë "klientët".  

 

E RËNDËSISHME NË KËTË FAZË ËSHTË TË 

KUPTOHET GJËJA THEMELORE PËR KLIENTIN DHE 

VEÇANËRISHT PËR VENDIMMARRËSIN (AJO QË 

ËSHTË VENDIMTARE PËR BLERJEN) DHE MBI KËTË 

TË NDËRTOHET DIALOGU I SHITJES  
 

Instrumentet e marketingut direkt në këtë fazë janë kontaktet personale (shërbimi 

në terren) si edhe marketingu me telefon, aktiv dhe pasiv. 
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Hapi 5: Nga klient, në klient të rregullt 

 

Në këtë fazë të kujdesit për klientin, është çështje e   

 

 Të qënit vazhdimisht i përditësuar me kërkesat e klientit, nëpërmjet mjeteve të 

kontaktit (kërkesë, potencial) dhe me momentet e tyre të aktivizimit të 

mundshëm, në mënyrë që   

 Të intensifikohet kontakti i shitjeve kur të afrohet momenti i kërkesës. 

 

Duhet të jetë e mundur, nëpërmjet shërbimit të mirë dhe arritjes së kënaqësisë së 

klientit që 

 

 Të mbahet klienti në afat të gjatë, në lidhje me produktet e blera tashmë 

(investime pasuese dhe zëvendësime) dhe  

 Të bëhet për vehte, në mënyrë që të blejë produkte të tjera. 

 

Nëse kjo arrihet me sukses, mund të flitet për këtë grup ideal që synohet si klientë 

të rregullt.   

 

SITUATA IDEALE ARRIHET KUR KLIENTI, NË 

RASTIN E BLERJEVE TË MËTEJSHME, NUK KËRKON 

MË OFERTA NGA KONKURRENTI 
 

Në këtë fazë, të gjithë instrumentet e marketingut direkt duhet të përdoren mbi 

baza klienti individual dhe të shpërndahen në përputhje me aktualitetin e kërkesës: 

Posta direkte, në mënyrë që klienti të mbahet vazhdimisht i përditësuar dhe për të 

provuar kompetencën; marketingu me telefon, në mënyrë që të përditësohet 

informacioni ekzistues i klientit midis periudhave dhe për të dhënë sinjale të 

kujdesit të mirë për klientin; kontakti personal, nëse momenti i kërkesës është 
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duke u afruar. Këtu janë të rëndësishme të dhënat e përditësuara të klientit dhe 

planifikimi i saktë.  
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 Instrumentet e 

marketingut direkt 

Të dhënat përkatëse 

ekzistuese  

Tregu i përgjithshëm  Të dhënat e jashtme (agjentët e 

listave, botimet tregëtare, bazat 

e të dhënave të kompanise, 

etj.) 

1. Përzgjedhja  Përcaktimi i grupit që 

synohet 

 

Përcaktimi i grupit që 

synohet 

 Etiketa adresash 

Të dhëna për mbajtësit e të 

dhënave 

2. Kontaktimi Posta direkte  

Reklama me reagim direkt 

 

I dyshuar   Baza e të dhënave të klientëve 

të mundshëm 

3. Kontaktimi në vijim Marketing me telefon 

Kontakti personal 

Posta direkte 

 

I mundshëm Kontakt personal 

(marketing me telefon) 

4. Bindja   Baza e të dhënave të klientëve 

dhe të klientëve të mundshëm 

Klient  

Sigurimi i klientit  

(zgjerimi i bazës së 

klientëve) 

Posta direkte 

Marketing me telefon 

Kontkat personal 

 

Klient i rregullt  
 

Figura: Rruga për te klienti i rregullt 

 

 

g) Marrja e përshtypjeve – burimi për veprime të reja marketingu 

Çdo veprim marketingu direkt përmban të dhëna mbi klientët ose klientët e 

mundshëm  nëpërmjet elementit të marrjes së përshtypjeve. 

Të gjitha të dhënat që ndodhen diku nëpër kompani, qoftë edhe në kokat e 

punëtorëve të shërbimit në terren, duhen mbledhur në një vend dhe të vihen në 

dispozicion të planifikuesve të veprimeve të marketingut. Çdo punonjës terreni 

duhet të mbajë parasysh një udhëzues për dialogun me klientin/klientin, të 

ngjashëm me një tekst bisede telefonike në rastin e marketingut me telefon, i cili 
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përmban mbledhjen e të dhënave themelore për suksesin e biznesit. Të dhënat më 

të rëndësishme për planifikimin e veprimeve të marketingut kundrejt klientëve, 

apo klientëve të mundshëm, janë: 

 

 Objektivat e kërkesave afatshkurtra, afatmesme dhe afatgjata të klientit apo të 

klientit të mundshëm 

 Vendimmarësit dhe ata që ndikojnë mbi vendimet (qendrat e blerjes)) dhe 

procesin e vendimit (përfshirë edhe faktorët ndikimit mbi vendimet) 

 Xhiroja e vetë kompanisë, pjesa e saj dhe ajo e konkurrentëve të saj në të 

njëjtin treg  

 Potenciali i realizueshëm i xhiros në njësinë e kohës 

 

Në mënyrë të veçantë, duhet përmendur këtu kërkesa që ndodh në mënyrë të 

përsëritur me cikle, p.sh. në rastin e materialeve të konsumit, investimet (në 

veçanti ato kontraktuale, ose ato afatgjata) ose në rastin e produkteve me kufizime 

ligjore (shërbimet) ose me ndryshime sezonale të kërkesës.   

Shumë të dhëna që kanë një ndikim direkt në kërkesën dhe potencial të 

rëlizueshëm xhiroje, mund të merren nëpërmjet vezhgimit, gjatë vizitave të 

shërbimit në terren, p.sh. numri i punonjësve (p.sh në një floktore), numri i arkave 

të pagesës në një supermarket, numri i krevateve ne një hotel, numri i vendeve në 

një restorant, ose cilësia e vendodhjes (ndikon në nivelin e çmimit), etj.   

 

PIKA E MËPOSHTME ËSHTË PËRGJITHËSISHT E 

VLEFSHME: SA MË SHUMË TË DINI RRETH KLIENTIT 

DHE RRETH KLIENTIT TË MUNDSHËM DHE SA MË 

NË MËNYRË TRANSPARENTE TË PUNOHET NË 

TREG, AQ MË PËRDORIM ME OBJEKTIV TË QARTË 

MUND T’U BËHET INSTRUMENTEVE TË 

MARKETINGUT DHE AQ MË EFEKTIVE JANË 

VEPRIMET E MARKETINGUT 
 

Nuk është e rastësishme që shprehja "klienti transparent" qarkullon në rrethet 

profesionale, në lidhje me veprimet efiçiente të marketingut. 

 

 

h) Marketingu i bazës së të dhënave  

 

Nga të dhënat, te informacioni 
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Vendimet racionale të marketingut kërkojnë një shumëllojshmëri informacioni 

rreth klientëve, klientëve të ardhshëm, tregjeve, etj. Nëpërmjet elementit të 

marrjes së përshtypjeve, veprimet e marketingut direkt ofrojnë një sasi të madhe të 

dhënash mbi klientët dhe klientët e mundshëm.  Institutet e kërkimit në treg 

ofrojnë të dhëna mbi tregjet globale.   

 

Edhe nëse të gjitha të dhënat ekzistuese dhe të mundshme për t’u marrë mblidhen 

në një vend, për shkak të shumëllojshmërisë së të dhënave, nuk është më e 

mundur që të merret informacioni i domosdoshëm në një kohë të pranueshme dhe 

me një kosto të pranueshme.   

Prandaj, sot, bazat e të dhënave përdoren përherë e më tepër për të marrë 

informacionin e kërkuar me ndihmën e kritereve dhe proceseve fleksibël të 

seleksionimit. Në këtë rast, flitet mbi marketingun e të dhënave.   

 

Përkufizim: "Marketingu i bazës së të dhënave është përdorimi me objektiv të 

qartë i instrumenteve të marketingut, bazuar në të dhënat mbi klientët, klientët e 

mundshëm, tregjet, produktet, potencialet, etj., të cilat ruhen në bazat e integruara 

të të dhënave dhe mund të analizohen sipas kritereve të ndryshme dhe me 

ndihmën e automatizimit". 

 

(J.F. Jauk , Direct Marketing; në:  J. Günther und J.F. Jauk, ÖAF-

Seminarunterlagen “Praxisorientiertes Investitionsgütermarketing”, Graz 1990) 

 

Një bazë të dhënash në kuptimin e sipërm, mban të dhëna mbi  

 

 Klientët 

 Klientët e ardhshëm  

 Përmbajtjen 

 Produktet 

 Kërkesën 

 Konkurrentët 

 

Nëpërmjet përzgjedhjes me objektiv të qartë dhe kombinimit të të dhënave të 

marra prej bazës, mund të merret informacion mbi: 

 

 Përdorimin e  instrumenteve të marketingut 

 Pikat e forta dhe të dobëta 

 Shpërndarjen rajonale 

 Shpërndarjen e industrisë 
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 Shpërndarjen e xhiros 

 Pjesët e tregut 

 Shpërndarjen e produkteve 

 Situatën e kërkesës  

 Situatën e konkurrentëve 

 Potencialin e realizueshëm të tregut 

 Cilësinë e produkteve 

 Ndryshimet e përkohëshme të tregut 

 Tendencat 

 

 

Nëpërmjet mënyrave të marketingut të bazës së të dhënave, analiza e situatës 

mund të përmirësohet gradualisht me një veprim të marketingut direkt, sepse 

informacion më i saktë (më i përditësuar) merret vazhdimisht.   

 

 

Optimizimi i fitimit/kostove nëpërmjet mjeteve të marketingut të bazës së të 

dhënave  

 

"Unë flak nga dritarja gjysmën e buxhetit të reklamave. Vetm ta dija se cilën 

gjysëm!" Kjo fjali legjendare e Henry Ford në periudhat e fillimit të marketingut, 

po e humbet vlerën e saj, për shkak të transparencës së mundshme prej 

marketingut të bazës së të dhënave.  

 

Çdo futje informacioni në bazën e të dhënave përmirëson njohurinë rreth kostos 

për kontakt, kostos për klient, rreth rentabilitetit të shërbimit në terren, rreth 

vizitave për çdo marrëveshje të arritur, e shumë të tjera. Në këtë mënyrë, suksesi i 

veprimeve, fitimi për klient, apo shkaktimi i humbjes së një porosie, bëhen të 

qarta. Nëmërmjet mënyrave të marketingut të bazës së të dhënave, mund të 

mësojmë  

 

 Në cilët sektorë të produkteve-tregjeve ka akoma potencial rezervë 

 Ku mund të arrihet suksesi nëpërmjet shitjeve ndaj klientëve ekzistues 

 Me cilët klientë mund të arrihet rritja e kërkuar në vitet në vazhdim   

 Ku dhe kur duhet ndjekur një porosi 

 Cilat pjesë të produkteve-tregjeve janë në rritje dhe cilat po zvogëlohen, etj. 

 

Një nga arsyet kryesore për përdorimin e marketingut direkt është rritja e xhiros. 

Nëpërmjet përdorimit me objektiv të qartë të instrumenteve të marketingut direkt 
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(në krahasim me përdorimin e tyre klasik), mund të përftohet një ulje e kostove 

totale të veprimeve, si rezultat i transparencës së fituar.   

 

Me  marketingun e bazës së të dhënave, mund të arrihet një raport shumë më i 

mirë kosto/përfitim.   

 

Në rastin e veprimeve të marketingut, është e rëndësishme të kontaktohet 

  

 Klienti ose klienti i ardhshëm i duhur, që d.mth. ai që në kohën e veprimit, ka 

një kërkesë për produktin të nxitur prej veprimit 

 në momentin e dudhur 

 në lidhje me produktin e duhur  

 me instrumentin e duhur 

 

Me marketingun e bazës së të dhënave mund të ndërmerren veprime efiçiente, 

nëpërmjet përzgjedhjeve me objektiv të përcaktuar. Transparenca e përftuar 

nëpërmjet marketingut të bazës së të dhënave, lejon përdorimin e instrumentit të 

marketingut që premton suksesin më të madh, duke mbajtur parasysh "rregullin 

20/80" dhe fazën e blerjes.   

 

Në këtë mënyrë, mund të garantohet që, së bashku me kujdesin më të mirë të 

arritshëm ndaj klientit apo klientit të mundshëm, instrumenti më me avantazh i 

marketingut direkt mund të përdoret dhe kështu të optimizohet raporti 

kosto/përfitim.   

 

 

Kërkesat e një sistemi të marketingut të bazës së të dhënave  

 

Një sistem marketingu i bazës së të dhënave është një paketë programesh 

kompjuterike që konsistojnë në një bazë të integruar të dhënash dhe një seri 

modulesh për zgjedhje, administrim afatesh, postimesh, marketingu me telefon, 

analizash, import/eksport të dhënash,komunikim, etj. 

 

Avantazhet e marketingut të bazës së të dhënave 

 

Marketingu i bazës së të dhënave ofron këto avantazhe për  

 

 

punonjësin e terrenit:  

 

 Organizim më të mirë të punës  
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 Vështrim të përgjithshëm më të mirë të projekteve aktuale 

 “Hyrje” më të mirë në dialogun me klientët e mundshëm 

 Një bazë më të shëndoshë për vendimin mbi veprimet e ardhëshme 

 Planifikim më të mirë të vizitave 

 Paraqitje me vetëbesim më të madh, për shkak të avantazhit në informacion; 

 

 

Menaxherin e shitjeve: 

Në lidhje me menaxhimin e punonjësve: 

 Vlerësimin  e effiçiencës së punonjësit të shitjeve 

 Trainim më të shpejtë të punonjësve të rinj  

 Më pak humbje informacioni kur punonjësit ikin nga puna ose kur nuk janë të 

disponueshëm  

 Shërben si bazë për vendimet e menaxhimit: 

 Hartimin e buxhetit të shitjeve mbi bazën e fakteve  

 Bazën e vendimit për novacione në produkte 

 Vëllimin e mbetur të llogaritshëm të porosive, si një instrument menaxhimi  

 Bazë për ndarjen e re të rajoneve 

 Bazë vendimesh për trajtimin e mëtejshëm të klientëve të ardhshëm 

 Llogaritjen e kostos mesatare të arritjes së marrëveshjes 

 Zhvillimin e shitjeve në varësi të rajoneve, të grupeve të produkteve dhe 

degëve, etj.; 

 

menaxherin e marketingut: 

 Veprime marketingu me objektiv të përcaktuar 

 Bazë për hartimin e planeve të marketingut 

 Baza të përmirësuara për marketingun rajonal 

 Baza të përmirësuara për marketingun e lidhur me produktet 

 Adresa aktuale, të sakta dhe të plota, me kritere përzgjedhjeje individuale për 

postimet dhe marketingun telefonik 

 Analiza të përdorimit të klientit  

 Formulim të shpejtë të analizave të tregut 

 

Nga këndvështrimi i kompanisë, avantazhet e marketingut të bazës së të 

dhënave mund të përshkruhen në mënyrë të përmbledhur si më poshtë: 

 

rritje e efiçiencës dhe efektshmërisë në marketing, nëpërmjet 

 përcaktimit të saktë të grupit që synohet 
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 apelit ndaj klientëve/klientëve të mundshëm (atyre që, në momentin e veprimit 

kanë një kërkesë për produkte të nxitur prej veprimit) 

 përzirje logjike të postës direkte, marketingut telefonikdhe kontakteve të 

shërbimit në terren  

 informacion më të mirë klient/klient i mundshëm ("klienti transparent ") 

 avantazhe konkurruese nëpërmjet të dhënave të tregut më të mira klient/klient 

i mundshëm   

 reagim i shpejtë ndaj ndryshimeve në treg, nëpërmjet analizës me objektiv të 

qartë të të dhënave të ruajtura 

 pavarësi dhe disponueshmëri të punonjësve të terrenit nëpërmjet 

disponueshmërisë qendrore të të gjitha të dhënave përkatëse të marketingut 

mbi klientët/klientët e mundshëm. 

 

 

Faktorët për një përdorim të suksesshëm të marketingut të bazës së të dhënave 

 

Faktorët e mëpoishtëm janë të rëndësishëm për një përdorim të suskesshëm të 

marketingut të bazës së të dhënave në një sipërmarrje: 

 

 Sasia e të dhënave:   

Sa më shumë të dhëna të disponohen në tregjet mbi klientët/klientët e mundshëm, 

aq më shumë veprime marketingu mund të planifikohen dhe  zbatohen më 

objktiva të përcaktuar, si edhe mund të bëhen analiza të shumëllojshme mbi 

tregun.   

 

 Cilësia e të dhënave: 
Të dhënat duhet të përditësohen vazhdimisht, afatet/takimet duhen regjiatruar 

gjithmonë (kërkohet disiplinë) 

 

 Mbështetja e menaxhimit: 

Marketingu/menaxhimi i shitjeve duhet të qendrojnë në krah konceptit të 

marketingut të të dhënave dhe t’ua bëjnë të ditura vazhdimisht avantazhet 

punonjësve përkatës.   

 

 Bashkëpunimi në fushën e shërbimit në terren:   

Shërbimi në terren nuk duhet ta konsiderojë marketingun e bazës së të dhënave si 

një kufizim të fushës së vet të veprimit apo të mbikëqyrjes; avantazhet për 

veprimtarinë e tij duhet t’i bëhen të qarta departmentit të shërbimit në terren.  

 

 Vlerësimi i drejtë i klientëve apo klientëve të ardhshëm: 
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Vlerësimi i drejtë i klientëve apo klientëve të ardhshëm është një nga disa prej 

kërkesave për kontaktet me klientin me objektiv të përcaktuar dhe për analiza të 

sakta. 

 

 Vegël e mirë mbështetëse për përzgjedhje dhe analiza:   

Sistemi që përdoret për marketingun e bazës së të dhënave duhet të lejojë 

përzgjedhje sipas të gjitha të dhënave dhe kombinimeve të të dhënave, si edhe të 

lejojë pa vonesë një formulim të thjeshtë të analizave të tregut, në përputhje me të 

gjitha kriteret e ruajtura. 

 

 Mundësi lirie të madhe prej mbingarkesës me të dhëna të panevojshme: 

Të dhënat e ruajtura të klientëve/klientëve të mundshëm duhet të transferohen te 

sistemet në veprim dhe prej aty, të jetë e mundur që të përditësohen. Në këtë 

mënyrë, nuk është e nevojshme ruajtja e të dhënave problematike, të 

panevojshme.   

 

 

 MARKETINGU TELEFONIK  
 

Edhe pse marketingu telefonik si një instrument i marketingut direkt nuk është aq 

efiçient sa kontakti personal, ka rëndësi të madhe në tërësinë e instrumenteve të 

marketingut. Aty ky dialogu personal nuk është i domosdoshëm, por ku sidoqoftë 

kërkohet një marrje përshtypjesh, marketingu telefonik, si një instrument me kosto 

shumë herë më të favorshme, përfaqëson zgjidhjen ideale.   

 

Përkufizimi:   

Marketingu telefonik është përdorimi me një synim të caktuar i telefonit, për  

komunikimin me klientët.   

 

Në parim, dallohen dy lloj marketingu telefonik:   

 

 Marketingu telefonik aktiv  

 Marketingu telefonik pasiv.  

 

A. MARKETINGU TELEFONIK AKTIV 
 

Nëse marketingu telefonik kryhet nga një ose disa njerëz që u telefonojnë 

klientëve, apo klientëve të mundshëm, në intervale kohore të rregullta ose të 
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parregullta, atëherë bëhet fjalë për marketingun telefonik (marketingu me telefon, 

dalës) 

 

a) Fushat e zbatimit të marketingut aktiv, telefonik 

 

Fushat e zbatimit të marketingut telefonik aktiv, janë të shumëfishta.   

 

Shitja aktive me telefon, përfaqëson një formë të veçantë të marketingut aktiv me 

telefon. 

 

Shitja aktive telefonike është ngulitur tashmë në rastin e porosive të klientëve  

ku produktet më të favorizuara duhet t’u dërgohen klientëve pas një njoftimi të 

shkurtër. Ky është rasti kur mallrat mund të magazinohen për një kohë të kufizuar 

(ushqime, produkte bujqësore, etj.) apo klienti ka vetëm hapësirë ruajtjeje të 

kufizuar (p.sh. frigoriferë ngrirës) apo kapacitet transportues të kufizuar (p.sh. 

kontenierët e pijeve në kamionë) të disponueshëm.   

Shitja telefonike është po ashtu një mjet për rritjen e efiçiencësë së biznesit me 

zgjedhjen e rrugës optimale, përdorimin optimal të kapacitetit transportues të 

automjeteve, uljen e kohës së udhëtimit të përfaqësusesve, shërbimin e klientit më 

të mirë të mundshëm, ose kryerjen e shpejtë dhe pa komplikuar të të procedurave 

të marrjes së porosive.  

 

 

b) Teksti i bisedës telefonike 

 

Në rastin e veprimeve për bisedat telefonike, më shpesh përdoret një tekst për 

bisedën. Ky është një udhëzues për bisedën, që e ndihmon stafin që kryen bisedën 

t’a zhvillojë atë më sukses.   

Ka dy lloje tekstesh bisedash telefonike: 

 Plotësisht të formuluar, teksti dhe shprehjet 

 Tekste me një listë termash kryesorë, për zhvillimin e dialogut. 

 

Stafi i marketingut telefonik me më pak përvojë priret të përdorë tekste të 

formuluara plotësisht, ndërsa stafi më me përvojë, preferon një listë të termave 

kryesorë.    

 

Hartimi i tekstit të bisedës telefonike: 

 

Hartimi i tekstit të bisedës telefonike kërkon të paktën po aq kujdes sa edhe 

hartimi i një letre reklamuese, për veprimet me postën direkte. Për shkak të 

elementit të marrjes së drejtpërdrejtë të përshtypjeve në një bisedë telefonike, 
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alternativat për përgjigje ndaj kundërshtimeve të ndryshme të bashkëbiseduesit 

dhe vazhdimi i dialogut në varësi të përgjigjes apo kundërshtimit, duhet të 

përfshihen në plan. Në këtë mënyrë, teksti i bisedës, edhe për dialogje që synohet 

të jenë të shkurtër, mund të zgjaten shumë.    

 

Struktura dhe përmbajtja e një teksti bisede telefonike 

 

Teksti i një bisede telefonike marketingu ka strukturën e mëposhtme (me bisedën 

që pason) përmbajtje: 

 

Pëershëndetja: 

 Jepni emrin e firmës dhe emrin tuaj në mënyrë të qartë 

 Përshendetni 

 Sigurohuni që jeni lidhur me bashkëbiseduesin e duhur (nëse është e 

paqartë) 

 Drejtohuni bashkëbiseduesit në mënyrë të qartë, me emër (nëse ia dini) 

 

Lidhja:   

 Referohuni (p.sh. korrespondencës së mëparshme, kërkesës, një offerte të 

bërë, vizitës së fundit prej shërbimit në terren, etj.) 

 Tregoni avantazhet e dialogut për klientin 

 

Oferta: 

 Sugjerime konkrete (p.sh. për blerjen e një produkti, për këshillim me 

telefon, për një vizitë prej shërbimit në terren, për një ftesë, etj.) 

 Paraqitja e  avantazheve për klientin  

 Trajtimi i kundërshtimeve 

 

Marrëveshja:   

 Arritja e një marrëveshjeje (blerje, afat përfundimtar, etj.) 

