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Ky manual është krijuar nga

dhe është mbështetur nga
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Strategjitë dhe planet e shitjeve dhe marketingut
Strategjia është një plan afatgjatë që ju krijoni  për të arritur gjendjen e dëshiruar, 

për kompaninë tuaj. Strategjitë dhe planet e shitjeve dhe marketingut janë kritike 

për çdo kompani. Përmes planeve ju mund të përmirësoni fokusin e biznesit dhe 

klientit tuaj. Për të qenë efektiv, aktivitetet e shitjes duhet të zhvillohen brenda 

kontekstit të një plani të përgjithshëm strategjik të marketingut.

Qëllimet  dhe objektivat
Qëllimet e kompanisë - janë rezultatet përfundimtare të vëzhgueshëm dhe të 

matshme të kompanisë, që brenda tyra kanë një ose më shumë objektiva.  

Objektivat e kompanisë - janë mjete themelore që mbështesin të gjitha 

aktivitetet e planifikimit dhe strategjisë. Ato shërbejnë si bazë për krijimin e 

politikave dhe vlerësimin e performancës.
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dhe marketingut

Me rëndësi:

Dallimet mes Strategjisë së Biznesit - Shitjes - Marketingut

Strategjia e biznesit mbulon të gjithë biznesin, përfshire strategjinë e përgjithshme, planet financiare, 
tregjet e synuara, shitjet, produktet dhe shërbimet, operacionet dhe mënyrën sesi ato lidhen me 
njëra-tjetrën.

Strategjia e shitjes është një strategji që percakton objektivat e shitjes dhe taktikat për biznesin tuaj, si 
dhe identifikon hapat që do të ndërmerrni për të përmbushur objektivat tuaj.

Strategjia e marketingut, përqendrohet në promovimin e produkteve ose shërbimeve, tregjet e synuara, 
miksin e marketingut, mesazhet, programet, etj.
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Plani i strategjisë së shitjes
Një plan strategjik i shitjeve është një portofol i ideve, proceseve dhe teknologjisë 

që udhëzon strategjinë e një organizate të shitjeve dhe siguron burimet për 

arritjen e qëllimeve të shitjes. Aty përfshihet gjithçka nga taktikat specifike, 

strategjia e tregut, proceset, objektivat, parashikimi, buxhetimi dhe afati kohor.

Procesi i shitjes

Ekspertë të ndryshëm e ndajnë procesin e shitjes në faza të ndryshme. Këtu po 

propozojmë procesin e shitjes të ndarë në 7 faza:

1. Identifikimi i klientëve potencial

Para se të fillojë procesi i shitjes, duhet të bëhet identifikimi i klientëve që 

mund të kenë nevojë për produktet apo shërbimet tuaja. Klientët tuaj 

potencial mund të jenë kompani ose individë, varësisht nga veprimtaria juaj.

2. Kontakti Fillestar dhe vlerësimi i klientëve të mundshëm

Ekipi i shitjes duhet të bëj kontaktin fillestar me klientin, kjo bëhet përmes 

telefonatës, e-mailit apo përmes mediave sociale. Ekipi duhet të përgatit një 

listë të pyetjeve në mënyrë që të bëj një vlerësim sa më të qartë.

3. Vlerësimi i nevojave

Ekipi i shitjes, duhet të vlerësojë se cilët klientë kanë nevojë për produktet apo 

shërbimet tuaja dhe të caktojnë një takim me ta.

4. Demonstrimi i produkteve ose shërbimeve

Në këtë pikë ju duhet të prezantoni produketet ose shërbimet tuaja para 

klientit. Ekipi i juaj duhet të përgatitet sa më mirë, në mënyrë që bind klientin 

të blej produktet tuaja ose të angazhojë kompaninë tuaj të ju ofroj shërbime.

5. Propozimi dhe trajtimi i vërejtjeve nga klientët

Propozimi me shkrim (nëse kërkohet) dhe përfshirja e vërejtjeve eventuale nga 

klientët
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6. Përmbyllja e marrëveshjes

Në këtë fazë klienti është i gatshëm të blej produktin ose shërbimin tuaj. Kur 

bëhet shitja, nënshkruhet kontrata ku të gjtha palët dakordohen mbi kushtet, 

çmimin dhe afatet e përfundimit të shërbimit apo në rastin e shitjes së 

produktit, në afatin e liferimit.

7. Mbajtja e kontaktit me klientin dhe përsëritja e ciklit

Klientët e lumtur janë kandidatë të shkëlqyeshëm për shërbimet tuaja në të 

ardhmen. Duke krijuar një marrëdhënie të vazhdueshme me ta, ata janë të më 

të gatshëm të blejnë produkte ose shërbime nga ju në të ardhmen.

Si të zhvillojmë planin e strategjisë së shitjes
Plani i strategjisë së shitjes përpilohet nga menaxhmenti i kompanisë, të cilët 

analizojnë disa hapa me rëndësi që kanë ose mund të kenë ndikim në 

kompani. Më poshtë janë disa pjesë të rëndësishme të strategjisë së shitjes:

1.Fokusi në klientin

2.Përshtatja e qëllimeve të përgjithshme të kompanisë

3.Analiza SWOT (FDPR)

4.Përcaktimi i strategjisë efektive

5.Caktimi i qëllimeve dhe objektivave
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Fokusi në klientin

Çdo kompani duhet të krijoj raporte të mira me klientët, duke komunikuar me ta 

në baza ditore, pasi që ndërtimi i marrëdhënieve dhe komunikimi me klientët 

është thelbësor për suksesin e planit të strategjisë së shitjeve.

Ekipet e shitjeve duhet të përdorin një qasje sa më të përshtatshme për 

kompaninë dhe të dijnë se si do t’i qasen klientit, si do t’i promovojnë produktet 

ose shërbimet dhe si do t’a përfaqësojnë sa më mirë brendin e kompanisë.

Për të krijuar marrëdhënie të mira me klientin, preferohet që ekipi i shitjes të ketë 

këto aftësi:

Durim

Vëmendje

Këmbëngulje

Aftësi për komunikim të qartë

Njohje e mirë e produkteve apo

shërbimeve të kompanisë

Qasje pozitive

Menaxhim të kohës

Aftësi për të lexuar klientët

Fokus të orientuar drejt objektivave

Aftësi për të përmbyllur marrëveshjen

Aftësi për të menaxhuar befasitë

Vullnet për të mësuar

Nuk do të thotë që një person t’i ketë të gjitha këto aftësi, por përmes trajnimeve dhe 
përvojës, shitësit e mirë kanë pothuaj shumicën e aftësive të përmenduara më lart.

Përshtatja e qëllimeve të përgjithshme të kompanisë

Ekipi i shitjeve është përgjegjës për ekzekutimin e strategjisë