 

Përmbledhja dhe marrja e lejes për mbylljen e telefonatës: 

 Përsëritni marrëveshjen 

 Falenderoni 

 Merrni leje për mbylljen e telefonatës  

 

Shkrimi i tekstit të bisedës telefonike 

 

Për shkrimin e tekstit të bisedës telefonike, duhen mbajtur parasysh këto parime:  
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 Zgjedhje e fjalëve të thjeshta 

 Fjali të shkurtra dhe të thjeshta 

 Jo fjali të ndërlikuara 

 Pyetje të trupëzuara brenda fjalisë 

 Përfshini përshkrim imazhesh, krahasime dhe analiza, për të krijuar 

shoqërizim idesh 

 Jo ose pak sllogane 

 Jo formulime kushtëzuese  

 Përdorim i pak shifrave 

 Përdorimi i fjalëve pozitive ("me kënaqësi, po, sigurisht") 

 Shmangie e superlativave ("fantastike, fenomenale") 

 Adresoni  advantazhin subjektiv nga këndvështrimi i klientit 

 Përqendrohuni te PUSH (Propozimi Unik i Shitjes, avantazhi unik i shitjes 

që e dallon produktin nga produktet e konkurrentëve) 

 Deklarime të vërteta 

 Drejtohuni bashkëbiseduesit me emër, kohë pas kohe  

 Përdorni shprehje që rrisin vetëvlerësimin e klientit 

 Mos i jepni mësim klientit kur bën kundërshtime 

 Përshkruajeni shkurtimisht produktin 

 Pyesni për informacion shtesë, si një përfitim ekstra 

 

BISEDA TELEFONIKE DUHET TË BËHET NË NJË 

GJUHË PIKTORESKE, QË TË MUND TË KUPTOHET 

MË LEHTË 
 

 

B. MARKETINGU TELEFONIK, PASIV  
 

Bëhet fjalë për marketing telefonik pasiv (marketingu hyrës), nëse nisma për 

telefonatën vjen prej klientit, apo klientit të ardhshëm. 

 

a) Fushat e zbatimit të marketingut me telefon, pasiv  

 

Fushat më të rëndësishme të zbatimit janë: 

 

 Marrja e porosive (p.sh.  marketingu me katalog ose porosia me postë, etj.) 

 Marrja e kërkesave (p.sh. si një reagim ndaj reklamës direkte dhe për 

rrjedhojë, fitimi i klientëve të rinj) 
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 Trajtimi i dëshirave dhe ankesave të klientëve (p.sh. në departamentet e 

ankesave) 

 Shitja e shërbimeve (p.sh. në departmentet e rezervimeve) 

 Shërbimi i klientit (p.sh. në shërbimin teknik të klientit, shërbimi i 

informacionit, etj.) 

 Rezervimet (në byrotë e rezervimeve) 

 Veprime të veçanta, në lidhje me postën direkte, ose me veprimet 

reklamuese të reagimit direkt 

 Konkurse me çmime fituese nëpërmjet telefonit 

 

 

b) Marrja përsipër e kostos së telefonatës: 

Në mënyrë që të nxitet përdorimi i marketingut telefonik pasiv, nga ana klientëve, 

apo nga klientët e ardhshëm, mund të përdoret marrja përsipër e kostos së bisedës 

telefonike.   

Kostoja e bisedës telefonike (përfshirë tarifën bazë për përdorimin e  shërbimit) 

merret përsipër nga kompania që telefonohet. 

 

 

C. RREGULLA TË PËRGJITHSHME SJELLJEJE PËR 

STAFIN E MARKETINGUT TELEFONIK 
 

a) Karakteristikat personale për stafin e marketingut telefonik 

 

Stafi që përdoret për marketingut telefonik duhet të tregojë këto  karakteristika 

personale: 

 

 Zë të këndshëm në telefon 

 Të folur të qartë 

 Të jetë i shoqërueshëm 

 Dëshira për sukses 

 Aftësi reagimi të menjëhershme 

 Nivel të lartë përqendrimi  

 Besueshmëri 

 Aftësi për të përballuar stresin 

 Qendrueshmëri 

 Qendrim pozitiv 

 Hijeshi personale (transmetohet nëpërmjet telefonit) 

 Mprehtësi dhe elokuencë 
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 Aftësi për t’i kapur shpejt faktet 

 

 

b) Rregullat më të rëndësishme të sjelljes, për të cilat mund të trainohet stafi 

i marketingut me telefon: 

 

Ndër rregullat më të rëndësishme të sjelljes, për të cilat mund të trainohet stafi i 

marketingut me telefon, janë: 

 

 Të flasë me volum mesatar (jo shumë të lartë, jo shumë të ulët) 

 Të mos flasë në mënyrë monotone 

 T’i theksojë me ngadalë fjalët e rëndësishme 

 Të flasë në mënyrë miqësore 

 Të reflektojë optimizëm dhe dedikim 

 Të flasë, jo të lexojë (bashkëbiseduesi nuk duhet të dëgjojë tekstin) 

 T’i japë bashkëbiseduesit mundësinë për t’u shprehur, veçanërisht për të 

thënë “po”, ndaj ofertës së bërë 

 Të dëgjojë në mënyrë aktive 

 Të përdorë fjalët “ju lutem” dhe “faleminderit” 

 Të tregojë interes në të çka po thuhet (nga bashkëbiseduesi) 

 Të vërejë emrat që përmenden prej bashkëbiseduesit dhe t’i përdorë ata më 

vonë 

 Të vazhdojë të jetë miqësor edhe nëse bashkëbiseduesi bëhet armiqësor 

 

 

D. QENDRAT E THIRRJEVE TELEFONIKE 
 

Shërbimet e përshkruara në pikat e mësipërme dhe qendra telefonike e  vetë 

kompanisë, përherë e më shpesh po u nën-kontraktohen firmave jashtë kompanisë.   

Sipërmarrjet e mëdha i përdorin ato për veprime të veçanta dhe për marrjen e 

telefonatave në periudhat e ngarkesave maksimale, ndërsa ndërmarrjet e vogla dhe 

të mesme mund të blejnë një shërbim më profesional, në këtë mënyrë, ato mund 

t’ia dalin me burimet e tyre të brendshme.   

Qendrat e thirrjeve telefonike mund të përdoren si në thirrjet hyrëse, ashtu edhe në 

ato dalëse, p.sh. për marrjen dhe caktimin e takimeve.   

Qendrat e thirrjeve telefonike nuk ofrojnë vetëm shërbim telefonik aktiv dhe 

pasiv, por gjithashtu edhe kalimin e thirrjeve nëpër rrjete me kosto më të 

favorshme , integrim kompjuterik, menaxhim projektesh për aktivitete dhe 

shërbim informacioni. Qendrat e thirrjeve telefonike shesin dhe këshillojnë       
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dhe/ose informojnë një grup që synohe, për llogari të klientit të tyre, ose u 

përgjigjen telefonatave. 

 

 

 POSTA DIREKTE  
 

A. PIKA TË PËRGJITHSHME RRETH POSTËS 

DIREKTE 
 

a) Reklamimi direkt – po apo jo? 

 

Vendimi pro’ reklamimit direkt varet mbi të gjitha prej këtyre faktorëve: 

 

 Grupi që synohet: Nëse grupi që synohet mund të përcaktohet me saktësi, 

dhe nëse mund të llogaritet për nga madhësia, atëherë struktura për 

reklamimin direkt është e përshtatshme.  

 

 Produkti: Nëse produkti që do të ofrohet në veprimin e postës direkte  

kërkon një shkallë të caktuar shpjegimi, është më logjik dërgimi i një letre 

reklamë. Një letër reklamë është p.sh. gjithashtu shumë e përshtatshme në 

një veprim me dy nivele, për mbështetjen e përfaqësusesit të kompanisë. 

Ky veprim mund të konsistojë në dërgimin fillimisht të një letre reklamë 

klientit të mundshëm, i cili pastaj vizitohet prej përfaqësusesit të 

kompanisë. 

 

 Media të tjera ekzistuese për reklama: a është e përshtatshme të 

reklamohet në botimet tregëtare, në shtypin lokal, ose nëpërmjet kuponave 

në revista?  Në shumë raste, është nje ide e mirë të ofrohet një kombinim i 

postë direkte dhe reklamave në gazetat tregëtare, meqë në këtë mënyrë, ata 

të cilëve u drejtohet reklama, përballen me mesazhin reklamues në mënyra 

të ndryshme.   

 

 Afatet: në rastin e veprimit të postës direkte, nuk ka afat të detyrueshëm 

dhe afati për mbërritjen e letrës reklamuese te grupi që synohet, mund të 

përcaktohet pothuajse me saktësi. Në rastin e adresimit biznes-biznes,  

momenti më i përshtatshëm për mbërritjen e postës reklamë është mesi i 

javës. Fillimi i javës, ose fundi i javës, apo një javë me një pushim në mes, 

nuk janë të rekomandueshme.  Nga ana tjetër, letrat reklamë dërguar në 

adresat private, duhet të arrijnë drejt fundjavës. 
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b) Fushat e përdorimit të postës direkte 

 

Sipas studimeve në treg, ka fusha të ndryshme të përdorimit të mundshëm të 

postës direkte për fitimin e klientëve dhe për t’u kujdesur për klientët ekzistues.  

 

 

c) Avantazhet e postës direkte 

 

Avantazhet themelore të postës direkte janë: 

 

 Drejtimi personal (emri është i një rëndësie shumë të madhe) 

 Humbje të vogla si rezultat i shpërndarjes/përcaktim i saktë i grupit që 

synohet 

 Përqendrim i vëmendjes prej atij që i drejtohet (sado i vogël që të jetë 

niveli i vëmendjes, si me çdo lloj reklame) 

 Ekskluziviteti (personal!) 

 Kontroll i saktë dhe direkt i suksesit, nëpërmjet kartave përgjigjëse 

 Mënyrë reagimi e thjeshtë prej personit që synohet 

 E përshtatshme edhe për buxhetet e vegjël të reklamimit 

 Ngjashmëria me bisedën personale/bisedën me përfaqësuesin e kompanisë 

 Mundësia e planifikimit kohor të saktë 

 Vlerë e lartë për ruajtjen në kujtesë, veçanërisht në rastin e broshurave 

 Përcjellja e përvojës reale të produktit, p.sh. nëpërmjet mostrave 

 S’ka kufizime në vëllim, përmbajtje, dizenjo, momentin e shpërndarjes 

 I pavarur nga media e shpërndarjes masive (me përjashtim të shërbimit 

postar) 

 

 

d) Elementët e dërgesës së postës direkte  

 

Dërgesat e postës direkte duhet të bëhen duke mbajtur parasysh moton e 

mëposhtme: 

 

Letra reklamuese duhet të adresojë situatën ose një problem të mundshëm të 

marrësit. Kështu, i sinjalizohet atij një përfitim personal.   

 

Zarfi duhet të ngjallë interes rreth përmbajtjes së letrës dhe të jetë një nxitje për ta 

hapur atë. 
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Broshura përmban përshkrimin e ofertës dhe jep informacion më të detajuar.   

 

Karta e përgjigjes përmban objektivin e veprimit dhe një kërkesë për veprim.  

 

Fletëpalosja (mbushja) përmban një ofertë shtesë ose një material tjetër. 

 

 

 

B. SHKRIMI I KOPJES SË REKLAMËS 
 

 

a) Baza e letrës reklamuese 

 

Qëllimi i çdo mase të marrë në kuadrin e dërgimit të postës direkte është t’i 

drejtojë një mesazh reklamues një grupi që synohet, të përcaktuar saktë. Pas 

transmetimit të suksesshëm të informacionit, duhet të arrihet një ndryshim në 

qëndrim dhe pas kësaj, një ndikim pozitiv për arritjen e blerjes. Duhet kuptuar që 

vendimi për t’a hedhur letrën në plehra apo për t’a lexuar dhe reaguar ndaj saj 

merret në rreth 20 sekonda.   

 

 

GJENI ÇFARË DUAN KLIENTËT TUAJ DHE JEPJANI! 
 

 

 

b) Përgjigja a pyetjeve të nënkuptuara të lexuesit 

 

Një dërgesë reklamuese ka një farë ngjashmërie me shitjen personale,  ku 

 

Letra reklamuese mund të krahasohet me dialogun e shitjes, broshura me 

vitrinën e dyqanit (në rastin e vizitës së përfaqësuesit të kompanisë, me mostrat e 

produktit) dhe karta e përgjigjes, me qëndrimin e marrë prej blerësit (në bisedën 

me përfaqësuesin gjatë nënshkrimit të një kontrate). 

 

Si edhe në rastin e çdo dialogu përsonal shitjeje, pyetje të ndryshme bëhen prej 

blerësit, kështu që letra reklamuese ngre disa pyetje të nënkuptuara që duhet të 

gjejnë përgjigje në dërgesën postare e mbi të gjitha, të mbahen parasysh gjatë 

shkrimit të kopjes së reklamës. Rreth 20 pyetje "të heshtura" bën lexuesi i çdo 

dërgese. 



 197 

 

Ndër pyetjet më të shpeshta që bëhen, sipas Vögele, (cf. Vögele, Dialogmethode:  

Das Verkaufsgespräch per Brief und Antëortkarte; Verlag Moderne Industrie, 

Landsberg am Lech, 1987) janë këto: 

 

 Ku e gjeti kompania adresën time? 

 Çfarë do kompania prej meje? 

 Çfarë ka letra? 

 Çfarë përfitimi më sjell mua? 

 Çfarë përfitimi të ri do të kem unë? 

 A po rrezikoj? 

 A kërkohet ndonjë dedikim prej meje? 

 A kam nevojë për këtë? 

 Çfarë duhet bërë? 

 

 

 

Pyetjet më të shpeshta në lidhje me vetë produktin janë: 

 

 A e kam provuar këtë produkt? 

 A e njoh këtë firmë? 

 Si funksionon? 

 Çfarë cilësie, çfarë jetëgjatësie ka produkti, çfarë shërbimi, çfarë 

mundësish transporti ofrohen? 

 A e përballoj dot financiarisht 

këtë? 

 

SHËNIMI NE FUND (P.S -

POSTSCRIPT), ËSHTË 

FJALIA E PARË QË 

LEXOHET E PLOTË 
 

Kështu që, duhet shkruar diçka e 

rëndësishme rreth produktit, si p.sh. 

PUSH, në shënimin në fund (P.S). 

Dërgesa postare duhet të përballojë disa 

tentativa për t’a flakur atë, përpara se të 

vijë reagimi konkret. Letrat reklamuese, 

nëse flaken, kjo ndodh në 20 sekondat e 
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para të një leximi të shpejtë të tyre. Më tej, duhet kapërcyer pragu i leximit të 

tekstit. Mbi të gjitha, kjo bëhet e mundur nga një tekst relativisht i shkurtër, që e 

shpëton marrësin nga një lexim i lodhshëm e i gjatë. Duke patur parasysh këtë, 

letra reklamuese mund të vihet në një dosje, në raft, ose mënjanë, për të mos u 

parë kurrë më. Nëse dërgesa i ka përballuar të gjitha këto "tundime për t’a flakur", 

mund të pritet një reagim.    

 

c) Lëvizjet e syve në leximin e nje letre reklamuese 

Para se të lexohet letra reklamuese rresht pas rreshti, marrësi i hedh fillimisht një 

vështrim të përgjithshëm të gjithë fletës. Syri përshkon një vijë të lakuar në formë 

S-je, (si në figurën më sipër) duke u fiksuar në pika të veçanta. Kjo vijë e lakuar 

mund të korrigjohet sipas dëshirës prej atyre pikave që tërheqin vëmendjen.   

 

 

d) Dizenjoja e një letre reklamuese 

Disa gjëra duhen mbajtur parasysh në pika të ndryshme të letrës reklamuese. Mbi 

të gjitha, duhet të jetë e qartë për shkruesin e kopjes, se marrëdhënia vendimtare 

në letër nuk duhet të jetë midis midis sipërmarrjes që bën reklamën dhe produktit 

që promovohet, por midis marrësit të letrës rekalamuese dhe produktit që 

reklamohet. Duhet të vendoset një marrëdhënie instinktive, por edhe racionale, 

midis objektit që reklamohet dhe personit që synohet. 

 

e) Shitja e përfitimit shtesë  

Gjithmonë duhet të mendoni rreth faktit që ju jeni duke shitur: 

  

Jo delikatesë, por kënaqësi 

Jo sapun, por freski të parfumosur 

Jo një makinë me gjashtë cilindra, por prestigj 

Jo kozmetikë, por bukuri 

Jo këpucë alpinizmi, por shijim të shkujdesur të kohës së lirë 

Jo një udhëtim, por çlodhje 

Jo rroba, por një paraqitje të bukur 

Jo ushqime biologjike, por shëndet 

Jo një libër reference, por një rritje në karrierë. 

 

f) Të vlefshme për shkrimin e kopjes reklamuese 

Pikat e mëposhtme duhen mbajtur parasysh në shkrimin e kopjes: 

 

 Rekomandohen nën-ndarjet 

 Duhet të shkruani sikur i drejtoheni një miku 

 Disa tituj lehtësojnë vështrimin e përgjithshëm 
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 Avantazhet e produktit duhet të renditen para se të shkruhet kopja 

 Duhet të shkruani në mënyrë të saktë 

 Duhët të shkruani në kohën e tashme 

 Fjalë të tilla si "Ju", dhe "Për ju" duhen përdorur shpesh 

 Duhen përdorur shprehje të thjeshta 

 Letra duhet të nxisë një veprim të menjëhershëm 

 

 

g) Redaktimi i kopjes 

Bëhet dallim midis projekt-kopjes dhe kopjes përfundimtare.   

 

Projekt-kopja: Këtu, keni mundësinë e të shkruarit spontanisht të gjithçkaje  që 

ju duket se ia vlen të përmendet në letër.  

 

Hapat e mëtejshëm duhen ndërmarrë gjatë redaktimit të projekt-kopjes: 

 Disa fjalë dhe shprehje duhen hequr  

 Fjalitë duhen shkurtuar  

 Fjalët duhen shkurtuar dhe thjeshtuar 

 Shkruani më gjallërisht 

 Përdorni më tepër imazhe dhe shkruani më konkretisht 

 

Kopja përfundimtare: Në mënyrë ideale, kopja përfundimtare duhet të përmbajë 

8-10 fjalë për fjali. Ky stil duhet të ngjallë interes dhe vëmendje. 

 

 

 

C. ELEMENTË TË TJERË TË POSTËS DIREKTE 
 

a) Karta e përgjigjes  

Këtu, bëhen dy pyetje bazë nga marrësi: 

 Çfarë duhet të bëj? 

 A duhet të dedikohem? 

 

Karta e përgjigjes përmban objektivin e vërtetë të dërgimit të postës direkte dhe 

duhet të hartohet para formulimit të letrës reklamuese, meqë u përgjigjet pyetjeve 

"Çfarë dua të arrij nëpërmjet reklamës?"  

 

Është reagimi i personit të synuar dhe paraqet një mundësi për të vëzhguar 

veprimin e vetë reklamës.   
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Është një avantazh, nëse mundësia e reagimit, në çdo rast, mund të përballohet sa 

më thjesht dhe shpejt që të jetë e mundur.  

 

b) Zarfi 

Zarfi duhet të bëjë që përmbajtja t’i duket interesante marrësit dhe t’a bëjë atë që 

t’a hapë. Ka një ndikim vendimtar në mundësinë e flakjes së materialit dhe mund 

të rrisë shanset e mbijetesës së dërgesës.   

Mbi të gjitha, është e rëndësishme që emri dhe adresa të jenë shkruar saktë dhe 

nuk duhen shpërndarë dy ose më shumë dërgesa në  të njëjtin grup të synuar. 

Zarfi duhet të dizenjohet sa më thjesht të jetë e mundur dhe të duket si një letër 

biznesi.  

Një dizenjo reklamimi është më pak e rekomandueshme.  

 

c) Broshura, Katalogu 

Broshurat apo katalogët shpesh mbahen për shumë kohë. Ato përfaqësojnë një 

përfaqësim jo personal të një oferte dhe janë një ftesë për të bërë porosi. 

Zakonisht, një dosje 4-faqëshe përfshihet në dërgesë. Ajo përmban riprodhimin 

me ngjyra të produktit dhe shpesh u kalohet të tjerëve. Është mënyra më e 

shtrenjtë dhe më efektive e reklamës.   

Është e rëndësishme të tregohet produkti në përdorim dhe këtu, veprimi dinamik i 

fotos arrin vlerëm më të lartë të ndikimit. (vlerën e tërheqjes së vëmendjes).  Një 

foto e madhe ka një efekt më të madh se shumë foto të vogla. Emri, adresa, dhe 

numri i telefonit të firmës duhet të duken patjetër në broshurë, meqë shpesh, ky 

është i vetmi element i dërgesës që mbahet.  

 

d) Fletëpalosja, mbushja 

Këto janë fletë reklamimi që duhet të tërheqin vëmendjen të një ofertë tjetër. Mbi 

të gjitha, ato vendosen në dërgesë, vetëm nëse nuk është arritur kufiri maksimal i 

peshës. Këtu, mund të përmenden rezultatet e kërkimit në treg, ose komentet e 

klientëve të kënaqur.    

 

 

D.  PLANIFIKIMI 
 

Planifikimi i saktë i reklamës është po aq i rëndësishëm sa edhë përcaktimi i saktë 

i një grupi që synohet dhe një letër reklamuese e shkruar mirë. Më poshtë jepen 

hapat që duhen marrë dhe mbajtur parasysh në lidhje me kohën: 

 

Planifikimi i masave të reklamës direkte 

 

Përcaktimi i objektivit të reklamës 
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(Çfarë kërkohet të arrihet me reklamën?) 

 

Buxheti i reklamës (Sa të larta janë kostot e mundshme?) 

 

Përcaktimi i grupit që synohet (Kujt duhet t’i adresohet dërgesa?) 

 

Formulimi dhe diezenjimi i dërgesës (Cila duhet të jetë përmbajtja e letrës 

reklamuese, cili është mesazhi qendror i reklamës?) 

 

Koha (Kur është e logjikshme të fillojë veprimi i dërgimit të postës direkte?) 

 

Monitorimi/kuota e kthimit të kartës së përgjigjes (A ishte i suksesshëm veprimi i 

reklamës? Çfarë mund të përmirësohet?) 

 

Në fillim të çdo viti, ose të çdo tremujori, masat e synuara të reklamës duhet të 

mendohen dhe të planifikohen saktë. Mbi të gjitha, duhet të përcaktohet se një 

veprim duhet të kryhet në një, dy, apo disa nievele. 

 

 

D. MONITORIMI I SUKSESIT TË KUOTËS SË KTHIMIT TË 

PËRGJIGJES 
 

Mbi bazën e kuotës së kthimit të kartës së përgjigjes, apo të porosive aktuale në 

fushën e porosive me postë, reklama direkte ofron një mundësi shumë të mirë 

monitorimi të suksesit të veprimit dhe asaj që i dedikohet atij.  Si rregull, kuota e 

kthimit qendron diku midis 2 dhe makimumi 10 përqind të vëllimit të 

shpërndarjes (numri i dërgesave). 

 

 

E. STATISTIKAT E SUKSESIT  
 

Planifikimi dhe monitorimi janë aspekte të rëndësishme, të cilët, mbi të gjitha, i 

japin përgjigje pyetjeve "Çfarë dua?“,  "Ku qendroj?”, “Çfarë mund të bëj për t’u 

përmirësuar?" 

 

 

F. TESTE NË RASTIN E DËRGIMIT TË POSTËS DIREKTE 

 
Me dërgimin e postës direkte, mund të bëhen teste të drejtpërdrejtë në treg, pa 

kushte laboratorike, si në rastin e reklamave në mediat masive. E njëjta letër i 
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dërgohet grupeve të ndryshëm që synohen dhe bëhet një test se cilit grup i 

përshtatet më shumë. Letra të ndryshme reklame mund t’i dërgohen të njëjtit grup 

që synohet, për të parë se cila pritet më mirë. Produkti, momenti i shpërndarjes, 

çmimi dhe forma e letrës mund të testohen në këtë mënyrë. Këtu duhen plotësuar 

dy kushte: 

 

 Madhësia e grupit të testimit duhet të jetë e mjaftueshme 

 Vetëm një faktor i vetëm mund të ndryshohet për çdo variant testi 

 

 

FUSHA TË VEÇANTA ZBATIMI TË MARKETINGUT 

DIREKT  
 

Më poshtë do të trajtohen dy fusha të veçanta ku zbatohet  marketingu direkt, e 

përkatësisht, marketingu me katalog dhe reklama me përgjigje direkte (në 

kuptimin e ngushtë). 

 

 

A. PIKA TË PËRGJITHSHME MBI MARKETINGUN 

TELEFONIK 
 

Marketingu me katalog përshkruhet si dërgimi i katalogëve personave privatë ose 

kompanive, për t’i nxitur ata që bëjnë porosi me shkrim ose me telefon për 

produktet apo shërbimet e katalogut (porosia me postë). 

 

Nëse dyqanet e mëdha kanë përdorur përherë katalogun si instrument të 

marketingut për të ofruar mallrat e shumëllojshme klientëve privatë, me qëllim që 

fitohen porosi të shkruara (porosia  me postë), në pak vitet e shkuara, një rritje e 

përdorimit të këtij instrumenti është vërejtur në fushën e mallrave për investime.    

Produkte me çmime më të shtrenjta dhe më të ndërlikuara po ofrohen nëpërmjet 

katalogëve në marrëdhëniet biznes-biznes e mbi të gjitha, po merr shtysë edhe 

porosia me telefon. Kompanitë që ofrojnë mallra për investim nëpërmjet 

marketingut me katalog, janë përgjithësisht kompani prodhuese ose tregëtare, të 

cilat kanë krijuar një  departament marketingu pasiv dhe nëpërmjet këtij kanali të 

ri shpërndarjeje synojnë të rrisin shitjet.  Grupi që synohet, në këtë rast, janë 

njerëzit në një kompani, kontakti me të cilët ekziston tashmë dhe që janë të 

informuar për kompanitë që bëjnë reklamën e për gamën e produkteve të tyre 

bazë. Në këtë mënyrë, produkte të tjera shtësë u ofrohen klientëve, përveç atyre që 

tashmë janë në përdorim. Shembuj tipikë janë elementët e rrjetit të përpunimit të 
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të dhënave, si sistemet kabllorë,  kompjuterët e komunikimit, ekranet, printerat, 

ose materiale konsumi, si letra apo boja e printerave, etj. Edhe nëse ekziston 

mundësia e një porosie me shkrim, kompania që bën reklamën ngulmon për një 

porosi  të shpejtë me telefon. Si një masë nxitëse, ofrohet 5% ulje të çmimit të 

blerjes, nëse klienti që porosit me telefon heq dorë nga oferta me shkrim. 

Sidoqoftë, vetëm në rastet më të rralla, këto ulje çmimesh përfaqësojnë një ulje të 

fitimit për kompaninë që ofron produktin, nëse merren parasysh kostot e 

brendshme të përpunimit të një porosie dhe të shërbimit të mundshëm në terren, 

duke menduar edhe që në rastin e një oferte me shkrim, përsëri bëhen shpesh 

diskutime mbi uljen e çmimit dhe një ulje çmimi e porosisë së mësipërme  do të 

duhej të ofrohej gjithësesi. 

Në këtë mënyrë, rezulton një avantazh për shitësin dhe blerësin.   

 

 

B. DIZENJOJA E KATALOGUT  
 

Në dizenjimin e një katalogu, duhen mbajtur parasysh faktorët e mëposhtëm: 

 

 Qartësia e paraqitjes 

 Kuptueshmëria 

 Nën-ndarja e qartë e produkteve sipas grupeve (ndodshta të dallueshme 

nëpërmjet ngjyrave të ndryshme) 

 Jo shumë i zgjeruar 

 Është më mirë të kesh disa katalogë për lloje të ndryshme produktesh 

 Jo shumë produkte në një fletë 

 Ilustrim i produkteve me kopje shpjeguese 

 Numrat e porosive dhe çmimet në të njëjtën fletë 

 Në rastin e  produkteve  teknike (produktet e komunikimit), ofroni 

gjithashtu edhe një ilustrim të skicës së konfigurimit (theksoni produktin e 

promovuar në ngjyrë të veçantë)  

 Në rastin e  produkteve  teknike, tregoni kërkesat për përdorimin e tij 

(produkt bazë të veçantë, nyje lidhëse e veçantë, zgjerim memorjeje i 

veçantë) 

 Përmendni sa më shpesh të jetë e mundur (në çdo fletë, ose në çdo pak 

fleta) numrin e telefonit për të porositur më një simbol të qartë (simboli i 

aparatit telefonik) 

 Përmendni periudhën e vlefshmërisë (në fletën kopertinë) 

 Përfshini disa kartela porosish të dallueshme qartë që mund të grisen ose 

shkëputen nga fleta 



 204 

 Numër telefoni për këshillim, informacion, pyetje, pyetje teknike, etj. 

(zakonisht, një numër të ndryshëm nga ai për porositë) 

 Përfshini një numër faksi për të porositur nëpërmjet tij dhe formularë të 

veçantë për porositë me faks (të shkëputshme) 

 Printoni fotografi të satfit të shitjeve telefonikdhe emrat e tyre.   

 Përmendni orarin e porosive 

 Përmendni të gjitha mundësitë e porositjes në mënyrë të përmbledhur 

 Informoni mbu kushtet e pagesës (pagesa me këste) 

 Printoni termat dhe kushtet e biznesit/kushtet e porositjes 

 

 

C. REKLAMIMI MË PËRGJIGJE DIREKTE (NË 

KUPTIMIN E NGUSHTËË) 
 

Çdo lloj reklame që ka elementë të marrjes së përshtypjeve, rrjedhimisht  

reklamimi me të gjithë intrumentet e marketingut direkt, klasifikohen si reklamim 

me përgjigje direkte. 

 

Me relkamim me përgjigje direkte në kuptimin e ngushtë, kuptohen ato 

instrumente marketingu, të edhe pse përmbajnë një element të marrjes së 

përshtypjeve, zakonisht nuk konsiderohen si instrumente të marketingut direkt, 

sepse nuk adresohen personalisht.  Këto instrumente janë në shumicën e rasteve 

pjesë, ose një nxitje për  veprime  marketingu direkt shumë-nivelësh dhe 

shërbejnë, ndërmjet të tjerash, për të fituar klientë të rinj.  

 

Në këto instrumente marketingu futen: 

 

 Reklamat në TV, me ftesën "na telefononi në numrin..." 

 Reklamat në radio me të njëjtën ftesë 

 Reklamat pankarta me një numër telefoni  

 Reklamat në gazeta dhe revista në formën e shtojcave me karta përgjigjeje 

ose kupona reklamë 

 Postimet masive ("për banorin") me karta përgjigjeje, duke përfshirë 

mundësisht edhe një mostër të produktit  

 

Reklamat në televizion dhe radio, në formën e mësipërme, emërtohen shpesh edhe 

si reklama me tele-përgjigje. Këtu, mund të ofrohet edhe nxitja për marrje 

përshtypjeje, p.sh. "telefonuesit e parë do të marrin një mostër ose dhuratë falas..." 

 

Në rastin e reklamave në televizion, numrat e telefonit shfaqen në ekran. 
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Në rastin e reklamave kupon në gazeta dhe revista, kuponi nuk duhet të jetë 

shumë i vogël (adresa të përfshihet lehtë) dhe të shkëputet lehtësisht nga fleta. 

Rekomandohen edhe reklamat me karta ngjitëse që mund të shkëputen lehtë dhe 

që ofrojnë një mundësi të marrjes së përshtypjeve.   
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 INTERNETI 
 

Historia 

 

Interneti ishte një rrjet lokal kompjuterash në Ministrinë e Mbrojtjes amerikane. 

Në vitet ’80 u hap edhe për  institucionet akademike. Sot, është një sistem mbarë-

botëror rrjeti të dhënash pa kontroll qendror që është krijuar prej universiteteve 

dhe që është zhvilluar gjithashtu edhe në sektorin e biznesit dhe atë privat.   

Në 1972, një inxhinier nëCambridge, Massachusetts, hartoi një program me të 

cilin mund të dërgoheshin dhe merreshin mesazhe.  Në zanafillë, ishte thjesht një 

program-test në Arpanet, pararendësi i Internetit.  Sot, Interneti është një nga 

përdorimet më të rëndësishme. Në 1999, përllogaritej të kishte rreth 37 milionë 

përdorues  në mbarë botën, 7.3 milionë në Europë dhe 155,000 në Austri. Por çdo 

shifër e përmendur është e gabuar. Në njërën anë, ngaqë nuk ka regjistrim 

qendror, nuk mund të dihet se sa përdorues janë me të vërtetë në rrjet, dhe nga ana 

tjetër, zhvillimi po përparon kaq shpejt, sa që  çdo shifër e përmendur është e 

vjetëruar që në momentin që deklarohet. Kështu që unë do të kufizohem vetëm në 

një parashikim. Bashkimi Ndërkombëtar i Telekomunikacionit (ITU - 

International Telecommunication Union) parashikon për vitin 2010, 500 milionë 

kompjutera në Internet. 

 

Për çfarë e përdorin njerëzit Internetin? 

 

Forma më e shpeshtë e përdorimit është posta elektronike (e-maili).  Në fushën e 

kërkimit, makineria kërkuese më e madhe amerikane, "Alta Vista", akoma 

regjistron dhjetë fjalët e kërkuara më shpesh: 

 

 "Seks" 

 Lakuriq 

 Foto 

 Vetëm për të rritur 

 Femra dhe  

 "Erotizëm" 

 

 

Strategjia e Internetit 

Interneti duhet të jetë patjetër pjesë e strategjisë së përgjithshme të politikës së 

komunikimit të një kompanie. 
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Interneti thjesht sa për t’a patur, nuk do të sjellë ndonjë sukses në biznes.   

Një analizë që shqyrton rëndësinë dhe potencialin e teknologjisë së Internetit për 

një kompani, është absolutisht e domosdoshme. 

 

 
Projektet e fazës së planit të Internetit 

Përkufizimi Analiza Konceptimi Zbatimi Veprimi 

Formulimi i 

detyrave/objektivave 

Fushat e 

lidhura 

Konceptimi Teknlogjia Administrimi 

Organizimi/ekipi Kompania Konturimi i 

strategjisë  

Organizimi Mirëmbajtja 

Projekt-plani Potenciali Konceptimi 

i detajuar 

Promovimi Monitorimi 

Informacioni/dokumentimi  Plani i 

zbatimit 

  

▄ Zhvillimi i strategjisë së internetit 
Figura: Modeli i veprimit për zhvillimin e një strategjie interneti 
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Punonjësit brenda 

kompanisë 

Partnerët e biznesit Klientët, aksionerët, 

publiku 

Intraneti (rrjeti i 

brendshëm) 

Ekstraneti (rrjeti i 

jashtëm) 

Interneti 

Figura: Përkufizimi i Internetit, Intranetit dhe Ekstranetit 

 

Mbi bazën e një strategjie të firmës, duhet të vendoset gjithashtu nëse 

informacioni duhet ofruar  

 Në Internet 

 Në një intranet ose  

 Në një ekstranet. 

 

Sa i përfshirë duhet të jetë klienti? Sa shumë duhet të adresohet një grup i mbyllur 

përdoruesish?  
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Pyetje dhe ushtrime mbi temën “Politika e komunikimit” 
 

Shpjegoni termat e mëposhtëm:   

 Komunikim i njëanshëm dhe i dyanshëm  

 Komunikim me fjalë (verbal) dhe pa fjalë (jo verbal)  

 Komunikim personal dhe masiv 

 

Çfarë përfshin termi "promovim shitjesh"?   

 

Çfarë kuptohet me “promovim stafi” dhe cilët instrumente mund të përdoren në 

të? 

 

Si vihet në përdorim tregëtimi (merchandising)? 

 

Ku ndryshojnë marrëdhëniet me publikun nga masat e tjera të politikave të 

komunikimit? 

 

Çfarë janë grupet që synohen të marrëdhënieve me publikun?  

 

Cilët instrumente mund të përdoren për pjesët përkatëse të publikut? 

 

Jepni një vështrim të përgjithshëm mbi përmbajtjen e konceptit të reklamës. 

 

Çfarë duhet mbajtur parasysh në përcaktimin e përcaktimin e objektivave të 

reklamës? 

 

Shpjegoni termin PUSH (Propozim Unik Shitjeje) (USP - Unique Selling 

Proposition) 

 

Çfarë kuptohet me “Përshkrim të përmbledhur” dhe cila është përmbajtja e tij? 

 

Cili është dallimi midis mjeteve të reklamimit dhe mediave të reklamave?  

 

Çfarë mjetesh reklamimi mund të përdoren për cilën media reklamimi? 

 

Shpjegoni termat e mëposhtëm:  

 Arritja Neto 

 Arritja Bruto 

 Koefiçienti i mbivendosjes 
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 Arritja e grumbulluar 

 

Çfarë ndodh në përzgjedhjen e medias? 

 

Si mund të llogaritet çmimi për mijë? 

 

Cilët janë argumentet për një departament të brendshëm reklamash? 

 

Kur duhet të pajtohet një agjenci reklamash? 

 

Shpjegoni termin " marketing direkt ". 

 

Për çfarë bëhet fjalë kur thuhet të fitosh klientë të rinj? 

 

Ku ndryshon grupi që synohet, i veprimit, nga grupi që synohet, bazë? 

 

Shpjegoni parimin Pareto. 

 

Cilët janë katër zbatimet kryesore që mund të dallohen në veprimet klasike  

shumë-nivelëshe, nëpërmjet një kombinimi të postës direkte dhe marketingut me 

telefon?  

 

Përshkruani pesë hapat drejt klientit të rregullt. Për çfarë bëhet fjalë në hapat 

individualë? 

 

Çfarë kuptohet me marketingun e bazës së të dhënave? 

 

Krahasoni  marketingun me telefon, aktiv, me marketingun pasiv 

 

Si është i strukturuar teksti i bisedës telefonike dhe çfarë përmban ai? 

 

Cilët janë argumentet në favor të krijimit të një ekipi të marketingut telefoniktë 

vetë kompanisë dhe ata për pajtimin e një agjencie të marketingut me telefon? 

 

Emërtoni rregullat e trainueshme më të rëndësishme për sjelljen e stafit të 

marketingut me telefon. 

 

Nga cilët faktorë varet vendimi në favor të një veprimi direkt reklamimi? 

 

Përshkruani elementët e mundshëm të një dërgese me postë direkte. 
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Cila është procedura për planifikimin e masave të reklamimit direkt? 
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XI. Marka 
 

Markat e forta janë një aset me vlerë për shitësin. Marka ndihmon për krijimin  e 

besnikërisë së klientit. Megjithatë, ka më pak konsideratë për markën midis brezit 

të ri, i cili është më pak besnik ndaj markës, se sa klientët më të vjetër. 

Marka është më tepër se sa thjesht një emër apo një logo; rrit njohjen midis 

klientëve dhe gjithashtu krijon emocione. 

 

Një vendim kyç lidhet me zgjdhjen e "emrit të markës”. Emri i markës duhet të   

o jetë i  memorizueshëm 

o përshkruajë përfitimin  prej produktit 

o jetë i thjeshtë për t’u shqiptuar dhe 

o të jetë i dallueshëm në të gjitha gjuhët. 

 

 

Një sipërmarrje mund të kombinojë disa marka nën çatinë e saj. Markat mund t’u 

shërbejnë produkteve të ndryshme, edhe të njëjtit produkt të cilit i bëhet marketing 

në grupe të ndryshme që synohen.  

 

 

Instrumente të tjerë të politikës së produktit 
 

Përveç kritereve pragmatikë në procesin e vendimmarjes, duhen marrë në 

konsideratë edhe: 

o mjedisi social i tregut 

o paketimi 

o një rrjet shërbimi gjithëpërfshirës 

o procedura për trajtimin e garancive  

o përfshirja e rregullimeve ligjore, etj. 

 

Menaxhimi i produktit  
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Menaxhimi i produktit ekziston në ato sipërmarrje që kanë një departament që 

realizon dhe kooordinon të gjitha aktivitetet që lidhen me një produkt apo një grup 

produktesh. 

Ndërmjet këtyre detyrave, mbi të gjitha janë blerjet, shitjet, dhe veprimet e 

menaxhimit të prodhimit. Drejtuesi i këtij departamenti quhet Menaxher i 

Prodhimit. 

XII. Marketingu Social  
 

Së fundmi, është bërë një shtesë në 

 

 Marketingun e mallrave të prodhuesit dhe  

 Marketingut të mallrave të konsumit, i emërtuar 

 " Marketingu Social “. 

 

Në Marketingun Social, "produkti" nuk konsisiton në një mall apo shërbim 

qëmund të blihet, por në vend të kësaj, konsiston në përcjelljen e një ideje që është 

e pranueshme nga shoqëria. Marketingu Social përdor të njëjtat mjete si edhe 

marketingu në botën e biznesit. Në këtë mënyrë, qeveritë dhe grupet e veçanta të 

interesit mund të ndërmarrin fushata për të arritur ndryshime shoqërore.  

Një shembull i një fushate Marketingu Social ishte kalimi nga trafiku në krahun e 

majtë, në krahun e djathtë në Suedi në 1967. 

Të njëjtat teknika si në Marketingun e Produkteve përdoren, vetëm me ndryshimin 

se objekt janë  

 

 ide, 

 bindje, 

 vende dhe rajone, 

 persona dhe 

 organizata. 

 

Me ndihmën e  marketingut strategjik, organizatat mund të përpiqen të rekrutojnë 

anëtarë, të bindin njerëzit për një ide të caktuar, apo të ndikojnë te njerëzit. Kjo 

mund të ndodhë duke patur në mendje fitimin, ose pavarësisht atij. 

" Marketingu i Njeriut " përdoret veçanërisht në politikë, ku një person bën 

fushatë për t’u zgjedhur në një post të veçantë, e për rrjedhojë duhet t’i bëjë 

marketing vehtes së tij apo të saj, në mënyrë që të fitojë besimin dhe voatat e 

njerëzve. 
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Po ashtu, edhe "bizneset një-personëshe" duhet t’i bëjnë marketing vehtes në këtë 

mënyrë, p.sh. doktorët, avokatët, dhe këshilltarët e taksave. 

Vende dhe rajone i bëjnë marketing vehtes si destinacione turistike tërheqëse  dhe 

për shembull, si vende tërheqëse për investime të ardhshme nga qeveria dhe 

ekonomia. 

Por Marketingu Social mund t’u bëjë marketing edhe ideve, të tilla si masat për 

mbrojtjen dhe përmirësimin e mjedisit. 
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Strategjia Promocionale  

 
Komunikimi është shkëmbimi i informacionit midis dy partnerëve. 

 

Informacioni mund të përkufizohet si lajm i orientuar me qëllim dhe njohuri e  

orientuar me qëllim. 

Bëhet dallimi midis komunikimit të njëanshëm dhe komunikimit të dyanshëm. 

Flitet për komunikim të njëanshëm, kur informacioni përcillet nga dërguesi, te 

marrësi. 

 

Në komunikimin e dyanshëm, informacioni rrjedh nga të dy anët. Dërguesi merr 

përgjigje nga marrësi, si rrjedhojë e reagimit ndaj informacionit të tij. Për ta 

përcjellë mesazhin e tij, dërguesi përdor një mjet që quhet "kanal". Në 

komunikimin me fjalë, kanalet e të folurit dhe të shkruarit përdoren për t’iu 

drejtuar shqisave të veshit dhe syrit.  

Në  komunikimin pa fjalë, i drejtohemi shqisave të veshit, syrit, hundës dhe 

prekjes, nëpërmjet kanaleve të tilla si tingujt dhe zhurmat, imazhet, trupit dhe 

aromës.  

Ndër mediat për komunikimin me fjalë janë p.sh. një gazetë, libër, bisedë, fjalët 

në një pankartë. 

Shembuj të komunikimit pa fjalë janë imazhet dhe mbi të gjitha, gjestet trupore, 

(shprehjet e fytyrës, gjestikulacionet). 

Për më tepër, mund të bëhet dallimi midis komunikimit personal dhe komunikimit 

masiv. 

Nëse dërguesi komunikon me një person ose një numër të kufizuar personash, ky 

quhet komunikim personal. 

Nëse dërguesi komunikon me një numër më të madh marrësish, ky quhet 

komunikim masiv. 

Teknologjitë e reja të komunikimit mund të sjellin ndryshime të mëdha në sjelljen 

e njerëzve. 

Nëse dërguesi dhe marrësi janë ofruesi dhe blerësi potencial i produkteve, atëherë 

ky quhet komunikim në treg. 

 

Në komunikimin në treg,  dallohen 

 Komunikimi masiv (reklama, marrëdhëniet me publikun, informacioni për 

konsumatorin) 

 Komunikimi Individual (shitja personale, marketingu me telefon, posta 

direkte). 
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Një kompani ka një mundësi zgjedhjeje midis instrumenteve të mëposhtëm të 

politikës së saj  të komunikimit: 

 Promovimi i shitjeve  

 Marrëdhëniet me publikun 

 Reklamimi. 

 

 

Promovimi i shitjeve  
Strategjitë e promovimit të shitjeve kanë si synim parësor të optimizojnë dhe  

ndikojnë në kontaktin direkt me klientin.  

Promovimi i shitjeve do të informojë stafin e shitjeve, ndërmjetësit, dhe 

përdoruesit rreth përfitimeve prej produktit dhe të ndikojnë te klientët e 

mundshëm dhe agjentët e shitjeve në mënyrë të tillë që të preferohet produkti i 

tyre ndaj të tjerëve.  

Instrumentet e promovimit të shitjeve janë: 

 

 Promovimi i stafit  

 Promovimi i produktit 

 Promovimi i konsumatorit. 

 

Promovimi i stafit  
Promovimi i stafit konsiston në strategjitë e promovimit të shitjeve të cilat  u 

drejtohen agjentëve të vet ose të tjerëve të shitjeve (stafi i shitjeve, përfaqësuesit e 

shitjeve, agjentët udhëtues). 

Mund të zbatohet nëpërmjet informacionit të shkruar rreth produktit 

(përshkrime të sakta të produktit, rezultate testesh, taktika shitjesh, manuale 

shitjesh), nëpërmjet trainimit të stafit të shitjeve, ose nëpërmjet skemavë 

stimuluese (p.sh. konkurset e shitjeve). Shpesh, të tre variantet kombinohen. 

Në industrinë e mallrave të prodhimit dhe të konsumit, njohuria e mirë e 

produktit, taktikat e shitjeve, teknikat për një bisedë shitjesh të suksesshme, 

informacioni mbi tregun (i tillë si, sjellja e klientit dhe sjellja e konkurrentit) 

formojnë një pjesë të rëndësishme të trainimit të stafit të kualifikuar, për 

prodhuesin dhe shitësin. Klientët e vlerësojnë kur marrin informacion të plotë dhe 

kur stafi angazhohet me situatën individuale të klientit dhe ofron sugjerime për 

zgjidhjen e problemit. 

 

Promovimi i produktit 
Promovimi i produktit konsiston në strategjitë e promovimit të shitjeve që ka si 

objektiv ndërmjeteësit. 
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Instrumentet e  promovimit të produktit janë: 

 Informacioni i shkruar (reklamat ose shtojcat në revistat e tregëtisë, 

dërgesat postare) 

 Pozicionimi i preferuar ose i dytë (pozicionimi i produktit në nivelin e 

syve,  pozicionimi i produktit në disa vende në të njëjtën kohë) 

 Materiali ekspozues (etiketa çmimesh, rafte për fletëpalosjet, pankarta 

që reklamojnë një ofertë të veçantë, figurat prej kartoni, etj.) 

 Propagandistet (p.sh. vajzat e promocionit). 

 

Promovimi i konsumatorit  
"Promovimi i konsumatorit" përshkruan masat e promovimit të shitjeve që i 

drejtohen përdoruesit.   

Promovimi i konsumatorit mund të bëhet para shitjes (broshura, fletëpalosje, 

revista klientësh, kupona, mostra, demonstrime produkti, konkurese, etj.) ose gjatë 

vetë shitjes (dhurata falas, skemat e çmimeve speciale, çanta, etj.). 

 

Marrëdhëniet me publikun  
 

Pozicioni i Marrëdhënieve me Publikun brenda Miksit të 

Marketingut 
Marrëdhëniet me publikun janë ndërtimi strategjik i marrëdhënieve ndërmjet një 

kompanie dhe nën-seksioneve të ndryshme publikut, me qëllimin e fitimit të 

besimit dhe mirëkuptimit të publikut.  

Marrëdhëniet me publikun mbështesin dhe lehtësojnë përdorimin e instrumenteve 

të tjerë të marketingut strategjik. Por marrëdhëniet me publikun dhe reklamimi 

përfaqësojënë instrumente të ndryshme të politikës së komunikimit. 

 

Reklamimi i produktit ka qëllimin e qartë të rrisë shitjet e një produkti të 

veçantë ose të një grupi produktesh. 

 

Reklamimi i imazhit vjen përpara reklamimit të produktit. Ai synon të ndikojë 

pozitivisht në paraqitjen (imazhin) e kompanisë midis klientëve, me qëllim rrritjen 

e shitjeve në afat të gjatë. 

Marrëdhëniet me publikun, në kontrast me këtë, nuk u drejtohen vetëm klientëve. 

Detyra e tyre është që të ndikojnë në mënyrë të favorshme te të gjithë seksionet e 

tjerë të publikut me të cilët merret kompania. Ato synojnë krijimin e një imazhi të 

pastër, të qendrueshëm të kompanisë, i cili e dallon qartazi atë nga konkurrentët. 
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Për të arritur këtë qëllim, është e domosdoshme të kesh një  strategji të 

Marrëdhënieve me Publikun, bazuar në një version të shkruar të “Identitetit të 

Korporatës “. 

 

a)  Identiteti i Korporatës  
Identiteti i Korporatës është imazhi i vetë kompanisë. 

Imazhi se si një kompani dëshiron të perceptohet prej sektorit të interesuar të 

publikut, përcaktohet në një shkallë të madhe nga vetë misioni i deklaruar 

kompanisë. 

 

b)  Dizenjoja e Korporatës  
Dizenjoja e Korporatës është paraqitja e një kompanie në publik. Elementët 

krijues të paraqitjes janë: 

 Emri i markës 

 Logoja 

 Shkrimi 

 Ngjyra 

 Arkitektura. 

 

Në këtë mënyrë, bëhet e mundur për kompaninë që të identifikohet shpejt. 

Paraqitja është e shoqëruar edhe me eksperienca të tjera që publiku ka patur me 

kompaninë dhe të dyja së bashku kombinohen për të krijuar imazhin e dëshiruar të 

kompanisë. 

 

 

Grupet që Synohen dhe Marrëdhëniet me Publikun 
Nën-sektorët e publikut me të cilët kompania ka marrëdhënie, janë: 

 

 

  Marrëdhëniet me 

Autoritetet Publike 

dhe strukturat e tyre 

  

     

 
Autoritetet  Sindikatat dhe 

Dhomat 
 Partitë Politike 

 

     

 

Media  Kompania  Punonjësit 
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Klientët 

 

 Kreditorët  Partnerët dhe 

Aksionerët 

 

 Furnizuesit 

 

 Konkurrentët 

 

 

    

 

 

  Marrëdhëniet me  

sipërmarrjet private 

  

 

 

Një plan strategjik i Marrëdhënieve me Publikun duhet të marrë në konsideratë të 

gjithë këta nën-sektorë të publikut. Instrumente të veçantë të  Marrëdhënieve me 

Publikun përdoren për secilin prej tyre. 

 

 

a)  "Marrëdhëniet me Median“ 
Marrëdhëniet me Median janë marrëdhëniet midis kompanisë dhe përfaqësuesve 

të medias (gazetarëve). 

 

Redaktorët e medias mund të marrin informacion për marrëdhëniet me publikun 

pa patur nevojë të paguajnë për të, ose edhe mund të mos e marrin fare parasysh 

atë. Nëpërmjet marrëdhënieve të mira personale me përfaqësuesit e medias, bëhet 

më e lehtë për kompaninë që të vendosë në media informacion të përgjithshëm për 

vehten, sukseset e saj, planet dhe zhvillimet e reja.  

Në këtë kontekst,  instrumentet kryesorë të Marrëdhënieve me Publikun janë: 

 

 Konferencat e shtypit  

 Deklaratat për shtyp 

 Aktivitetet për shtypin. 
 

Konferencat e shtypit  

Konferencat e shtypit janë aktivitete në të cilat gazetarët e interesuar ftohen dhe 

ku kompania prezanton informacion mbi novacionet më të fundit, planet dhe 

vendimet. 

Në to, gazetarëve u jepet informacioni përkatës në formë të përmbledhur dhe  

ftohen të bëjnë pyetje të hollësishme. 

 

Deklaratat për shtyp 
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Deklaratat për shtyp janë përmbledhje të shkruara të lajmeve me interes, të cilat u 

jepen  përfaqësuesve të medias për t’u informuar dhe për përdorim të lirë. 

 

Ato kanë si qëllim, nga njëra anë t’u ofrojnë përfaqësuesve të medias informacion 

të rëndësishëm. Nga ana tjetër, ato synojnë t’i nxisin gazetarët të vazhdojnë të 

kërkojnë vetë më tej dhe të bëjnë raportimet përkatëse në media. 

 

Aktivitetet për shtypin 

Aktivitetet për shtypin shkojnë më tej se konferenceat e shtypit; ato janë 

organizime spektakolare me anën e të cilave kompania përpiqet të fitojë apo 

përmirësojë mirëkuptimin dhe vullnetin e mirë të medias. 

 

 

b)  "Marrëdhëniet njerëzore“ 
Marrëdhëniet njerëzore përkufizohen si marrëdhëniet e një kompanie me 

punonjësit e saj. 

 

Vetëm një sipërmarrje e cila nëpërmjet mënyrës së krijimit të marrëdhënieve 

të saj me punonjësit arrin të identifikohet maksimalisht me identitetin e 

korporatës të dëshiruar, musnt të shpresojë të përcjellë këtë identitet të 

korporatës te nën-sektorët e tjerë të publikut. 
 

 

Për të ndihmuar që të arrihet ky qëllim, Marrëdhëniet me Publikun mund të 

mbështeten në mjetet e mëposhtme të komunikimit të korporatës: 

 

 Udhëzimet për stafin 

 Tabela e njoftimeve dhe sistemi i postës së brendshme  

 Revista e kompanisë 

 Letra ose emaile drejtuar stafit 

 Ekskursionet e punës 

 Vizita të familjarëve në kompani 

 Skema e sugjerimeve të punonjësve. 

 

Udhëzimet për stafin 

Udhëzimet për stafin ofrojnë orientim për punonjësit e rinj në një mënyrë të qartë 

dhe konçize me historinë e kompanisë, organizimin e saj, produktet e saj dhe/ose 

shërbimet e saj. Ato përmbajnë gjithashtu edhe Deklaratën e Misionit dhe 

rregullat më të rëndësishme të kompanisë, si edhe përmban informacion mbi 

skemat sociale të disponueshme dhe si përdoren ato.  
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Tabela e njoftimeve dhe sistemi i postës së brendshme  

Tabela e njoftimeve shërben për të bërë të njohur informacionin e ri mbi 

organizatën. Tabela e njoftimeve mund të përdoret edhe prej punonjësve dhe 

anëtarëve të sindikatës, për të shpërndarë informacionin midis punonjësve. 

 

Revista e Kompanisë 

Revista e Kompanisë ka si qëllim të informojë stafin mbi të gjitha masat dhe 

organizimet  në lidhje me ta, në një mënyrë të tillë që ata të kenë një ndjesi më të 

fortë të unitetit dhe  kuptim më të mirë të kontekstit më të gjerë në të cilin vepron 

kompania. 

 

Letra ose emaile drejtuar stafit 

Letrat drejtuar stafit përdoren për të përcjellë një informacion të një rëndësie të 

veçantë. 

 

Ekskursionet dhe festat e punës 

Ekskursionet dhe festat e punës, si edhe ngjarjet sportive, janë veçanërisht të 

përshtatshme për të përmirësuar kontaktet personale midis menaxhimit dhe 

punonjësve. 

 

Vizita të familjarëve në kompani  

Anëtarët e familjes së një punojësi mund të kuptojnë shqetësimet e tij por edhe 

arsyet për kënaqësinë e tij shumë më mirë, nëse njohin mjedisin e tij të punës. 

Prandaj, vizitat e familjarëve në mjediset e kompanisë ofrojnë mundësinë për të 

përmirësuar  mirëqenien sociale të stafit dhe mund të shërbejnë për të përcjellë  

Identitetin e Korporatës te familjarët e punonjësit. 

 

Skema e sugjerimeve të punonjësve 

Brenda një skeme të tillë, një punonjës ka mundësinë të bëjë sugjerime për 

përmirësimin e kushteve dhe procedurave në vendin e punës. Kështu, ai mund të 

marrë pjesë në një mënyrë që shkon përtej  sferës së funksionit të tij direkt. Nëse 

sugjerimet që bëhen, gjejnë zbatim të suksesshëm në praktikë, është shumë e 

rëndësishme që përkushtimi i punonjësit të shpërblehet ashtu siç duhet. 

 

 

 

c)  " Marrëdhëniet Industriale“ 
Marrëdhëniet Industriale përcaktojnë përdorimin e instrumenteve të 

Marrëdhënieve me Publikun, përkundrejt të gjithë nën-sektorëve të interesuar të 

publikut, ndaj sipërmarrjes private.   

Midis këtyre nën-sektorëve të publikut janë: 
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 Klientët 

 Partnerët ose aksionerët 

 Furnizuesit 

 Kreditorët 

 Konkurrentët. 
 

Marrëdhëniet me Publikun përkundrejt Klientëve 

Marrëdhëniet me Publikun përkundrejt klientëve përkufizohen si të gjitha 

aktivitetet e një kompanie (organizate)  të cilat i shërbejnë qëllimit të rritjes së të 

kuptuarit e kompanisë nga ana e klientëve dhe për t’i prezantuar ata me punën e 

saj.  

Kjo lloj marrëdhënieje me publikun është shumë afër reklamës. Rrrjedhimisht, ata 

të cilëve u drejtohet, duhen ndarë në grupe që synohen, të tillë si, shitësit me 

shumicë, shitësit me pakicë dhe konsumatorët, të cilët duhet të trajtohen 

individualisht, sipas karakteristikave të tyre specifike.  

 

Instrumentet kryesore  të Marrëdhënieve me Publikun përkundrejt klientëve janë: 

 Korrespondenca dhe telefoni 

 Botimet  

 Revistat e konsumatorit 

 Vizitat në fabrikë 

 Dhomat e pritjes 

 Raportet e biznesit 

 Tiparet e shërbimeve të veçanta 

 

 

Korrespondenca dhe telefoni 

Korrespondenca, emaili dhe bisedat telefonike duhet të bëhen me tone tërheqëse. 

Ky rregull i përgjithshëm duhet mbajtur parasysh edhe në rastin e kujtesave, 

përgjigjeve negative, apo kur merreni me ankesa të pajustifikuara. Në mënyrë që 

të sigurohet trajtimi me mirësjellje e i klientëve, të gjithë punonjësit që kane 

kontakt me ta (jo vetëm stafi i shitjeve), duhet të trainohen rregullisht për 

komunikimin dhe të ndjekin kurse speciale. 

 

Botimet 

Përveç prezantimit të raporteve pozitive në media, një kompani mundet gjithashtu 

të reflektojë besim, mirëkuptim, aprovim, dhe interes ndaj publikut, nëpërmjet 

mjeteve të filmave dokumentarë, leksioneve, broshurave dhe qoftë edhe  

materialeve të mësimdhënies. 
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Shembuj të këtyre botimeve janë: 

 Raportet në media 

 Filmat dokumentarë  

 Leksionet 

 Broshurat 

 Materialet e mësimdhënies 

 

 

Revista e klientëve 

Një revistë klienti paqyron zhvillimet e përgjithshme në tregun përkatës, produktet 

e reja të nxjerra nga kompania, përfitimet shtesë që ofrohen nga produktet, 

përdoruesit e kënaqur, planet dhe aktivitetet e kompanisë. Qëllimi i saj është të 

kontribuojë në një klimë besimi dhe kështu, të promovojë besnikërinë e klientit. 

 

Vizitat në fabrikë 

 

Qëllimi i parësor i organizimit të vizitave në fabrikë është t’u tregojë klientëve se 

kompania përpiqet të ruajë nivelin më të lartë të teknologjisë dhe cilësisë. Në të 

njëjtën kohë, kompania mund të demonstrojë se respekton rregullat e higjienës 

dhe standardet sociale moderne, se zbaton masat për parandalimin e aksidenteve, 

se ka mjedise trainimi dhe të tjera të ngjashme me këto. 

 

Dhomat e pritjes 

 

Kur një klient hyn në ndërtesën e një kompanie, ai e krijon mendimin e tij të parë 

mbi kompaninë mbi bazën e përshtypjeve që i bën mjedisi. Për rrjedhojë, ndërtesa 

e kompanisë duhet të shprehë Identitetin e Korporatës të dëshiruar, nga ana 

pamore dhe emocionale. E njëjta gjë vlen edhe për hyrjen e fabrikës dhe mjediset 

e saj. 

 

Raportet e biznesit  

Raportet e biznesit duhet të kenë një paraqitje tërheqëse dhe t’i lejojnë klientëve  

aksionerëve, huadhënësve dhe gazetarëve, që të mbledhin informacion thelbësor 

mbi progresin e biznesit, objektivat e biznesit dhe sukseset e arritura. 

 

Tiparet e Shërbimeve të Veçanta 

 

Tiparet e Shërbimeve të Veçanta janë shërbime për klientin të çdo lloji që shkojnë 

përtej plotësimit të kërkesave nëpërmjet furnizimit me mallra dhe shërbimet e 

zakonshme të klientit lidhura me të.   



 224 

Midis tyre janë p.sh. broshurat me këshilla mbi ushqimin, të cilin shitësit mund 

t’ia shpërndajnë blerësve dhe terreneve sportive të kompanisë, që janë të hapura 

për publikun. 

 

Marrëdhëniet me Publikun ndaj Aksionerëve 

 

Marrëdhëniet me publikun ndaj aksionerëve ose partnerëve përmbledhin të gjitha 

aktivitetet që synojnë krijimin e besimit te aksionerët dhe partnerët për bordin e 

menaxhimin të kompanisë. 

Kjo lloj marrëdhënieje me publikun synon të rrisë ndërgjegjësimin për problemet 

e menaxhimit dhe zgjidhjet e ofruara. Qëllimi është krijimi dhe rritja e besnikërisë 

dhe besimit se strategjia e zgjedhur e korporatës është ajo e duhura. 

Për shembull, bordi menaxhues dëshiron të krijojë marrëdhënie të mira me 

aksionerët nuk do e kufizojë rrjedhën e informacionit te raportet e biznesit dhe 

mbledhja e përgjithshme, por do t’u ofrojë aksionerëve edhe raporte progresi dhe 

informacion mbi vendimet e rëndësishme që do të merren shumë shpejt.   

Instrumentet më të rëndësishëm të marrëdhënieve me publikun ndaj aksionerëve  

janë: 

 Raportet e biznesit 

 Mbledhja e përgjithshme 

 Raportet e progresit 

 Korrespondenca 

 Ofertat e aksioneve preferenciale 

 Materiali dokumentues 

 Vizitat në fabrikë dhe aktivitetete të veçanta. 

 

Marrëdhëniet me Publikun ndaj furnizuesve dhe kreditorëve 
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Marrëdhëniet me Publikun ndaj furnizuesve dhe kreditorëve përfshijnë të gjitha 

aktivitetet e kompanisë që shërbejnë për të krijuar besimin dhe gatishmërinë për 

bashkëpunim midis këtyre nën-sektorve të publikut.  

Shumica e instrumenteve të përshkruar më sipër mund të përdoren këtu. Një 

raport biznesi i shkruar mirë mund të krijojë besim te furnizuesit dhe kreditorët 

për fuqinë financiare të biznesit. 

 

Marrëdhëniet me Publikun ndaj konkurrentëve 

 

Marrëdhëniet me publikun ndaj konkurrentëve përfshijnë të gjitha  aktivitetet e një 

kompanie, të cilat shërbejnë për të lidhur marrëdhënie  me konkurrentët, që janë  

më produktive për të arritur qëllimet e kompanisë. 

 

d)  Marrëdhëniet Publike me Autoritetet Publike 

 

Marrëdhëniet publike me autoritetet publike përfshijnë të gjitha aktivitetet e një 

kompanie që shërbejnë për të krijuar marrëdhënie të mira me autoritetet publike. 

"Autoritete Publike“ janë: 

 Autoritetet e shtetit 

 Partitë politike  

 Sindikatat dhe Dhomat. 

 

Parakusht për marrëdhënie të mira me autoritetet është respektimi strikt i 

rregullave shtetërore, në mënyrë që të zhvillohet një marrëdhënie besimi e vërtetë.  

Instrumentet më të rëndësishëm të marrëdhënieve me publikun ndaj autoriteteve 

janë:  

 Kontakti personal 

 Donacionet, sponsorizimet, fondacionet 

 Informimi i vazhdueshëm. 

 

Kontakti personal lehtëson çdo lloj marrëdhënieje me një autoritet.  Donacionet, 

sponsorizimet dhe fondacionet përdorën mbi të gjitha për të krijuar marrëdhënie 

me autoritetet vendore. Ato tregojnë qartë interesat e përbashkëta dhe 

ndërvarësinë e dyanshme. 

 

Puna e autoriteteve lehtësohet kur ato marrin informacion të vazhdueshëm mbi 

politikën e kompanisë, zgjerimin e skemave sociale dhe planifikimin e fuqisë 

punëtore. Kështu, besimi përforcohet 

 

Marrëdhëniet me partitë politike janë të një rëndësie të veçantë, sepse janë partitë 

ato që marrin vendime legjislative thelbësore. Nëpëmrjet shkëmbimit të 
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vazhdueshëm të informacionit, kompanitë përpiqen të krijojnë një klimë politike 

që i favorizon ato.  

Për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, këto lloj marrëdhëniesh me publikun mund 

të konsistojnë kryesisht në krijimin dhe ruajtjen e marrëdhënieve të mira me 

shoqatat e tyre profesionale ose me organin brenda Dhomës profesionale. Këto, 

pastaj përfaqësojnë interesat e anëtarëve të tyre ndaj partive politike dhe 

autoriteteve kompetente. 

 

Reklama 
 

Reklama është përdorimi i qëllimshëm, me objektiv të përcaktuar mirë dhe me 

kosto i mjeteve speciale të komunikimit me qëllimin për të ndikuar te klientët.  

Nga kjo rrjedh që reklama nuk duhet të jetë thjesht një aktivitet krijues. Por në 

vend të kësaj, duhet të jetë e planifikuar strategjikisht dhe e integruar në 

strategjinë e përgjithshme të marketingut. Mbi të gjitha, nuk duhet bërë kurrë 

reklamë, pa saktësuar më parë se cilët janë objektivat e reklamës. Shumë 

menaxherë nuk i binden këtij rregulli kur vendosin të shpenzojnë shumë para për 

reklama, por kanë menduar pak për qëllimet e vërteta të reklamës. 

 

Qëllimi i reklamës së shitjes është të nxisë reagime pozitive ndaj produkteve 

të kompanisë ose të vetë kompanisë te klientët. Në këtë kuptim, bëhet dallimi 

midis reklamës së produktit dhe reklamës së kompanisë (reklama e imazhit). 

 

Është e rëndësishme të mbahet parasysh që çdo komunikim i një kompanie ndikon 

në imazhin e saj. Kështu që reklama e produktit dhe e imazhit, si edhe të gjitha 

masat e tjera komunikuese (p.sh. dizenjoja e produktit dhe paketimit, marka, 

kancelaritë, etj.) duhet të jenë të harmonizuara me njëra-tjetrën. Qëllimi është të 

krijohet një imazh i qendrueshëm, i pagabueshëm i paraqitjes së kompanisë, i 

ashtuquajturi Identitet i Korporatës. 

 

 

Koncepti i Medias  
Koncepti i medias konsiston në përcaktimin e qëllimeve dhe strategjisë së 

reklamës, si edhe në zbatimin e tyre krijues në një paketë masash komunikuese që 

synojnë ndikimin e klientelës. 

 

Konceptimi i medias mund të karakterizohet duke bërë pyetjet e mëposhtme:  

 Kush     (kompani, reklamues) 

 Thotë çfarë    (mesazhi reklamues) 
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 Pse                (objektivat e reklamës) 

 Në cilat kushte                                     (situata mjeidsore) 

 Nëpërmjet cilave kanales              (media, reklamimi, mjetet) 

 Si                (materiali reklamues) 

 Kur                            (koha) 

 Kujt  (personi që synohet, marrësi, grupi që synohet) 

 Me ç’kosto              (buxheti i reklamës) 

 Me çfarë efekti               (efektshmëria e reklamimit) 

 

Nëse kompania dëshiron që të mbajë në një minimium konceptin e medias (d.m.th 

raportin midis përpjekjeve të reklamimit dhe efektit të reklamimit) duhet t’u japë 

përgjigje sistematikisht dhe pa mëdyshje pyetjeve që dalin gjatë hartimit të 

konceptit të medias. Si rrjedhojë, reklama nuk mund të jetë rezultat (shans) i një 

ideje krijuese, por duhet të planifikohet strategjikisht hap pas hapi, si vijon:   

 

 Formulimi i qëllimeve të reklamës 

 Formulimi i strategjisë së reklamës  

 Zbatimi krijues i qëllimeve dhe strategjisë së reklamës  

 Buxhetimi dhe zbatimi i  konceptit të medias 

 Rishikimi i efektshmërisë së reklamës. 
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Përcaktimi i qëllimeve të reklamimit 
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Përcaktimi i qëllimeve të reklamimit 

 

Analiza e situatës fillestare 

Të dhënat brenda kompanisë dhe të dhënat jashtë kompanisë 

Strategjia e reklamave Objektivat e strategjisë 

Grupi që synohet Mesazhi i reklamës Drejtimi i adresës Buxheti i reklamës 

Përshkrimi i Përmbledhur 

Transformimi krijues  

Planifikimi i fushatës së reklamave 

Mbartësi i reklamave                     Mjetet e reklamave 

Parashikimi i suksesit të reklamave 

Zbatimi  

Kontrolli  

Kontrolli i suksesit të reklamave 

 

 

Si një hap i parë, në një analizë të gjendjes fillestare, kuadri i brendshmë dhe i 

jashtëm duhet të përcaktohen.  

 

Kuadri i brendshëm i reklamimit rezulton prej strategjisë së përgjithshme të 

marketingut.  Konsiston në: 

 Informacioni bazë i  ofruar prej planifikimit të marketingut 

 Koncepti i përgjithshëm i marketingut  

 Qëllimet e marketingut  

 Si edhe strategjia e marketingut dhe në veçanti, koncepti i idesë krijuese 

në brendësi të saj.  

 

Përveç kësaj, Kuadri i jashtëm duhet të mbahet parasysh: 

 

 Aktivitetet reklamuese të konkurrentëve  

 Rezultatet e analizave të medias 

 Sjellja blerëse dhe informative e klientëve (bazat socio-psikologjike të 

reklamës). 

Qëllimet e reklamës tregojnë se çfarë rezultatesh dëshirohet të arrihen nëpërmjet 

strategjisë së reklamës. Në analizë të fundit, këto rezutate u referohen faktorëve  

ekonomike të xhiros dhe fitimit, por ato paraprihen nga zbatimi komunikativ i  

strategjisë së marketingut. 

 

b)  Strategjia e reklamës 
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Mbi bazën e qëllimeve të reklamës, strategjia e reklamës përcakton, grupin që 

synohet, mesazhin e reklamës, kujt i drejtohet reklama dhe buxhetin e 

reklamës. Rezulati i  strategjisë është Përshkrimi i Përmbledhur.  

 

Grupi që synohet 

Quhet grup që synohet grupi i njerëzve të cilëve do që t’u drejtohet mesazhi i 

reklamës.   
 

Për një reklamë efiçiente, është e domosdoshme të përcaktohet saktë grupi që 

synohet. 
 

 

Mesazhi i reklamës 

 

Mesazhi i reklamës është argumenti bazë me të cilin kompania dëshiron të tërheqë 

vëmendjen dhe pëlqimin e klientëve të mundshëm dhe t’i motivojë ata të blejnë 

produktet e saj.   

 

Nëpërmjet mesazhit të reklamës, kompania përpiqet të shprehë në formë konçize 

idenë e marketingut dhe të shërbimeve që ajo dëshiron t’u ofrojë blerësve. Këtu, 

kriteret teknike të produktit kalojnë në plan të dytë, sepse në fokus vihet theksimi i 

përfitimit (zgjidhja e problemit) për përdoruesin.   

 

Mesazhi i reklamës dhe zbatimi krijues i mëvonshëm i tij përdoren për ta dalluar 

qartë produktin prej të tjerëve në treg dhe t’i japë produktit një profil të 

pagabueshëm. Qëllimi është të zbulohet karakteristika e veçantë e produktit dhe të 

theksohet kjo karakteristikë e veçantë. Në këtë kuptim, flitet për PUSH (Propozim 

Unik Shitjeje) (USP - Unique Selling Proposition). 

 

Elementët e mëposhtëm të një Propozimi Unik Shitjeje, duhen mbajtur 

parasysh:   

 

 Çdo mjet i reklamës duhet të transmetojë një deklarim te përdoruesi. 

 Duhet të jetë një deklarim që konkurrenti nuk mund ta bëjë ose nuk e 

bën. 

 Deklarimi duhet të jetë kaq i fuqishëm, sa të ndikojë në grupin që 

synohet 

 

Kujt i drejtohet reklama 

Me atë se kujt i drejtohet reklama, kuptohet kuadri për krijimin e materialeve 

konkrete të reklamës (teksti dhe figura). Për shembull, në rastin e një produkti që 
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ka nevojë për shumë shpjegime, mund të jetë e nevojshme t’i jepet tekstit më tepër 

theks se figurës. Karakteristikat e veçanta të grupit që synohet, gjithashtu   mund 

të ndikojnë në atë se kujt i drejtohet reklama. Për shembull. një grup që synohet, 

që është i ri, progresiv dhe qytetar, kërkon një qasje të ndryshme me tekst dhe 

figurë, nga një grup më i vjetër, konservator. 

 

 

Fondet që i caktohen reklamës 

Një nga problemet më të rëndësishme është përcaktimi se çfarë fondesh të vihen 

në dispozicion të reklamës. Praktikisht, ka dy rrugë për t’a bërë këtë: krijimi i një 

llogarie për reklamat dhe krijimi i i një buxheti për reklamat. 

 

Llogaria për reklamat është shuma e vënë mënjanë për strategjinë e reklamave 

për një periudhe të caktuar kohe. Llogaria për reklamat përfaqëson një kufizim 

financiar. 

Buxheti i reklamave, është nga ana tjetër, plani i reklamave i vlerësuar në terma 

financiarë. Shuma e buxhetit të reklamave përcaktohet nga objektivat e reklamave 

dhe masat e domosdoshme që duhen marrë. 

 

Përshkrimi i përmbledhur i reklamës 

 

Përshkrimi i përmbledhur është informacioni bazë që agjencia e reklamave 

(ose departamenti) merr prej kompanisë (ose prej departamentit të 

marketingut) si themel mbi të cilin do të ngrihet fushata krijuese e 

reklamave.   

Çdo agjenci reklamash mund të thotë se sa i keq është informacioni i marrë prej 

ekspertëve të marketingut. Ekspertët e marketingut  kanë në kokat e tyre idetë se 

si të arrijnë qëllimet e tyre, por këto ide nuk janë të shkruara qartë në letër. 

Ekspertit të reklamave pastaj, i duhet të punojë fort për të kuptuar se çfarë kanë 

menduar të tjerët për muaj të tërë pune. Kjo shpie në refuzime dhe rishikime të 

shpeshta. 

 

Një përshkrim i përmbledhur gjithëpërfshirës dhe i përdorshëm, duhet të 

përmbajë të dhënat e mëposhtme: 

 

 Situatën e përgjithshme të tregut 

 Përfaqësimin e tregut të përgjithshëm dhe të nën-tregut 

 Zhvillimin e tregut  

 Pjesët e tregut  

 Studim të produkteve më të rëndësishëm dhe të karaktersitikave 

e tyre kryesore 
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 Situatën e përgjithshme të reklamave 

 Aktivitetet e vetë kompanisë deri në momentin në fjalë 

 Aktivitetet e konkurrentit deri në momentin në fjalë 

 Imazhin aktual të produktit 

 Pozicionimin aktual në treg.  

Aktivitetet (si të vetat, ashtu edhe ato të konkurrentëve)duhet të përcaktohen në 

terma buxhetorë, të medias dhe të cilësisë. 

 

 Vendimmarrësit dhe koordinatorët pjesëmarrës 

 në kompani 

 në agjenci. 

 

 Situatën e përgjithshme të përdoruesit përfundimtar 

 Shkalla e ngopjes dhe depërtimit 

 Struktura socio-demografike e pronarëve dhe blerësve të 

mundshëm. 

 

 Objektivat 

 Deklarata e Misionit të Korporatës  

 Objektivat e përgjithshëm tregëtarë dhe të marketingut (shitjet, 

fitimi, pjesa e tregut, norma e fitimit) 

 Përcaktimi i nën-objektivave dytësorë të përftohet prej 

reklamave. 

 

Objektivat duhet të përcaktohen në terma afatshkurtër dhe afatgjatë. 

 

 

 Grupi që synohet 

 Përcaktimi psikologjik dhe socio-demografik i njerëzve të cilët 

duhet të arrihen (përshkrim i saktë i grupit).  

 

 Orientime për strategjinë e reklamave 

 Kalendari i fushatës së reklamave (Përcaktimi i kohës) 

 Media 

 Rezultatet ekzistuese të kërkimit në treg 

 Përfitimet e mundshme të produktit 

 Mesazhi qendror i reklamës (USP). 
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 Politika e marketingut përveç reklamës 

 Skicimi i të gjithë instrumenteve të tjerë të marketingut (çmimi, 

produkti, organizimi i shpërndarjes, aktivitetet, promovimi i 

shitjeve, shërbimi, etj.) 

 

 Llogaria e reklamës 

Çdo plan shpërndarjeje duhet t’i përshtatet burimeve të disponueshme. Ky, është 

zakonisht një diskutim i brendshëm, në të cilin eksperti i reklamave duhet të bëjë 

kërkesat më minimale. Nëse fondet bien nën një vlerë specifke absolute, zbatimi i 

planit nuk ka më kuptim. 

 

 Plan-programi 
Aktivitetet e reklamave janë projekte që kërkojnë një teknikë të duhur planifikimi 

në rrjet – jo vetëm për përfitimin e vet, por edhe për informimin e vazhdueshëm 

departamenteve të brendshme. 

 

 

 Kontrolli i veprimtarisë 

Investimet duhen monitoruar, e po kështu edhe me kostot e reklamave.  A u 

realizuan objektivat e propozuar? Nëse jo, me çfarë shmangiesh? Rezultatet pastaj 

vlejnë për aktivitetet e ardhme. 

 
 

Efektshmëria e çdo përpjekjeje krijuese reklamash rritet, nëse përshkrimi i 

përmbledhur është formuluar sa më saktë që të jetë e mundur. 
 

Vetëm në këtë mënyrë mund të garantohet që puna krijuese shkon në drejtimin e 

duhur dhe nuk shpërndahet pa një drejtim të caktuar. 

 

 

c)  Media e reklamave 
 

Një medium reklame përfaqëson mesazhin e reklamës që zëvendëson, ose 

përforcon kontaktin personal midis reklamuesit dhe grupit që synohet.  

 

Meqë jo të gjitha mediat e ndryshme të reklamave janë njësoj të përshtatshme për 

një mesazh konkret reklame, duhet të bëhet një përzgjedhje midis mediave të 

disponueshme të reklamës. Për mediat e përzgjedhura të reklamës, duhen marrë 

vendime në lidhje me faktorët që duhen përdorur. 

 

Duke filluar nga stili dhe mënyra e mediave individuale të reklamave, mund të 

bëhen dallime midis grupeve të mëposhtme të mediave të reklamimit: 
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 Mediat e  reklamimit masiv 

 Mediat e  reklamimit direkt. 

 

Mediat e reklamimit masiv 

 

Flasim për mediat e reklamimit masiv, kur konsumatorëve që duhet t’u drejtohemi 

u njihen karakteristikat e grupit. Atyre u drejtohemi me ndihmën e medias. 

Instrumentet e reklamimit masiv janë: 

 

 Reklamat në TV 

 Reklamat gjatë filmit 

 Reklamat në radio 

 Reklamat e shkruara 

 Fragmentet (slides) 

 Reklamimi i jashtëm 

 Reklamimi në paketim. 

 

Mediat e reklamimit direkt 

Flasim për mediat e reklamimit direkt, kur klientëve të mundshëm që u 

drejtohemi, u dihen adresat individuale, përveç karakteristikave të grupit.  Kështu 

që atyre mund t’u drejtohemi pa patur nevojë për përdorimin e mediave masive. 

 

Avantazhet e reklamimit direkt janë: 

 
 Saktësi absolute:   
Adresat e dërgimit mund të merren prej botuesve të adresave, nga Fletët e 

Verdha, apo nga regjistra emrash. Grupit të synuar i drejtohemi në mënyrë 

direkte dhe mediumi i reklamimit i përzgjedhur i përshtatet nevojave të këtij 

grupi. 

 

 Përdorimi spontan:  

Kur adresat janë të njohura, mediumi i reklamimit mund të përdoret në çdo 

moment. Nuk ka nevojë të caktohen periudha pritjeje.   

 

 Kohëzgjatja e efektit:  
Katalogët dhe broshurat shpesh mbahen për një kohë më të gjatë dhe mund të  

ndihmojnë për marrjen e vendimit kur të bëhet blerja. 

 

 Shumëllojshmëria : 
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Rrallë ekzisojnë kufij për sa i përket përmbajtjes, dizenjos, datës dhe 

kohëzgjatjes. Vetëm shërbimi postar ka kufizime mbi madhësinë dhe 

formatin. 

 Avantazhi i kostos  

Nëse e krahasojmë numrin e reagimeve të reklamimit masiv me atë të 

reklamimit direkt, me përdorimiin e të njëjtave fonde, numri mund të jetë 

më i madh në reklamimin direkt. 

 Rishikimi i suksesit: 

Meqë mjetet e reklamimit direkt, zakonisht shoqërohen me kupona,  çeqe 

dhe karta porosish, suksesi i një aktiviteti është më i lehtë për t’u matur. 

 

Mediat e rekalmave 

 

Mediat e reklamave janë ato media (njerëz, sende) që përcjellin mesazhin 

reklamues nëpërmjet një mënyre të veçantë te grupi që synohet. 

 

Kështu që përzgjedhja e medias së reklamimit dhe mënyra e reklamimit janë të 

lidhura ngushtë. Përzgjedhja e njërit, njëkohësisht përmban edhe zgjedhjen e 

tjetrit.   

 

Mund të përdoren këto media reklamimi: 

Llojet e reklamimit Media reklamuese  

Reklamë në TV  Televizion 

Reklamë në film Kinema 

Reklamë në radio Radio 

Reklamë e shkruar Gazeta, revista 

Fragmente (slides) Kinema 

Reklama në mjedise të 

hapura 

Postera, kolona, fasada ndërtesash, mure, vetura  

Reklama në paketim Paketim 

Reklama direkte Posta, shpërndarësit e fletëpalosjeve, personeli i 

shitjeve, shërbimi i klientit, përfaqësuesit e 

shërbimit të klientit 

  

 

Shfaqja e produktit dhe Sponsorizimi 
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Shfaqja e produktit dhe sponsorizimi ofrojnë mundësi  të reja shtesë për 

aktivitetet e reklamimit të produkteve dhe bizneseve. 

 

Shfaqje e produktit do të thotë që produkte të veçanta prezantohen në 

transmetime televizive ose media të tjera, kështu që krijohet një efekt komunikimi 

pozitiv për produktin dhe/ose kompaninë. Për shikuesin, situata është e ndryshme 

nga “normalja” e relkamave, për aq sa nuk bëhet referencë te qëllimet e 

reklamimit. Shfaqja e produktit nuk synon vetëm familjarizimin me produktin, por 

gjithashtu, mbi të gjitha, të identifikohet me aktorët dhe produktet e përdorura prej 

tyre, kështu që në afat të gjatë, shikuesit do fillojnë të imitojnë aktorët dhe të 

blejnë produktet.  

Arsyet e suksesit të shfaqjes së produktit janë ndër të tjera: 

 

 Kostoja relativisht e lartë e reklamimit “klasik”  

 Kostoja relativisht e ulët e shfaqjes së produktit 

 Besueshmëria më e lartë se reklamimi  

 Koha e gjatë e kontaktit me klientët 

 Lloj i ndryshëm efekti 

 Mund të kontaktohen edhe ata njerëz që nuk i shohin reklamat. 

 

Me sponsorizimin, sponsori ofron para dhe/ose shpenzime materiale me 

destinacion realizimin e objektivave të marketingut. Sponsorizimi është i mundur 

në të gjitha sferat e politikës së komunikimit. (Reklama, promovimi i shitjeve dhe 

marrëdhëniet me publikun). 

 

Përfituesit e sponsorimit mund të jenë p.sh.: 

 Sportistët dhe sportistet, ekipet sportive, aktivitetet sportive (sponsorizimi 

sportiv) 

 Teatri, muzika, artet e bukura dhe letërsia (sponsorizimi kulturor) 

 Institucionet sociale dhe aktivitetet (sponsorizimi social) 
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Kërkimi i medias reklamuese 

Të kontaktuarit neto 

Çdo edicion i një mediumi reklamues që është shitur apo shpërndarë falas, 

kontakton jo vetëm blerësin ose marrësin, por veç këtyre edhe një numër njerëzish 

të tjerë që emërtohen bashkë-lexues. Për rrjedhim,  totali  i të gjithë njerëzve të 

kontaktuar prej një mediumi (=të kontaktuarit neto prej mediumit të reklamimit) 

konsiston në numrin e edicioneve të qarkulluara plus bashkë-lexuesit. Për të 

Kontaktuarit Neto përdorim edhe termin  “Lexues për numër” (LPN). 

 

Të kontaktuarit bruto 

 

Nëse mjetet e reklamimit përdoren në disa media (kombinime mediash), mund të 

ndodhë që njeriu që synohet të kontaktohet nga disa media në të njëjtën kohë. Në 

këtë rast, bëhet fjalë për mbivendosje të mediave. Masat e kontaktuara prej 

mediave individuale të mbledhura bashkë, na japin numrin e të Kontaktuarve 

Bruto. Të Kontaktuarit Neto mund të llogariten gjithashtu, edhe nëse prej të 

kontaktuarve bruto, zbresim ata njerëz që janë kontaktuar nëpërmjet disa 

mediave(marrësit e shumëfishtë). 

 

Koefiçienti i mbivendosjes  

 

Koefiçienti i mbivendosjes mund të llogaritet duke pjesëtuar numrin e të 

Kontaktuarve Bruto me numrin e të Kontaktuarve Neto. 

 

 

Masa e akumuluar e të kontaktuarve  

 

Nëse përdoret i njëjti medium reklamimi disa herë me rradhë, numri i njerëzve të 

kontaktuar është më i madh se ç’tregon numri i të Kontaktuarve Neto, sepse, me 

çdo reklamim shtesë, njerëz të tjerë kontaktohen (rritje e të kontaktuarve). 

Rezulatati është një akumulim, ose një masë e akumuluar e të kontaktuarve nga 

mediumi i reklamimit. 

 

Analiza e medias 

Analiza e mediave shqyrton shtypin, radion dhe televizionin. Përfitimi është që  

pas identifkimit të suksesshëm të grupeve që synohen, mund të përcaktohen 

mediat nëpërmjet të cilave mund të kontaktohen këto grupe.   
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Meqë sipërmarrjet kanë fonde të kufizuara në dispozicion të reklamave, ato mund  

të mos jenë në gjendje të përdorin të gjitha mediat reklamuese të përshtatshme për 

grupet që synohen. Buxheti i reklamave duhet të ndahet midis  mediave 

reklamuese të disponueshme. Ky proces quhet planifikim i mediave. Kjo ka të 

bëjë më përcaktimin se cilat media reklamuese janë të përshtatshme për 

komunikimin me grupin që synohet. Mbi bazën e rezultateve, përzgjidhen mediat 

reklamuese (përzgjedhja e mediave). Qëllimi i përzgjedhjes së mediave është që 

të hartohet plani i  medias që mund të arrijë efektin më të mirë të mundshëm, me 

buxhetin e dhënë për reklamat.  

 

Në analizën e mediave shqyrtohet konsumatori dhe një numër grupesh që 

synohen. Për shembull, analiza e mediave mund të përpiqet të gjejë grupet e 

synuara që janë të interesuar në kopështari dhe cilat media përdorin ato. Avantazhi 

i kësaj është që planifikuesi i reklamave e di se cilën media të të prenotojë, në rast 

se do të dëshironte t’u drejtohej p.sh. të apasionuarve të kopështarisë. 

 

Faktorët kryesorë që ndikojnë në përzgjedhjen e medias janë:   

 

 Shtrirja në hapësirë e ndikimit (p.sh. Sa njerëz që jetojnë në një provincë 

mund kontaktohen nga mediumi i reklamimit?) 

 Koha në dispozicion (p.sh. kufizimi i kohës për reklamë në televizion) 

 Ana sasiore e të kontaktuarve (p.sh. të Kontaktuarit Neto, të Kontaktuarit 

Bruto, masa e të kontaktuarve të akumuluar) 

 Ana cilësore e të kontaktuarve (pjesa e grupit që synohet brenda totalit të 

lexuesve) 

 Pagesat e përdorimit 

 

Përcaktuesja kryesore për përzgjedhjen e medias është Kostoja Për Mijë 

(KPM). 

 

KPM  = Çmimi i një faqeje reklamë  x  1,000 

                 Sasine e qarkulluar 

 

Kostoja për Mijë bëhet më e kuptimtë nëse Sasia e Qarkulluar zëvendësohet me 

Lexuesit për Edicion (të Kontaktuarit Neto). 

 

KPM  = Çmimi i një faqeje reklamë  x  1,000 

       Lexuesit për Edicion 
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Një mundësi tjetër është të merret në konsideratë vetëm ai sektor i lexuesve që 

është pjesë e grupit që synohet. 

 

KPM  =              Çmimi i një faqeje reklamë  x  1,000                                      

Lexuesit për Edicion x të Kontaktuarit Cilësorë/100 

 

Sipërmarrjet e shërbimit të reklamave 
 

Sipërmarrjet e shërbimit të reklamave janë kompani të pavarura si edhe 

profesionistë të vetëpunësuar që marrin përsipër detyra reklamuese. Këto detyra 

mund të përfshijnë: 

Mbështetje në formulimin e një koncepti reklame: 

 Këshilltarët e marketingut dhe reklamave: ofrojnë këshilla për 

formulimin e konceptimit të marketingut dhe reklamës 

 Institutet e kërkimit në treg: furnizimi me të dhëna që kanë të bëjnë me 

klientin për krijimin e mesazhit reklamues dhe rishikimin e suksesit të 

reklamës dhe parashikimet 

 Institutet e kërkimit në treg të specializuar në të dhënat për mediat: të 

dhëna mbi sjelljen e lexuesve, dëgjuesve dhe shikuesve  

 Institutet për vezhgimin e mediave: analizojnë reklamimin e  

konkurrentëve. 

 

Kryerja e shërbimeve të veçanta, të pjesëshme, për zbatimin krijues: 

 Dizenjatorë dhe producentë të mjeteve të reklamimit (artistë grafikë, 

shkrues reklamash, institute krijimi mostrash për shumëfishim, printues, 

dizenjatorë, fotografë reklamash, studio filmimi dhe regjistrimi) 

 Ndërmjeësit reklamues: merren me organizimet me mediat reklamuese, 

brenda planit të shpërndarjes së reklamimit  

 Media reklamuese: përhapje e gjerë e reklamimit nëpërmjet gazetave të 

përditshme, revistave, televizionit dhe stacioneve radiofonike, 

kompanive të pankartave, shërbimit postar, kompanive të reklamimeve 

në kinema dhe të tjera  

 Biznese të gjetjes së adresave dhe institute për reklamimin direkt: 

ofrimi i adresave individuale të grupit që synohet. 

 

Dizenjoja e përgjithshme e planifikimit dhe përhapjes, si edhe monitorimi 

koncepteve të reklamimit: 

 Agjencitë e reklamave. 
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Lista tregon se ka një shumëllojshmëri sipërmarrrjesh shërbimi reklamash, që në 

varësi të shkallës së specializimit të tyre, mund të marrin përsipër pjesë ose  

zbatimin përgjithshëm të reklamimit. 

 

Pyetjet themelore që duhet t’u përgjigjet biznesi që do të bëjë reklamën janë:   

 
 A duhet ngritur një departament i brendshëm reklamash? 

 A duhet të pajtohet një agjenci, apo duhen dhënë vetëm pjesë detyrash të 

veçanta? 

 Nëse vendoset të pajtohet një agjenci, si duhet zgjedhur ajo që duhet? 

 

 

a)  Departamenti i brendshëm i reklamave 
 

Departamenti i brendshëm i reklamave ka avantazhe, nëse:  

 

 Kompania është mjaftueshmërisht e madhe, sa të mund të përballojë kostot e 

funksionimit; 

 Buxhetet e reklamimit janë relativisht të lartë; 

 Reklamimi sjell vazhdimisht të ardhura; 

 Shumëllojshmëria e grupeve të produkteve është kaq e madhe, sa që një 

departament i brendshëm nevojitet për të koordinuar të gjitha deklaratat 

reklamuese, në përputhje me identitetin e korporatës; 

 Fokusi reklamës përqendrohet në broshurat teknike, për të cilat nevojiten 

njohuri intensive mbi produktin. 

 

Argumentet kundër një departamenti të brendshëm reklamash, janë: 

 

 Kosto fikse shumë të larta, të cilat vetëm një sipërmarrje shumë e madhe 

mund t‘i përballojë. 

 Rreziku që aftësia krijuese e departamentit të brendshëm të ngecë në një rutinë 

e të mos arrijë të sjellë risi. 

 

Sipërmarrjet shumë të mëdha dhe me reklamim intensiv (p.sh. prodhuesit e 

detergjentëve, cigareve, artikujve kozmetikë dhe pijeve) shpesh ndjekin një rrugë 

të mesme, d.m.th. ato krijojnë një agjenci të tyre reklamash, e cila zhvillon 

objektivat dhe strategjitë e reklamave dhe koordinon dhe vlerëson aktivitetet e  

reklamave. Megjithatë, zbatimi krijues i konceptit të reklamës i jepet një agjencie 

të jashtme të reklamave. 
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b)  Pajtimi i një agjencie reklamash 

 

Përpara se një biznes të pajtojë një agjenci reklamash, duhet t’i bëjë vehtes këto 

pyetje:   

 

 A është nevoja që detyrat të zgjidhen nga një agjenci?   

 A mundet buxheti reklamave të mbulojë koston e pajtimit të agjencisë? 

Kostoja përfshin pagesën për prodhimin e reklamës, për ofrimin dhe 

monitorimin e shërbimeve të tjera, si edhe për shërbimet e vetë 

agjencisë (kërkimi në treg, promovimi i shitjeve, marrëdhëniet me 

publikun). Për më tepër, mediat u paguajnë një komision agjencive.  Në 

rastet e buxheteve më të mëdhenj, agjencia mbulon koston e ofrimit të 

mjeteve të reklamimit, prej komisionit të medias. 

 

 A është e gatshme kompania t’i japë agjencisë informacion të 

brendshëm të zgjeruar të kompanisë,? 

 A duhet t’i jepet vetëm një pjesë e punës, apo duhet që agjencia të 

formulojë të gjithë konceptin? 

 A do të jetë një aktivitet reklamimi për një kohë të shkurtër, apo 

synohet bashkëpunim për reklamim afatgjatë? 

 
 

Përvoja tregon që  edhe në rastin e buxheteve të vegjël të reklamave, mund të 

pajtohen agjenci reklamash (më të vogla), sepse ato zotërojnë potencial 

krijues që nuk duhet nënvlerësuar. 
 

 

c)  Përzgjedhja e agjencive të duhura të reklamave 

 

Në përzgjedhjen e agjencisë së duhur te reklamave, ka tre pyetje thelbësore që 

duhen përgjigjur: 

 

 Faktori më i rëndësishëm kur përzgjidhet një agjenci është aftësia krijuese e 

saj, sepse si rregull, porositësi i reklamës bashkëpunon me agjencinë pikërisht 

sepse ai sepse kërkon të përfitojë nga talenti i saj krijues.   

 Së dyti, agjencia duhet të jetë e orientuar drejt përdoruesve dhe grupeve të 

interesit. 

 Së treti, agjencia duhet të jetë në gjendje që të përmbushë me saktësi ato 

detyra, për të cilat ka nevojë për mbështetje porositësi i reklamës. 
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XIII. Marketingu 

 Ndërkombëtar  
 

Për sa kohë që ka aktivitet të mjaftueshëm brenda vendit, tregu vendas mjafton. 

Pastaj, eksportet e para fillojnë në sektorin e lëndëve të para. Cilësia e mallrave të 

eksportit rritet kur ka një treg të zhvilluar. 

Nëpërmjet eksportit, mund të zgjerohet tregu. Bota është e hapur sot, në më të 

shumtën e rasteve.  Të njëjtat rregulla që zbatohen kur veprohet në tregun e 

brendshëm, zbatohen gjithashtu edhe në tregun ndërkombëtar. 

Imazhi i produktit të eksportuar lidhet ngushtë me imazhin e vendit prej nga vjen. 

Nëse bota do të ishte një fshat me 1,000 banorë, do të kishte 

 

• 60 Amerikano-Veriorë, 

• 80 Latino-Amerikanë, 

• 86 Afrikanë, 

• 210 Europianë dhe  

• 564 Aziatikë 

që do të jetonin në të. 

 

300 do të kishin lëkurë të bardhë, 700 lëkurë me ngjyrë. 

60 njerëz do të zotëronin 50% të të ardhurave të përgjithshme të të 1,000. 

700 do të ishin analfabetë. 

500 nuk do të kishin ushqim të mjaftueshëm për të ngrënë. 

600 do të jetonin në geto. 

 

Trekëndëshi i tregëtisë botërore  
Ekonomia botërore dominohet nga tre rajone 

 

 SHBA 

 Bashkimi Europian 

 Lindja e Largët. 

 

Kina po bëhet shumë shpejt një fuqi kryesore tregëtare në botë. 
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Për marketingun, nuk duhen vlerësuar vetëm nevojat e tregut, por edhe mundësia 

e suksesit financiar. Faktorët kryesorë për këtë janë: 

 

Faktor   Tregues 

Niveli i jetesës  Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë    

Rritja              Prodhimi i Brendshëm Bruto në përqindje me vitet e  

   kaluar 

Jetëgjatësia   në vite 

Papunësia  përqindje e popullsisë aktive  

Investimet  përqindje e Prodhimit të Brendshëm Bruto 

Popullsia  në milionë 

Eksportet  përqindje e Prodhimit të Brendshëm Bruto. 

 

 

Marketing Shumëkombësh apo Global? 
 

Nga njëra anë, ka aspirata që produktet të jenë uniforme në gjithë botën; nga ana 

tjetër ka veçanti kombëtare. Disa produkte të caktuara nuk mund të shiten në disa 

vende. Italianët nuk blejnë makarona gjermane dhe Amerikanët nuk blejnë biftekë 

italianë. 

 

Vetëm pak prodhues mund t’ia dalin që të prodhojnë produkte që janë uniforme 

në gjithë botën. Produktet rajonale janë zakonisht më të lehta për t’u shitur. 

 

Një shembull parësor i një produkti ndërkombëtar është Coca-Cola. “Coke” është 

standardizuar në gjithë botën, por shpërndarja i është përshtatur kërkesave 

kombëtare. 

Çfarë drejtimi duhet të marrë strategjia e marketingut të një firme? 

Paraqiten tre mundësi: 

 

 Orientimi vendas  

 Orientimi i vendit pritës 

 Orientimi i tregut botëror 

 

 

A. Orientimi vendas  
 

“Marketingu ndërkombëtar “ ka një orientim “etnocentrik“. 
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Duke filluar prej një pozicioni të fortë në tregun vendas, konsolidohet dhe 

forcohet dhe forcohet pozicioni. Nën motton “Ajo që ka qenë e suksesshme në 

tregun vendas mund të shitet edhe ne tregun ndërkombëtar”, dikush fillon të 

pushotjë tregun botëror. 

 

 

B. Orientimi i vendit pritës  
 

Përvojat e para shpejt do të tregojnë se jo të gjitha idetë janë të transferueshme 

nga një vend, në tjetrin. Veçanërisht në një kohë kur të menduarit në shkallë 

rajonale rifiton rëndësi, jo të gjitha produktet mudn t’u ofrohen njësoj të gjithëve.  

Nëse çohet në ekstrem, dikush e konsideron “çdo vend si të ndryshëm“ dhe nuk 

merr ndonjë nga eksperiencat apo modulet e ndonjë vendi eksportues. Dikush 

zhvillon një strategji individuale për çdo vend. 

Ky “marketing shumëkombësh“ ka një orientim “policentrik”. Në realitet, 

mund të realizohet vetëm me një partner vendas dhe duke bërë përpjekje shtesë. 

 

C. Orientimi i tregut botëror  
 

Bota shihet si një e tërë e bashkuar. Ka vetëm një treg botëror. 

Ky është "marketingu global" me një orientim "gjeocentrik". 

Kjo metodë nuk është e shtrenjtë, por e papërshtatshme për shumë produkte, sepse 

veçantitë kombëtare neglizhohen. Modulet dhe lëhtësitë e mbështjetjes së shitjeve 

zhvillohen vetëm një herë, për të gjitha vendet. Humbjet janë po ashtu të ulëta, 

sepse e njëjta strategji mund të zbatohet në të gjitha vendet. Produktet 

ndërkombëtare  kanë një raport të shkëlqyer kosto/përfitim. Konsumatorëve në të 

gjitha vendet e botës u drejtohet i njëjti mesazh. Një shembull i marketingut 

global është Coca-Cola. Por edhe në këtë rast, gjithashtu, produkti, edhe pse i 

standardizuar ndërkombëtarisht, shpërndahet nëpërmjet  partnerëve shpërndarës 

rajonalë. 

Por edhe produktet e suksesshëm ndërkombëtarisht mund të pësojnë dështime me 

këtë metodë, në disa vende. Kukullat Barbie janë një shembull i kësaj. Ato kanë 

vështirësi të pranohen në Japoni, sepse madhësia e gjoksit dhe ngjyra e syve nuk 

përputhen me kulturën vendase. 

Vendimi për aktivitetet ndërkombëtare 
Ndërkombëtarizimi i biznesit të dikujt mund të motivohet prej faktit që tregu 

vendas është bërë shumë i vogël për prodhimin, dhe duhet zgjeruar jashtë tij. Një 

treg vendas shumë i vogël mundet gjithashtu të ketë një efekt të kundërt në 
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konkurrencën e produktit të vet. Shpesh, nevojitet një vëllim prodhues më i madh, 

nëse dikush do që të përballojë konkurrencën. 

Veçanërisht me mallrat elektronike, prodhimi përqendrohet në një pikë, në 

mënyrë që të përfitohet nga ekonomitë e shkallës. Vetë shpërndarja, sidoqoftë, 

mbetet e decentralizuar. 

Prej ngado që të vijë shtysa për ndërkombëtarizimin e biznesit, duhet të jetë e 

bazuar mirë. Për rrjedhojë, dy analiza janë të domosdoshme: 

 

 

A. Analiza e tregut të huaj 
 

Për një njohje të parë të tregut të ri, informacioni i mëposhtëm duhet verifikuar: 

 Vëllimi i tregut 

 Potenciali i rritjes së tregut 

 Konkurrenca (numri i konkurrentëve dhe pjesët e tregut) 

 Rrugët e mundëshme të shpërndarjes për produktet 

 Grupet e blerësve (cilët sektorë; sa të mëdhenj janë ata; etj.) 

 

Kaq për kriteret bazë. Po ashtu, vendimtare janë: 

 Kohëzgjatja e hyrjes në treg (sa kohë i duhet produktit apo sipërmarrjes 

që të pranohet në treg) 

 Kostoja e formimit në treg 

 Nëse nevojitet, përshtatja e produktit me tregun vendas 

 Mentaliteti 

 Distanca midis vendit që synohet dhe tregut vendas 

 Niveli i çmimit 

 Pengesat e taksave dhe tatimeve. 

Në mënyrë që të familjarizohej me nevojat e tregut amerikan, dizenjatori kryesor i 

Nissan-it, jetoi për disa muaj me rradhë në një familje amerikane. Përvojat e tij 

ndikuan në zhvillimin e makinës që kishte destinacion tregun amerikan. 

 

 

B. Analiza e vetë kompanisë 
 

Cilin treg synon dikush  dhe me cilat produkte? Cilat janë kushtet ne vendin e tij 

me të cilat e fillon dikush?  

Këtu futen në lojë kriteria të tilla si më poshtë: 

 Aftësitë gjuhësore të punonjësve, 

 Suksese të mëparshme në tregjet e huaja, 
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 Imazhi dhe shkalla e popullaritetit të sipërmarrjes ose produktit  në 

tregun e huaj që synohet, 

 Imazhi i vendit të tij në tregun që synohet, 

 Referenca të krijuara tashmë, nga furnizime të mëparshme   nëpërmjet 

palëve të treta, dhe  

 Pranimi i shprehur prej punonjësve, për mentalitetin e tregut që synohet. 

 

Bazuar në këto parakushte, mund të merrët vendimi për sipërmarrjen jashtë 

vendit. Kjo pasohet nga përzgjedhja e strategjisë së tregut dhe rrugës së 

shpërndarjes. Zgjedhja e rrugës së shpërndarjes përcakton përbërjen e ekipit të 

marketingut. Mund të merret pjesë në treg ose nëpërmjet një partneriteti  (shoqëri 

me kapital të përbashkët) ose mund të shitet nëpërmjet një përfaqësuesi vendas. A 

duhet vendosur theksi te krijimi i aktiviteteve prodhuese dhe shpërndarëse 

vendase të kompanisë, apo duhet bashkëpunim? Edhe ekipi plotësohet me anëtarë 

respektivisht. Është provuar tashmë me sukses që të ngarkohen me detyrën e 

hartimit të planit të biznesit ata menaxherë, që më vonë do të jenë në krye të 

pjesës operative të biznesit. Nuk ka rezultuar e suksesshme të përdoren teoricienët 

për plane biznesi dhe pragmatistët për veprime operacionale. Shumë informacion 

humbet në përkthim. 

Sipërmarrjet e mëdha duhet edhe të bien dakord në lidhje me koordinimin e 

brendshëm. Departamente të ndryshme dhe seksione veprojnë me më shumë apo 

më pak sukses në tregje të ndryshme. Çdokush shikon vetëm objektivin e vet. 

Ndërsa një departament është duke mbyllur një pikë shitjeje, një tjetër ka ndër 

mend të hyjë në këtë treg. Departamentet e suksesshëm mund të  lehtësojnë hyrjen 

në treg për njëri-tjetrin.  

Kur zbatohet një plan veprimi, duhet përcaktuar se kush bën çfarë,  kur, dhe në 

ç’rrethana.  

Ekipit operativ të marketingut duhet t’i jepen gjithashtu objektiva të tillë si cilësia 

dhe sasia dhe të pajisen me kompetencat dhe  përgjegjësitë përkatëse. 

Që të mund të matet progresi dhe suksesi i projektit ndërkombëtar, një kalendar i 

saktë veprimesh është i domosdoshëm. Ndërsa mund të jeni duke punuar 

vazhdimisht për arritjen e një objektivi, duhet braktisur menjëherë puna pa 

humbur kohë, kur shihet se objektivi është i paarrritshëm. 

 

Kuadri i Marketingut Ndërkombëtar 
Çdo treg është i ngulitur në një mjedis natyral, ekonomik, social dhe ligjor, i cili 

ushtron jë ndikim të veçantë mbi kushtet e tregut. 

 

 



 247 

A. Mjedisi Natyror-Teknologjik 
 

Faktorët mjedisorë natyrorë kanë ndikimin e tyre të fuqishëm në botën e biznesit 

ndërkombëtar. Nevojat e paraqitura si kërkesa, shumë shpesh rezultojnë nga 

kushte të tilla si, p.sh. kërkesa për pallto lëkure, çadra dielli, makina me të katër 

rrotat aktive, etj. Kushte klimaterike të tilla si temperatura e ajrit, lagështia, era, 

rreshjet e shiut, retë dhe dielli duhet të meeren parasysh. Më tej, duhen marrë në 

konsideratë faktorët topografikë, si flora dhe fauna dhe kushtet e tokës. 

Vargmalet, shkretëtirat, pyjet e vjetër dhe karakteristika të tjera të ngjashme, të 

pakapërcyeshme të vendit, përfaqësojnë pengesa në trafik, dhe mund të ndikojnë 

shumë në shpërndarjen fizike, nëse nuk e bëjnë krejtësisht të pamundur për shkak 

të kostos.  

Para se të investohet në një treg të huaj, duhet bërë studim shumë i detajuar i 

gjendjes së zhvillimit teknologjik, infrastrukturës teknike dhe mbi të gjitha, 

furnizimit me energji. 

 

 

B. Mjedisi Politiko-Ligjor 
 

Marketingu ndërkombëtar i një produkti apo shërbimi varet shumë nga shkalla 

aktuale e zhvillimit të vendit partner. Një vend në zhvillim sigurisht që ka nevojë 

për produkte të ndryshme nga një vend i zhvilluar industrial. Duhet mbajtur 

gjithashtu parasysh që zhvendosjet ekonomike janë përshpejtuar dhe po 

ndryshojnë vazhdimisht. Teknikat e marketingut ndërkombëtar në vendet 

diktatoriale janë shumë të ndryshme nga ato që përdoren në vendet demokratike 

dhe që janë të orientuara nga tregu.  

 

Gama e politikave politiko-ekonomike, veçanërisht në nivel qeverish kombëtare, 

është jashetëzakonisht shumëtrajtëshe. Praktikisht, bëhet dallimi midis politikave  

të përgjithshme ekonomike dhe politikat e jashtme ekonomike. 

Politika e përgjithshme ekonomike përfshin p.sh. ligjet që rregullojnë kartelet, 

vendosjen e çmimeve dhe rimbursimet, llojet e shoqërive tregëtare, rregullimi i 

tregut, etj.  

Politikat e jashtme ekonomike kanë të bëjnë me traktatet e tregëtisë, pagesave dhe 

të transportit, marrëveshjet rreth bashkëpunimit teknologjik dhe ekonomik, 

rregullat doganore, kuotat e importit, etj. 

Sistemi ligjor i një vendi është njëm çështje vendimtre shumë delikate për  

marketingun ndërkombëtar. Meqë e drejta ndërkombëtare është disi e brishtë, 

menaxheri në vend të huaj duhet të studiojë me shumë kujdes sistemin ligjor të 

vendit partner. 
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Faktori politik është veçanërisht delikat dhe në të njëjtën kohë shumë vendimtar. 

Për sa kohë që sistemi politik i një vendi është i qëndrueshëm, mund të bëhet 

përshtatja me cdo situatë politike. Problemi qendron te paqëndrueshmëria, d.m.th. 

te mundësia e përmbysjeve politike. Raste të tilla ndodhin rregullisht çdo vit.  

Një kompani e interesuar në zgjerimin e jashtëm, duhet rrjedhimisht që të 

shqyrtojë me kujdes situatën politike në vendin partner dhe të bëjë analiza 

politike. Ideologjitë social-politike kanë një potential jashtëzakonisht të madh për 

të shkaktuar dëm, prandaj duhen vëzhguar me kujdes dhe përgjegjësi. 

 

 

C. Mjedisi Social-Kulturor 
 

a)  Individi 

 

Individi, si mbartës i nevojave dhe dëshirave ka ndikimin më të fuqishëm në 

ngjarjet ekonomike. Në marketingun ndërkombëtar, kemi të bëjmë me një 

shumëllojshmëri të madhe njerëzish e për rrjedhojë duhet të pyesim vehten, për 

çdo masë marketingu, nëse do të ndeshet me një reagim pozitiv, apo jo. 

Faktorërt e mëposhtëm duhe marrë parasysh: 

 

 gjatësia 

 ngjyrat e lëkurës 

 rritja e flokëve 

 arsimi 

 emocionet 

 mënyra e jetesës. 

 

Për shembull, një sipërmarrje kineze që tregëton skelete syzesh në Europë, duhet 

të mbajë parasysh që kurrizi i hundës së europianëve dhe kinezëve është i 

ndryshëm. 

 

b)  Besimi fetar 

 

Veçanërisht kur eksportohet  për në vendet islamike, është jashtëzakonisht e  

rëndësishme të mbahet parasysh aspekti i besimit fetar. Për shembull, nuk duhet 

eksportuar alkohol në vendet islamike dhe bagëtitë duhen therur sipas riteve 

fetare. Shteti dhe shoqëria janë subjekt i fesë. Situata e grave është krejtësisht e 

ndryshme në nga ajo e vendeve jo-islamike. 

 

c)  Gjuha 
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Gjuha, siç dihet, është mjeti më i përshtatshëm për të njohur kulturën e një 

populli. Prandaj, idealisht, duhet folur gjuha e huaj. Asgjë nuk e ofendon më tepër 

një partner të huaj biznesi, se sa një letër biznesi, e cila si rrjedhojë e një përkthimi 

të keq, keqpërdor gjuhën e tij. Përveç të qenit çelësi për në kultuën e një vendi, 

mund të thuhet gjithashtu që gjuha të hap dyert për te njerëzit e atij vendi. Njohja 

e një gjuhe botërore siç është anglishtja është e rëndësishme, por është akoma më 

e rëndësishme të flasësh gjuhën amtare të partnerit të biznesit. Pervëç gjuhës së 

folur, është edhe ajo që quhet gjuha e pa folur ("gjuha e heshtur"). Është e mundur 

të mësohet kjo "gjuhë e heshtur", pasi të kesh jetuar në një vend për një 

periudhë të gjatë kohe. 

 

d)  Estetika dhe arti 

 

Estetika shprehet në stilin e popujve dhe shijet. Disa popuj preferojnë ngjyrat e 

ndezura, të tjerë, më të zbehta. Ajo që disa popujve u duket e bukur, nuk është 

tërheqëse për të tjerët. Por jo vetëm ngjyra, por edhe perceptimi i formave dhe 

trajtave gjithashtu, luan një rol të rëndësishëm në marketingun ndërkombëtar. 

Rrjedhimisht, dizenjatorët duhet të mbajnë parasysh shijet kombëtare. Kjo vlen 

edhe për pajisjet elektronike dhe modën, po ashtu. 

 

e)  Mënyra e jetesës 
 

"Mënyra e jetesës" përshkruan një stil jetese të veçantë, siç janë zakonet dhe 

traditat që rregullojnë jetën e përditshme. Çdo popull ka idetë e tij se si duhet 

jetuar jeta. Amerikanët për shembull, kanë një stil të ndryshëm jatese nga 

europianët. Dhe brenda për brenda Europës, popujt në vendet Mesdhetare 

sigurisht që kanë ide të ndryshme nga gjermanët ose skandinavët, se si duhet 

jetuar jeta. Kështu, popujt e kombeve të ndrsyhme kanë qëndrime të ndryshme 

ndaj kohës, parave, sjelljes, komunikimit dhe punës. 

 

f)  Sistemi shoqëror  
 

Struktura e shoqërisë së vendit pritës mund të ndryshojë në mënyrë të 

konsiderueshme nga ajo e vendit tënd. Ndarja midis të pasurve dhe të varfërve 

është e ndrsyhme në çdo vend. Marrëdhëniet midis burrave dhe grave, është e 

ndrsyhme në vendet aziatike, krahasuar me vendet Europën apo botën arabe. Në 

një vend, gratë lejohen të kalojnë përpara, në një vend tjetër ato duhet të ecin pas 

burrit. Menaxherët ndërkombëtarë me eksperiencë,  zakonisht na kujtojnë që të 

mos pyesim rreth shëndetit të gruas së dikujt në disa vende, ose të mos bëhet fjalë 

fare mbi çështjet familjare.  
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Si përfundim, le t’u kthehemi disa shembujve tipikë nga Britania e Madhe: 

 

Departamenti i Tregëtisë dhe Industrisë në Londër zhvilloi një anketim dhe 

mblodhi shembuj marrëveshjesh tregëtare që kishin dështur në tregun 

ndërkombëtar. Lista e gafave arrinte kulmin në perceptimin e faktit që një në katër 

biznese kishte humbur të ardhura sepse mësimi i gjuhëve të huaja konsiderohej si 

humbje kohe. Disa biznese falimentuan për shkak të këtij perceptimi të gabuar. 

Kështu për shembull, një likuidator gjeti porosi (të shkruara) të një vlere të 

jashtëzakonshme mbi tavolinën e një biznesmeni të falimentuar, që mund t’i 

kishte shpëtuar atij biznesin. Blerësi potencial, sidoqoftë, nuk mori kurrë 

përgjigje, sepse letrat ishin shkruar në gjermanisht. Askush nuk kishte tentuar t’i 

përkthente letrat. 

Një kompani tjetër duhet të shkatërronte 15,000 fletëpalosje që ishin drejtuar 

krejtësisht gabim për në tregun Brazilian. Fletëpalosjet ishin shkruar në spanjisht; 

por në Brazil flitet portugalisht. Prodhuesi i makinave Vauxhall vriste mendjen 

për një kohë të gjatë se pse makina e tyre "Nova" kishte vështirësi për t’u pranuar 

në tregun spanjoll. Me sa duket, gabimi ishte bërë që në momentin që ishte 

zgjedhur emri i makinës: "nova" në spanjisht do të thotë "nuk shkon".  

 

Pengesa të tjera dalin në komunikimin direkt me partnerët e huaj të biznesit. Një 

menaxher anglez humbi një darkë të rëndësishme biznesi, sepse gabimisht kishte 

përkthyer "tetë e gjysëm" si “nëntë e gjysëm”. 

Të gjitha këto, nuk janë asgjë në krahasim me zhgënjimin total që pësoi një 

prodhues i njohur britanik i detergjentëve në një vend arab. Fushata e 

kushtueshme vërtitej rreth formulës “para” dhe “pas” dhe  – si në vendin e tij – 

këmisha e ndotur shihej në të majtë, ndërsa e bardha e ndritshme, në të djathtë. 

Fatkeqësisht, arabët lexojnë nga e djathta në të majtë. 
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XIV. TENDENCAT 
 

TENDENCAT SOCIALE   
 

Nëpërmjet tendencave të reja në ekonomi dhe në shoqëri, të ashtuquajturat mega-

tendenca dhe zhvendosjet në sjelljen e konsumatorit, ndryshime të rëndësishme 

kanë rezultuar në marketing. Në mënyrë që të jesh në gjendjë të reagosh më mirë 

ndaj tendencave sociale, nevojitet marketing i ri që është më afër klientit. Interneti 

po i detyron bizneset që të përdorin marketingun bashkues (mimetic marketing - 

Mimesis = bashkim, shkrirje).  Furnizuesit, prodhuesit dhe klientët po bashkohen 

me njëri-tjetrin dhe po i kalojnë përvojat e ndryshimeve sociale së bashku. 

Tendencat e reja sociale kërkojnë mendim  gjithëpërfshirës në marketing. 

 

 

a) Struktura shoqërore  

 

Jetëgjatësia po rritet vazhdimisht në sajë të shërbimeve shëndetësore të 

përmirësuara. Një vajzë e lindur në Austri në 1996 ka një jetëgjatësi mesatare të 

pritshme prej 100 vjetësh. Por kjo po shpie gjithashtu edhe në një rritje të 

përqindjes së popullsisë me moshë të vjetër në shoqëri. Do të ketë përherë e më 

tepër pensionistë të moshuar. Të moshuarit do të bëhen grupe që synohen për 

tregjet e shitjes; nga ana tjetër, ata do të krijojnë probleme për financimin e 

sistemeve të pensionit dhe të kujdesit për të moshuarit. Sistemi i tanishëm për 

daljen herët në pension nuk do të jetë më e mundur që të financohet. Njerëzve do 

u duhet të punojnë më gjatë. Në këtë mënyrë, shoqëria do të mbajë punonjës më 

me përvojë në në procesin e prodhimit.  Raporti i femrave do të rritet në vendet 

perëndimore. Mbi 50% e banorëve të Europës janë femra. Në këtë mënyrë, më 

tepër femra hyjnë në procesine punës. Fatkeqësisht, ka një kontradiktë midis 

kërkesës për më tepër  lëvizshmëri në punë dhe në të njëjtën kohë, të dy partnerët 

duhet të punojnë. Është e vështirë që të dy partnerët të kenë karrierë ("Familje me 

karrierë të dyfishtë"). 

 

Rritja e futjes së femrave në punë,  e ka bazën në zhvendosjen social-politike.  

Themeli i shoqërisë po zhvendoset nga familja, te individi.  

Në Europë, në 1960 vetëm një në dhjetë shtëpi ishte me një person, në 1998, një e 

treta e shtëpive ishin me një person. 16 
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Edhe vetë familja po ndryshon. Jo vetëm që shumë njerëz jetojnë bashkë,  por 

martesat e rregulluara me ligj janë të ndryshme nga to që kanë qenë pak dekada 

më parë. Sot familja ka më pak fëmijë; gruaja shpesh shkon në punë.   

Më tëpër se një e treta e martesave të lidhura në vitet ‘70, kishte përfunduar në 

divorc nga mesi i viteve ‘90. Në 1998, rreth 40,000 martesa u lidhën. Në të njëjtin 

vit, 18,000 martesa përfunduan në divorc. Në këtë kontekst, rritja e fëmijëve ka 

ndryshuar po ashtu. Pothuajse një në tre fëmijë në Austri lind jashtë martese.   

 

Shifrat e popullsisë në vendet Europiane po mbeten në vend dhe vendet e Afrikës 

Veriore me popullsitë e tyre që po rriten shpejt, po çajnë rrugën për  në  hapësirën 

ekonomike Europiane. Në 1962, Republika Demokratike Gjermane ishte vendi i 

parë Europian me më tepër vdekje se lindje.  Pas 50 vitesh do të ketë 25% më pak 

banorë në Europë.  17 

 

 

b) Bota e punës 

 

Shpejtësia e madhe e shpikjeve po krijon përherë e më tepër punë të shtrenjta dhe 

probleme për përshtatjen e punonjësve. Kualifikimi punonjësve po bëhet përherë e 

më specifik. Punëtorët gjysëm të kualifikuar kanë më pak shanse se individitët e 

kualifikuar dhe at që janë trainuar më shumë. Njerëz me kualifikime dhe 

trainim/arsim të ulët do të kenë vështirësi përherë e më të mëdha për t’u sistemuar 

në procesin e punës. "Mësimi gjatë gjithë jetës" është slogani pas të cilit fshihet 

shansi i individit për të patur një punë. Gjatë jetë sonë, nuk do të bëjmë punën për 

të cilën jemi trainuar fillimisht, por disa punë, pjesërisht shumë të ndryshme nga 

njëra-tjetra. Marrëdhënia punë-kohë e lirë po ndryshon. Nëse në 1950, për 1600 

orë kohë të lirë në vit, kishte 2700 orë pune,  në 2010 ky raport do të përmbyset në 

të kundërtën.   

 

 

Viti Koha e punës Koha e lirë 

1950 2700 1600 

1990 2000 2300 

2010 1600 2700 
Figura: Shifrat e kohës janë dhënë në orë për vit 

 

Në terma të teknikave të marketingut, kompanive do u duhet të kalojnë në grupet 

e produkteve në fushat e  

 Kohës së lirë 

 Sportit 

 Lojrave elektronike 
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 Mbrojtjes së mjedisit dhe  

 Industrisë së teknologjisë së lartë 

 

Kjo doli nga një studim afatgjatë i kryer nga 1996 deri në 2000 nga instituti 

IMAS.   

 

Punët me kohë të pjesëshme po rrriten me shpejtësi, duke ulur kështu 

papunësisnë. Tendenca është që popullsia të ndahet në katër pjesë:   

 

1/4 ekspertët më të mirë 

1/4 të papunë 

1/4 punonjës me kohë të pjesëshme 

1/4 të punësuar tradicionalisht 

 

Lëvizshmëri e lartë do të kërkohet nga grupi parë, që të mbeten në kryesim. 

 

 

c) Analfabetizmi i ri 

 

Mungesa e mundësive të komunikimit të çojë në analfabetizmin e ri.  "Dija është 

fuqi!" Një mungesë dijesh po krijon një varfërim të ri të të varfërve. Hendeku i ri 

nuk do të jetë midis vendeve veriore dhe shteteve të varfëra të jugut, por midis 

njerëzve me akses në informacion dhe atyre që nuk kanë akses. Përhapja e 

telefonit tregon që ekziston një marrëdhënie midis Produktit Kombëtar Bruto të 

një vendi dhe shpërndarjes së telefonisë. 

 

 

d) Biznesi 

 

Para së gjithash, ndryshimet ndodhin në botën tonë të punës.   

 

Fusha të tëra biznesi po ndryshojnë. Kështu, niveli i punësimit në teknologji u rrit 

nga viti 1960 në vitin 1991 me 44% dhe në bizneset e teknologjisë së lartë u rrit 

me 26%. Anasjelltas, industritë tradicionale, si industria e hekurit, kanë humbur 

33% dhe bujqësia 76% të punonjësve të tyre.  
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 Vendet në zhvillim    Vendet e industrializuara  

 

Figura: Lidhjet telefonike: Produkti Kombëtar Bruto 

 

Në fund të vitit 1998, Austria kishte këtë shpërndarje të njerëzve të punësuar:   

 

 0,9% bujqësi 

 30,9% industri 

 68,2% industria e shërbimeve 

 

Mesatarisht, 7,2% e popullsisë së aftë për punë ishin pa punë.   

 

Situatatat e konkurrencës kanë ndryshuar gjithashtu. Në një sektor biznesi,  

kompanitë janë konkurrentë të ashpër, ndërsa në një tjetër, ato bashkëpunojnë me 

konkurrentin. Ka dalë një sllogan i ri:   

 

“BASHKËKURRIM” = BASHKËPunim + KonKURRIM 

 

 

e) Administrimi 

 

Autoritetet akuzohen për administratë të fryrë. Por kompanitë private po 

mundohen më të njëjtin problem, qofshin të vogla apo të mëdha.  Sipas gjetjeve të 
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këshilltarit amerikan të biznesit "Booz-Allen", 85 deri 90% e aktivitetit tonë 

administrativ konsumohet në vetëadministrim dhe vetëm 10% deri 15% mbetet 

për klientin dhe për qëllimin e biznesit të kompanisë. Një parashikim për vitin 

2010 thotë që 72% e punonjësve do të jenë aktivë në sektorin e industrisë së 

shërbimeve. Aktiviteti prodhues do të bjerë nga 34% sot, në 30%, por 

administrata do të ketë uljen më të madhe. Në këmbim, do të nevojiten më tepër 

shërbime të kualifikuara në sektorët e organizimit, ligjor, të trainimit, këshillim, 

kërkim dhe zhvillim. Këshilltarët e informacionit për përpunimin e të dhënave dhe 

telekomunikacionet konsiderojen si profesionet e së ardhmes.  

 

 

f) Karriera 

 

Në kompanitë konvencionale, niveli i një punonjësi varej nga koha që kishte  në 

kompani. Kjo është e ngjashme me ushtrinë, ku të jepen grada më të larta  me 

rritjen e viteve në shërbim. Studimet e psikologëve treguan se kompanitë e ulnin 

entuziazmin e punojësve që promovonin, me dallimin që u bënin atyre.  Sa më e 

lartë hierarkia, aq më i ulët përkushtimi. Sa më shumë të ketë arritur një punonjës, 

aq më i kujdesshëm bëhet ai që të mos rrezikojë pozicionin që ka arritur dhe 

mundësisht, të arrijë moshën e pensionit me statusin e përfituar.   

Në kohërat e trazuara të shpikjeve intensive, sidoqoftë, kompanitë kanë nevojë për 

guximtarë që dedikohen dhe marrin përsipër rreziqe. Një karrierë duhet të duket 

ndrsyhe: pak vite dedikim në detyra me rrezik dhe pastaj kthimi në një "punë në 

shtëpi", të sigurtë. Kjo nuk përjashton mundësinë e dedikimit përsëri pas pak 

vitesh, edhe një herë si një guximtar.   

Ndryshimet horizontale të punëve po zëvendësojnë me shpejtësi ato vertikale.   

Ndryshimi i një detyre nuk do të thotë që gjithmonë shoqërohet me një promovim 

në hierarki.   

 

 

g) Bizneset virtuale 

 

Krijimi i një rrjeti të një kompanie me partnerët, si furnizuesit dhe klientët, krijon 

një rrjet virtual. Zhvendosja e punonjësve në punonjës në shtëpi,  dhe në 

"punonjës nomadë", ose dhënia kompanive të tjera e funksioneve të veçanta, e bën 

të domosdoshëm rritjen e telekomunikimit, në mënyrë që të bëhen bashkë njësitë e 

shkëputura fizikisht nga njëra-tjetra, në një " biznes virtual ". 

Shkëputja fizike nuk luan as rol midis kontinenteve. Kështu, ka tashmë shembuj 

në të cilët produkte programesh kompjuterike po zhvillohen mbi baza 

mbarëbotërore.  Kështu , puna mbi produktin vazhdon pa pushim. Punonjësit në 

Lindjen e Largët ua transferojnë punën në darkë europianëve që arrrijnë në zyrat e 
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tyre dhe në mbrëmjën europiane, këta të fundit ua kalojnë kolegëve amerikanë që 

vazhdojnë zhvillimin e produktit deri në mëngjes.   

 

 

h) Lëvizshmëria 

 

Për nga vetë natyra e tyre, shoqëritë bujqësore dhe ato të informatikës janë të 

decentralizuara. Ashtu si fermeri që mund të mbjellë farat në çdo fushë që të 

prodhojë, çdo punonjës informatike mund të bëhet aktiv me kompjuterin e tij, 

telefonin e tij apo me lidhjen me të dhënat, pa e marrë fare parasysh 

vendndodhjen. Bëhet dallimi midis lëvizshmërisë së brendshme dhe asaj të  

jashtme. Lëvizshmëria e brendshme do të thotë fleksibilitet (përshkruar në 

kapitullin "Karriera"), për të marrë përsipër funksione të ndryshme brenda 

shkallës së karrierës. Rotacioni i punëve i çon punonjësit e një kompanie në fushat 

më të ndryshme të ekspertizës. Me lëvizshmëri të jashtme kuptohet fleksibiliteti 

në lidhje me vendin e punës. 

Në një ekonomi që po bëhet përherë e më tepër ndërkombëtare, stafit dhe 

punonjësve do u duhet të punojnë në një vend, e pastaj në një vend tjetër.  

Familjet duhet të transferohen dhe duhet të jenë aq fleksibël sa të ndjekin punën e 

tyre  dhe të mos presin që puna të shkojë te ata.   

Lëvizshmëri do të thotë gjithashtu që jo çdo punonjës do të ketë më vendin e tij të 

punës. Përherë e më tepër njerëz po punojnë në mënyrë të pavarur nga një vend 

apo vendndodhje fikse. Si nomadët modernë, d.m.th. përfaqësuesit apo teknikët e 

shërbimit, ata e kryejnë punën e tyre në vendndodhjen e klientit  dhe dërgojnë 

raportet e tyre te firma, nëpërmjet terminaleve  të lëvizshme.  
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Teknikët  Jo-teknikët Pronarët e kompanive Menaxherët 

 

 

Sot, profesione të veçanta harxhjonë  mbi 20% të kohës ë tyre larg (Studim nga 

BSI Strategic Decisions, Norwell, Massachusetts.): lëvizshmëria mundëson 

krijimin e ekipeve ndërkpmbëtare. Njerëz nga vendet dhe kulturat më të ndryshme 

të botës punojnë bashkë në një projekt dhe në një qëllim biznesi.  Kjo është 

gjithshtu edhe një përgjigje e mirë ndaj kërkesës. Nje ekip ndërkombëtar zhvillon 

një produkt ndërkombëtar dhe as një për tregun vendas, që më vonë shitet jashtë. 

Shumëllojshmëria e kulturave është shansi i Europës për të konkurruar kundër 

konkurruesve në Lindjen e Largët dhe në Amerikë. Nëse udhëton me makinë nga 

Alaska në Meksikë, shihni që pikat e shërbimit në autostradë janë shumë të 

ngjashme me njëra-tjetrën.  Ushqimi ka të njëjtën shije në veri, si edhe në jug. I 

njëjti udhëtim në Europë nga  Skandinavia në Siçili, sjell me vehte një 

shumëllojshmëri kuzhinash. Çdo restorant është i ndryshëm dhe çdo ushqim 

shijon ndryshe. Kjo shumëllojshmëri dallon Europën nga qendrat e tjera 

ekonomike dhe përfaqëson një mundësi.   

 

 

i) Tele-puna 

 

Sa e rëndësishme do të bëhet tele-puna? 

Një studim i kryer në Zvicër (MANTO) mund t’i japë një përgjigje të pjesëshme 

kësaj. Me hamendje, dallohen tre lloje popullatash:  

 

 Një shoqëri që pranon plotësisht teknologjinë  

 Një shoqëri që i pranon ato në mënyrë kritike dhe 

 Një shoqëri që i kundërshton ato 

 

Në çdo rast, fushat më të ndryshueshme të jetës do të ndryshojnë deri në vitin 

2025.  Zviceranët parashikojnë një minimum prej 50 punonjësish në shtëpi, dhe 

një maksimum prej 150, për 1000 punonjës. Për shkak të rritjes së punës në 

shtëpi, trafiku rrugor do të ulet me 4% to 9%, dhe transporti i mallrave nëpërmjet 

rrugës midis 3% dhe 12%.  Infrastruktura e fshatrave dhe qyteteve tona do të 

ndryshojë. Do të jemi të lidhur me zyrën nëpërmjet autostradës së informatikës  

dhe do të jemi në gjendje të jetojmë dhe punojmë në zona me pak bansorë. 

Njerëzit do të kthehen në një stil jetese që  ka ekzistuar që në shekullin e 19, ku 

jetohej dhe punohej në të njëjtin vend.  Familjet do të afrohen bashkë përsëri, dhe 

koha e punës do të jetë më fleksibël dhe më individuale. Puna nga shtëpia do të 

ndryshojë edhe sistemin e pagesave. Në punët tradicionale, paguhesh për orët që 

je i pranishëm në punë. Pagesë për orët që je i pranishëm në zyrë, në fimë. Në 
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rastin e punonjësve nga shtëpia, njerëzit do të paguhen për punën e tyre dhe jo për 

kohën.   

Sidoqoftë, këto ndryshime shoqërore po ndodhin në mënyrë jo spektakolare hde 

pa bujë. Ashtu si me përdorimin e kompjuterave, menaxherët u bënë sekretarë (ata 

i shkruajnë vetë letrat) dhe sekretaret u promovuan dhe u bënë specialiste, përherë 

e më tepër njerëz do të bëhen “punonjës në distancë".    

  

 

j) Decentralizimi 

 

Slogani "nga shoqëri industriale, në shoqëri informatike" përmban idenë e 

decentralizimit. Industrializimi masiv u ngrit mbi parimin e rentabilitetit. Sa më e 

madhe sasia e produktit të prodhuar në fabrikë, aq më i lirë ishte çmimi për njësi. 

Informacioni nuk varet nga vendndodhja dhe mund të prodhohet kudo.  Rrjetet e 

komunikimit i transportojnë këto në mënyrë direkte në çdo vend të dëshiruar nga 

klienti. Decentralizimi shkon bashkë me ndryshimet e tilla si:  

 Delegimi i proceseve kompanive të specializuara (outsourcing) 

 Zvogëlimi 

 Tele-puna 

 Puna “nomade” 

 Hierarkitë horizontale 

 Teknologjia e informacionit 

 Telekomunikimet 

 

Delegimi i proceseve kompanive të specializuara, do të thotë që specialistët 

kryejnë punë të veçanta. Nëse dikush drejton një dyqan për 100 kompani, ai është 

më profesionist se ai që drejton një dyqan. Kështu, ai mund të përballojë 

financiarisht një shkallë më të lartë automatizimi.   

 

Sipërmarrjet sovjetike bënin gjithçka vetë. Ato madje kishin edhe fermat e tyre ku 

prodhohej qumësht dhe mish për punonjësit. Në perëndim, delegimi i proceseve 

bëhet në favor të kompanive të specializuara.  Fabrikat tona të makinave 

prodhojnë vetëm pak pjesë vetë. Shumica e tyre prodhohet nga firmat furnizuese. 

Në Amerikën e Veriut kjo tendencë është akoma edhe më e fortë se në Europë.   

 

"Zvogëlimi": studimet kanë treguar se njësitë e sipërmarrjes me më shumë se 

600 punonjës kërkojnë shumë organizim dhe energji për vetëadministrim. Njësitë 

e vogla janë më fleksibël dhe regojnë më shpejt. Ato harxhojnë më pak për 

vetëadministrim.   
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"Hierarkitë horizontale" arrihen nga delegimi i proceseve kompanive të 

specializuara. Një pronar, punonjësit e të cilit punojnë pjesërisht nga shtëpia, 

mund të menaxhojë më tepër punëtorë. Gjetjet amerikane tregojnë për deri në 50. 

Për më tepër, hierarkitë horizonatle u japin një pavarësi më të madhe punonjësve 

individualë.  Pronari është më i vështirë për t’u kapur dhe mund të kontaktohet më 

rrallë, kështu që në këtë mënyrë, vendime më të shumta duhen marrë 

individualisht. 

 

Teknologjia e informacionit e bën decentralizimin të mundshëm, duke i lejuar 

njësive të biznesit dhe punonjësve që të lidhen në rrjet dhe të komunikojnë.   

Një shembull i shkëlqyer decentralizimi është koncerni italian Benetton. Zyra 

Qendrore ka vetëm 1000 punonjës. Në sajë të sistemit të mirë të informacionit, ata 

punojnë me 4500 partnerë françizë në gjithë botën. Gjashtë magazinierë kryejnë 

15,000 lëvizje mallrash në ditë.   

 

 

k) Ciklet e shpikjeve  

 

Në ekonomi ka lëvizje para dhe prapa vazhdimisht. Ka shtytje për rritje, intensiteti 

i të cilave bie dhe pastaj shpejtohen nga një shtytje e re. Pas stanjacionit dhe 

depresionit, vijon një ngjitje tjetër. Për një kohë të gjatë, këto cikle viheshin në 

diskutim. Vetëm studimi i Cesare Marchetti na bëri me dije se ka një farë sistemi 

pas tyre. Teknologjitë e vjetra zëvendësohen nga të rejat.  Ky zëvendësim arrihet 

nëpërmjet formave të reja të sjelljes shoqërore dhe strukturave ekonomike të reja 

dhe të gjitha përshkojnë rrugëne tyre, sipas një forme të caktuar që mund të 

llogaritet paraprakisht.   

 

Marchetti e filloi studimin e tij me tufat e peshqve në detin Adriatik. Ai zbuloi se 

ishte në gjendje të llogariste tufat e peshqve më parë, sipas një formule të caktuar. 

Nëse preja bëhej mbizotëruese, grabitqarët midis peshqve mund riprodhonin 

vehten më shumë (kishte ushqim të mjaftueshëm për të mgrënë). Rrjedhojë e kësaj 

është mungesa e ushqimit për grabitqarët, që  shpie në rënie të rezervave. Preja 

shumëzohet edhe një herë dhe cikli fillon prapë nga e para. Kjo gjetje, e shprehur 

matematikisht, në “vijën e lakuar S”, përdoret gjithashtu sot në ekonomi.   

 

Cikli është si më poshtë:   

Formimi (= pak shpërndarje, rritje e vogël) 

Rritja (=rritje e fortë, rritje e shpejtë) 

Ngopja 

Largimi 
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Ndërkohë, ka kaq shumë prova që procesi i zëvendësimit mund të provohet mbi 

bazën e shumë shembujve: 

 

 Zhvillimi i gjendjes në inventar të makinave në një vend  

 Rrtija në trafikun ajror botëror dhe dhe në vëllimin e tij të transportit 

 Flota botërore e çisternave 

 Konsumimi i energjisë parësore në vende të caktuara 

 Zëvendësimi teknologjik i proceseve të ndryshme të prodhimit  

 Zëvendësimi i kuajve nga makinat, etj. 

 

Edhe pse kemi ndjesinë që shumë gjëra ndodhin më shpejt, cikli i  novacioneve 

mbetet i njëjtë. Intervali midis valëve të novacionit është shtatë vjet.   

 

Vala aktuale mund të përshkruhet ngatë dhënat e mëposhtme: 

 

 1980:  Datë në mes të novacionit dhe shpikjes 

 1984:  Fillimi i shtysës së novacionit 

 1993:  50% e novacioneve bazë ishin realizuar dhe 50% e industrive u 

krijuan, por akoma me kapacitet prodhues të ulët 

 2000:  90% e të gjithave novacioneve janë bërë. Kështu që filloi një 

zhvillim për lart. 

 

Zhvillimet e reja të kësaj “vale” janë:   

 

 Përpunimi i informacionit 

 Manipulimi gjenetik 

 Përdorimi i hidrogjenit  (makinat dhe aeroplanët) 

 

 

l) Zhvendosja e aftësive 

 

Në të kaluarën, menaxherët diktonin dhe sekretaret shkruanin ato që ishin 

regjistruar në kasetë. Sot, me kompjuterat personalë, menaxheri shkruan tekstin 

vetë, sekretarja ka ndryshuar nga "shkruese", në "eksperte" dhe menaxheri është 

bërë shkruesi i vetëvehtes. Një tendencë mund të shihet, e shkaktuar nga 

teknologjitë e reja dhe media. 

 

Vala tjetër e ndryshimeve do të na çojë nga "shkrimi" te "e folura".   

Nëse shkruesit e mirë të raporteve do të ishin  menaxherë të mirë, kjo cilësi do të 

ishte përherë e më pak e kërkuar. Jeta e biznesit do të bëhet më e shpejtë, për 
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shkak të teknologjive të tilla si mesazhet zanore, njohja e gjuhës së folur dhe 

videokonferencat, mesazhet do të transmetohen përherë e më tepër gojarisht. 

Kualifikimi i menaxherëve do të ketë të bëjë më tepër me stilin e tyre personal të 

prezantimit.   

“Në botën e rrjeteve, ata do të jenë më pak dominues dhe më pak të kërkuar". 

 

Në kohën e mesazheve të shkurar, akoma keni shansin të kuptoni çdo gjë në 

mnëyrë të saktë, të lexoni një tekst për herë të dytë apo të tretë. Në rastin e 

komunikimit me gojë, duhet të dëgjoni me shumë kujdes dhe vendimi  have do të 

duhet të merret pas dëgjimit të parë. Nëse menaxherët u detyruan prej faksit të 

jepnin përgjigje dhe reagime më të shpejta, kjo do të shpejtohet akoma më tepër 

prej teknologjisë së videokonferencës. Videokonferencat do të bëhen përherë e më 

të përhapura nëpërmjet përmirësimit të rrjeteve.  Për momentin, në Europë, ky 

sektor i tregut po dyfishohet çdo dy vjet.  Për më tepër, ka një ndryshim  shoqëror, 

i cili duhet mbajtur parasysh, përveç transmetimit të njohurive thjesht teknike.  

 

Në fillim të shekullit të 21, jemi në pragun e një ndryshimi të madh kulturor.  Në 

Greqinë e lashtë, 500 vjet para erës sonë, ndodhi ndryshimi nga "kultura e folur" – 

njohuri që ruheshin nëpërmjet mësimit përmendësh dhe transmetimit me fjalë - në 

"kulturën e shkruar".  Nëse Sokrati (469 deri 399 p.e.s) nuk shkroi asnjë rresht të 

vetëm, Aristoteli që kishte lindur në kohën kur Sokrati ishte ende gjallë (384 deri 

322 p.e.s) e konsideronte shkrimin si mënyrë të padiskutueshme të transmetimit të 

njohurive brezit tjetër. Sot, një “revolucion” i ngjashëm  ndryshimi po ndodh: nga 

“kultura e shkruar" te "kultura e multimedias". Për rrjedhojë, komunikimi ynë do i 

nënshtrohet " përpunimit kompjuterik". Gjuha e shkruar na detyron të përpunojmë 

fjalë dhe fjali të njëpasnjëshme. Mediat e reja mundësojnë lidhje të shumëfishta 

dhe ndryshimin nga një mendim te tjetri, pa iu larguar konceptit të përgjithshëm.  

 

 Paralel me këtë, korrespondenca në zyrë po zhvillohet nga shkrimi, në të folur. 

Sidoqoftë, po bëhet më i shpejtë. Nëse fillimisht çdo gjë shkëmbehej nëpërmjet 

letrave, kjo shpejtua prej faksit dhe sot nga emaili. Partnerët e biznesit duhet të 

reagojnë më shpejt. Për shkak të "teknologjive të të folurit" si videokonferencat, 

instalimet, regjistrimet e bisedave, dhe identifikimi nëpërmjet zërit, kërkohen 

menaxherët që reagojnë shpejt dhe mirë ndaj kërkesave me gojë. Nëse deri tani 

menaxherët ishin shkrues të mirë raportesh, kjo aftësi do të kërkohet përherë e më 

pak. Megjithatë, kjo do të ndryshojë kërkesat mbi sistemin e trainimit. Mediat e 

reja, teknologjitë e komunikimit dhe kompjuterave po ndryshojnë shoqërinë, 

marrëdhëniet tona me këto vegla dhe natyrën trainimit tonë.   

Ky zhvillim është shumë i mirë për bashkëpunimin ndërkombëtar. Përveç vetë 

gjuhës, ka edhe dimensione të tjera, të cilat do të ndihmojnë të shmangen 

keqkuptimet. Fotot, grafikët, filmimet, vizatimet dhe muzika po sjellin më tepër 
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saktësi. Kombinimi i shkrimit me fjalën po përmirëson të kuptuarit. "Megjithëse 

termi komunikim pa fjalë tregon një kontrast me gjuhët e folura apo të shkruara, 

shumë ndryshime të rëndësishme midis këtyre mënyrave të shprehjes po 

anashkalohen".  18 

 

 

TENDENCAT TEKNOLOGJIKE  
 

Teknologjitë, nëpërmjet racionalizimit, eliminojnë disa lloje punësh, por krijojnë 

punë të reja.  Studimi zviceran i përmendur më parë,  MANTO, parashikon që 

rreth vitit 2025, 100,000 deri 500,000 punë do të jenë eliminuar prej racionalizimit 

në Zvicër, por në të njëjtën kohë, 130,000 deri 500,000 të tjera do të krijohen. Do 

të krijohen profesione që sot nuk njihen akoma. Teknologjitë e reja po sjellin 

pasoja për marketingun e shumë kompanive.  Këto ndryshime teknologjike mund 

t’i dedikohen zhvillimit të materialeve të reja. Në fushat e tekstilit, sintetikës, 

shtresëzimit, çelikut dhe aliazheve, kanë dalë furnizues të rinj në treg. Kompanitë 

që më parë punonin bashkë në fusha të ndryshme të biznesit tani po bëhen 

konkurrentë të drejtpërdrejtë. 

 

Teknologjitë e reja sjellin avantazhe për konsumatorin. Vetë furnizuesi duhet të 

jetë i ndërgjegjshëm për periudha të gjata kërkimi dhe atij i duhet të financojë, pa 

e ditur rezultatin. Në rastin e disa produkteve, periudha e kërkimit është më e gjatë 

se cikli i jetës së produktit të ri në treg. Nëse kapërcehen të gjitha këto pengesa, 

hapi tjetër është futja në treg dhe pranimi nga konsumatori.   

 

 

Materialet e reja shpesh ndeshin rezistencë të konsiderueshme në treg: 

 

 Konsumatorit i duhet të përshtatet përsëri, nga një produkt me të cilin ishte 

mësuar; 

 Kompanitë që prodhojnë produktet që zëvendësohen nga teknologjia e re 

duhet të luftojnë kundër produktit të ri thjesht për të ruajtur vehten;   

 Edhe prodhuesit e fabrikave sillen në të njëjtën mënyrë, sepse edhe ata 

preken nga ndryshimi; 

 Njohuritë e pamjafueshme mbi produktin e ri, shpien në interpretime të pa 

bazuara; 

 Rentabiliteti i një ndryshimi është shpesh i vështirë për t’u demonstruar; 

 Kostot e larta të ndryshimit, i bëjnë të domosdoshme investimet. 
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Nga ana tjetër, teknologjitë e reja sjellin procese të reja prodhimi, të cilat, nga ana 

e tye, nxisin shpikje të reja produktesh.  Në rastin e futjes së teknologjive të reja, 

një kompani ka dy mundësi.   

 

 

 

1. Kompania dëshiron të jetë një udhëheqës teknologjik. 

Teknologjitë e reja integrohen shumë shpejt në produkte të veçanta. Njohuritë e 

vetë kompanisë janë përherë në një hap me teknologjinë. Kompetenca 

teknologjike mbizotëron në kulturën e kompanisë. Kërkimi dhe zhvillimi kanë një 

status të brendshëm të lartë, i cili tregohet në vendimet për investime dhe në 

orientimin e përgjithshëm të kompanisë. Produktet e firmave të tilla dallohen prej 

atyre të konkurrentëve prej përparësive teknogjike.   

 

 

2. Kompania dëshiron të jetë një ndjekës teknologjik. 

"Ndjekës" nuk do të thotë "të arrish me vonesë". Një hendek teknik shumë i madh 

në dallim nga konkurrentët, do e flakte kompaninë krejtësisht jashtë tregut. Një 

ndjekës teknologjik fut teknologji që njihen tashmë. Organizimi i brendshëm i 

tregut korrespondon me këtë. Njohuritë e punonjësve bazohen mbi teknologji të 

njohura. Më tepër i kushtohet rëndësi orientimit zbatues dhe ka më pak shpenzime 

për zhvillimin. Ndjekës teknologjikë janë zakonisht kompanitë që janë shumë të 

orientuara drejt kostos.   

 

a) Teknologjitë e reja 

 

Teknologjia e informacionit është bërë një armë strategjike. Me përpunimin e 

shpejtë të të dhënave dhe një sistem të besueshëm telekomunikimi, mund të 

arrihen avantazhe të konsiderueshme ndaj konkurrentëve. Pa teknologji 

informacioni, një kompani nuk mund të konkurrojë në arenën ndërkombëtare. 

Vendndodhja, nëse kontabiliteti yt bëhet në Austri apo në Indi, nuk ka më rëndësi, 

ajo që është e rëndësishme, është nëse ekziston infrastruktura e nevojshme për të 

të lejuar që të konkurosh në tregun botëror. Teknologjia e informacionit mund të 

jetë efektive brenda dhe jashtë biznesit: 

 

Masat e fokusuara brenda kompanisë, janë: 

 Informacion më i shpejtë  

 Rritje e inspektimit dhe menaxhimit 

 Futja në rrjet e departamenteve të veçantë  
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Masat e fokusuara jashtë kompanisë, janë: 

 Lidhjet  

 Me klientët (nëpërmjet bërjes automatike të porosisë dhe sistemit të 

informacionit) dhe 

 Me furnizuesit 

me sistemin e informacionit të vetë kompanisë. 

 

Klientët dhe furnizuesit bëhen pjesë e kompanisë. 

 

Rrjetet e komunikimit sot janë një element i qëndrueshëm i një kompanie, siç 

tregon Jörg Holzer në këtë shembull: 

"Ndërtesa e fabrikës së re, e pajisur me instalimet dhe makineritë më moderne, 

arritjet më të larta të përpunimit të të dhënave, ka përfunduar, ka filluar prodhimi 

plotësisht. Të gjithë janë krenarë për punën. Megjithatë, rruga e gjatë për në 

fabrikë mbetet me baltë dhe gropa pa fund. Dërgesat e furnizimeve dhe 

materialeve për te klientët janë shqetësuese, është e vështirë të përdoren 

makineritë me kapacitetin e tyre të plotë. E pabesueshme? 

 

Sigurisht, ky është një shembull ekstrem. Megjithatë, e ndeshim përditë.  

Zgjidhjet e sotme për përpunimin e infomacionit, ose më saktë, për marrjen e tij, 

automatikisht të sjellin ndër mend këtë shembull. Të dhënat akoma merren dhe 

shpërndahen në të njëjtën mënyrë si në kohën kur makina e shkrimit ishte pajisja e 

zyrës më e komplikuar." 

 

Të dhënat dhe informacioni duhet gjithashtu të pajisen me "rrugë" të mira, në 

mënyrë që të furnizojnë zonat e thella.   

Rrugët e informacionit të planifikuara saktë dhe në kohë, janë një kusht themelor 

për funksionimin pa probleme. "Pikërisht në kohë" krijon më tepër fleksibilitet 

dhe prodhim më të shpejtë e me kosto më të favorshme. Kjo na lejon të 

vazhdojmë të konkurrojmë me vendet me paga të ulëta në Europën Lindore dhe 

Lindjen e Largët.   

Transmetimi i informacionit duhet të planifikohet në mënyrë të tillë që të gjitha 

bazat për vendimet e menaxhimit të ngrihen mbi të dhënat më të fundit. Logjistika 

dhe përpunimi administrativ po bëhen përherë e më vendimtare. Japonezët nuk po 

e zhvendosin prodhimin e tyre në Europë thjesht për arsye politike. Ata mund të 

kursejnë kostot administrative duke qenë "më afër konsumatorit".  
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b)  Teknologjia e informacionit  

 

Ndryshimi më i madh në teknologjitë e komunikimit do të ishte kalimi nga 

shërbimet e sotme të lëvizshme të komunikimit, në ato të fikse dhe nga ato fikse, 

apo me kabëll, në ato të lëvizshme. Kjo do të thotë që shërbimet e tilla si 

televizioni dhe shërbimet pa kabëll (wireless) që ne marrim sot nga eteri 

nëpërmjet radios, do të ofrohen më tepër nga shërbimet me kabëll, dhe shërbimet 

me kabëll, si telefoni, do të shërbehen nga eteri. Mediat si televizioni, do të 

ndryshojnë krejtësisht për përdoruesin. Televizioni sot është një komunikim me 

një drejtim. Stacionet televizive transmetojnë dhe ne marrim, por nuk dergojmë 

gjë mbrapsht. Në të ardhmen, transmetimet televizive  do të thirren si telefon, nga 

një bazë të dhënash. Për të parë "Zeit im Bild" (TV austriak lajmesh), nuk do të 

keni nevojë të ndizni televizorin në orën 19:30.  Ne do të jemi të pavarur nga koha 

dhe do të jemi në gjendje të shohim transmetimet e lajmeve kur të duam. 

Redaktorët e televizionit do të vendosin gjithmonë në bazën e të dhënave 

versionin më të përditësuar. Ky lloj televizioni quhet ndryshe "video-sipas-

kërkesës", që do të thotë, televizion sipas dëshirave tuaja personale.   

 

Aansjelltas, telefoni do të bëhet një pajisje e lëvizshme. Nëse jeni në shtëpi apo në 

rrugë, jashtë shtetit apo në udhëtim, do të mund të kontaktoheni gjithmonë në të 

njëjtin numër telefoni. 

 

 

c) Komunikimi celular  

 

Në të gjithë botën ka mbi një miliardë lidhje telefonike. Në pak vitet e ardhme, 

atyre do u bashkohen edhe po kaq telefonë celularë. Në vendet e zhvilluara 

Perëndimore, që tani ka më tepër telefonë celularë se telefona fiksë me kabëll. Në 

Austri, ka rreth 4.5 milionë lidhje telefonike fikse me kabëll, dhe që nga fillimi i 

vitit 2000, po aq përdorues telefonash celularë. Sot, kemi mbi një miliardë 

telefonë celularë në të gjithë botën.  350 milionë prej tyre nuk përdoren thjesht për 

biseda telefonike, por gjithashtu si bazë të dhënash. Në vitet e fundit të shekullit të 

njëzetë, numri i përdoruesve të telefonave celularë në Austri u dyfishua çdo vit. .   

 

Viti  Numri i përdoruesve të telefonave celularë 

 

1997  1,1 

1998  2,2 

1999  4,3 

2000  5,7 

2009  8,4 
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Shifrat, në milionë përdorues  

 

 

Bota "pa kabëll" megjithatë, është shumë më e madhe. Nëse shtojmë edhe të 

gjitha pajisjet që komandohen nga distanca, që ne përdorim, ndoshta arrijmë në 

një shifër prej një dyzine për shtëpi. Mund të jetë çelësi që hap derën e makinës 

nga distanca, ose telekomanda e televizorit, radios, derës së garazhit, apo telefoni i 

shtëpisë ka kabëll.   

Telefonat celularë po instalohen gjithashtu nëpër pajisje. Përzierësit e çimentos po 

pajisen me sensorë që masin nivelin e përmbajtjes. Nëse niveli bie nën 

minimumin e kërkuar, telefonon një numër nëpërmjet një modemi të instaluar në 

të dhe njofton që ka nevojë për t’u rimbushur. 

Kompjuterat do të instalohen në tableta të cilat kapërdihen dhe që transmetojnë të 

dhëna nga brenda trupit te një marrës i jashtëm, nëpërmjet radios. Kështu, doktori 

do të jetë në gjendje të skanojë vazhdimisht gjendjen e pacientit.  

Edhe paketimet e produkteve do të pajisen me funksione të telefonave celularë.   

P.sh, kutia e qumështit do të njoftojë që data e skadimit ka kaluar, ose pakoja e 

ilaçeve që do të thërrasë pacientin, për ta kujtuar që të pijë ilaçet.   

Nëse telefoni celular përdoret në fusha të tjera, perveç thirjeve telefonike,  quhet 

WAP (Wireless Application Protocol - Protokoll Zbatimi pa Kabëll).   

Edhe pagesat mund të bëhen nëpërmjet WAP. Coca-Cola e blerë nga një makinë 

automatike në një vend të largët, mund të paguhet prej faturës së telefonit. Fatura 

e një pike furnizimi me karburant, ose çdo blerje që mund të bëhet me para në 

dorë ose me kartë krediti, mund të paguhet nëpërmjet faturës së telefonit. Kërkesa 

përherë në rritje për komunikimin me celular, do të bëjë të domosdoshme edhe 

rritjen e gjatësive të valëve. UMTS (Universal Mobile Telephone System – 

Sistemi Universal i Telefonisë Celulare), shërbimi i standardizuar 

ndërkombëtarisht, e bën këtë të mundur. Përveç rritjes së gjatësive të valëve - që 

bëjnë po ashtu të mundur edhe transmetimet televizive me figurë – standardet dhe 

normat e ndryshme do të njehsohen.   

 

 

d) Avantazhet konkurruese bazuar në teknologjinë e komunikimit 

 

Bizneset me telekomunikim të mirë kanë avantazhe konkurruese. Disa shembuj: 

 

 General Motors kursen 200 US $ për makinë 

 Apple reduktoi kohën në linjën e prodhimit me 11 ditë 

 Woolworth përgjysmuan kohën e shpërndarjes, nga 5, në 2 ditë 

 General Electric kursen 12% të të ardhurave (=250 milionë US$ në vit) 
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Në të ardhmen, nuk do të jetë më çështje avantazhesh nëpërmjet teknologjisë së 

informacionit, por çështje aftësish mbijetese, gjë që nuk do të jetë më e mundur, 

pa këto teknologji të reja. 

 

 

e) Interneti 

 

Me Internetin, bota e gjerë e komunikimit vjen brenda shtëpisë. Ritmet e rritjes e 

tregojnë këtë. Është e vështirë të flasësh për shifra. Një shifër e përmendur këtu, 

do të ishte vjetëruar deri në kohën sa të printohej. Në vitin 1999, ishin 186 milionë 

përdorues të Internetit 19. Për vitin 2010, janë mbi një miliardë përdorues. Interneti 

nuk bën më dallime midis brezave. Popullsia totale po përfaqësohet në mënyrë 

graduale. Mbi temën e rritjes, Zerdik thotë:  "Një vit Interneti kalon shtatë herë më 

shpejt". 20 

 

Prandaj është thelbësore për sipërmarrësit që të dallojnë me saktësi tendencat para 

kohe dhe t’i mbajnë parasysh ato në bizneset e tyre.   

 

 Media të ndryshme po shkrihen me standardin e Internetit 

Komunikimi me fjalë, zë dhe figurë do shkrihet teknologjikisht në Internet.  

Dixhitalizimi i mediave të ndryshme i lejon ato që të transmetohen së bashku. 

Standardet e Internetit si, TCP/IP ose HTML do të mbizotërojnë ndaj teknologjive 

të tjera.   

 

 Interneti Multimedia  

Siç shihet më sipër, Interneti po bëhet një shërbim multi-media. 

 

 Ulja e kosotove të përdorimit të Internetit 

Për shkak të përhapjes përherë e më të madhe, çmimet si për përdoruesin, ashtu 

edhe për ofruesin, po bien. Hapja e tregjeve të telekomunikimit (në Austri) në 

Janar 1998, pati një ndikim veçanërisht të rëndësishëm në uljen e kostos. 

 

 SHBA: Europë 

Boshllëku midis Europës dhe SHBA po zvogëlohet përherë e më tepër. 

 

 Reklamimi në Internet 

Nëse në vitin 1995, 32 milionë US$ u shpenzuan për reklamim në Internet, në 

vitin 2000 u shpenzuan 2,8 miliardë US$. 21 

 

 Terminale të rinj dhe më të thjeshtë   
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Në të ardhmen, përveç kompjuterave personalë, akoma më tepër terminale që 

lidhen me Internetin do të hyjnë në treg. Kompjuteri do të jetë një element i 

integruar në pajisje të tjera, e kësisoj, një orë, një telefon celular, një sobë kuzhine, 

apo një tabletë për t’u kapërdirë (kompjutera të ngrënshëm) do të kenë akses në 

Internet. Veprimet përherë e më të thjeshtuara, do të përfshijnë edhe grupe 

njerëzish, si të moshuarit, që deri tani, nuk janë marrë me Internetin. 

Telefonat celularë kanë shpërndarje më të madhe se kompjuterat personalë dhe 

përherë e më tepër do të përdoren si  terminale Interneti.   

 

 Rritja e gjatësive të valëve 

Si shpejtësia e transmetimit, ashtu edhe sasia e të dhënave të transmetueshme, 

rriten, me uljen e çmimeve. Në këtë mënyrë, përdorime të tilla si video-sipas-

kërkesës do të bëhen të mundura. Televizioni dhe Interneti do të shkrihen në një 

shërbim të vetëm. Videokonferenca do të bëhet një përdorim shtëpiak.   

 

 Nga marketingu masiv, te individualizimi 

Për shkak të ndërveprimit të Internetit, mund të mbahen më tepër parasysh 

kërkesat dhe dëshirat e përdoruesit. Mund të bëhen oferta individuale. 

 

 Komunitetet virtuale që kanë interesa të përbashkëta  

Një grup i ri që synohet po krijohet për marketingun tradicional të grupeve që 

synohen:" Komunitetet virtuale që kanë interesa të përbashkëta ".  Miqësitë lidhen 

më shpejt në internet, se në botën reale, por ato janë thjesht për interesa personale. 

Ato prishen po aq shpejt sa edhe lidhen, kur qëllimi i tyre përmbushet. Kjo duhet 

mbajtur më mirë parasysh.   

 

 Shpërbërja e rrjeteve konvencionalë  

Rrjetet tradicionale mund të shpërbëhen shpejt. Hierarkitë e shpërndarjes mund të 

zëvendësohen nga shpërndarja direkte në Internet. Blerësi dhe shitësi po bëhen 

përherë e më tepër të lidhur në rrjet. 

 

 Intraneti 

Bashkë me rrjetin e hapur për publikun, Internetin, grupet e mbyllura të 

përdoruesve (=Intraneti), po krijohen brenda kuadrit të firmave. Këto po rriten më 

shpejt se Interneti. 

 

 

 

f) Posta elektronike 
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Kostot e shërbimeve po rriten.  Kostoja e dërgimit të një letre, p.sh, tejkalon 

shumë herë çmimin e një pulle poste, meqë letra transportohet me makinë, tren 

dhe avion, dhe më në fund mbartet prej postierit deri në katin X dhe futet në 

kutinë postare. Nëse do të llogaritej kostoja e plotë, ky lloj transporti do të bëhej 

përherë e më i pamundur. Alternativa është transmetimi elektronik.  Faksi ishte 

faza fillestare e kësaj. Letrat po transmetoheshin më shpejt. Tani, mund të 

shpëtoni nga telashet e printimit dhe të kopjimit të tyre dhe dërgoni  direkt formën 

e dixhitalizuar të letrës. Emaili nuk duket më si një mrekulli, nëse quhet tele-

kopjim dixhital.   

 

WWW - World Wide Web – Rrjeti Mbarëbotëror – e pati zanafillën në qendrën e 

kërkimit të Energjisë së Lartë Europiane në Gjenevë dhe sot është shërbimi me 

rrtijen më të shpejtë në Internet.  Në vitin 1999, rreth 200 milionë njerëz mund të 

kontaktoheshin elektronikisht në të gjithë kontinentet.   

 

Zhvillimi i përdoruesve të Internetit në mbarë botën 22 

Viti Përdoruesit e Internetit në milionë 

1997 113 

1998 148 

1999 186 

2000 231 

2001 279 

2002 329 

2010 1000 

 

Telefonat celularë po bëhen mbartës thelbësorë të emailit. Celulari do të jetë në 

gjendje të bëjë fotografi dhe t’i dërgojë këto foto dixhitale nëpërmjet emailit, si 

kartolina elektronike. Teksti që normalisht shkruhet në kartolinë, diktohet  në 

telefon dhe dërgohet bashkë me foton. 

 

 

g) Multimedia 

 

Multimedia është kombinimi i televizionit, telefonit dhe kompjuterit pesonal, në 

një makinë të vetme. Ky kombinim mundëson lloje të reja blerjesh (tele-blerjet), 

tele-mësimin dhe tele-punën. Informacioni mund të merret si një foto lëvizëse, e 

palëvizshme, si tingull, apo si text. Çdo pjesë informacioni ka një formë 

transmetimi që i përshtatet më mirë. Ka dallim nëse një mesazh është i folur, i 

vizatuar, apo i shkruar. Komunikimi multimedia mund të kryhet duke qenë në 

rrjet (online), ose jashtë rrjetit (offline). Informacioni mund të merret nëpërmjet 

një linje të dhënash prej një baze të dhënash, ose mund të ruhet në një disk (CD). 
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Kombinimet e  komunikimeve multimedia jashtë rrjetit, me ato në rrjet, mund të 

kursejnë nga kostot e komunikimit.   

 

Fokusi kryesor i biznesit të multimedias nuk është në pajisjet apo programet 

kompjuterike, apo në rrjetin kompjuterik, por te "përmbajtja" e ofertës. Në vitin 

2000, mbi 50% e bizneseve të multimedias bëhej nëpërmjet përmbajtjes. Kjo 

tregohet edhe nga aleancat strategjike midis industrive të TV dhe filmave dhe 

kompanive të telekomunikimit. Në rastin e industrisë së filmave, mendojmë 

menjëherë për "Hollywood". Skena ndërkombëtare e shërbimeve të informacionit 

elektronik është e shpërndarë nëpër botë, si më poshtë:   

 

Bota në              1999 

    % 

Europa Perëndimore  40 

Amerika Veriore  50 

Të tjerët   10 

 

Kjo është një provë që Europa duhet të arrijë Amerikën.   

 

Interneti dhe Rrjeti Mbarëbotëror janë forcat e ndryshimeve të shpejta në fushat e 

teknologjisë dhe të organizimit. Brenda vetë teknologjisë së informacionit, ato 

përfaqësojnë rritjen më të madhe, që nga futja e kompjuterit personal në fillim të 

viteve ‘80.   

 

Ne përballemi me një miliardë konsumatorë të rinj në mbarë botën që po krijojnë 

një mënyrë të re sjelljeje për blerësit brenda një tregu elektronik.  Kjo jo vetëm që 

do të rezultojë në një hap gjigand në përdorimin e mediave të reja, por gjithashtu 

edhe në ndryshime shoqërore, të ngjashme me ato të revolucionit industrial në 

shekullin e 19.   
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Pyetje dhe ushtrime rreth temës “Tendencat” 
 

Shpjegoni termin " Mimesis” (bashkim, shkrirje). 

 

Çfarë ndryshimesh shoqërore mund të vërehen sot? 

 

Çfarë kuptohet me slloganin e ri "BashkëKurrim"? 

 

Shpjegoni termat e mëposhtëm:   

 Delegim i proceseve kompanive të specializuara (Outsourcing) 

 Zvogëlim  

 Hierarkitë horizontale dhe  

 Cikël novacioni 
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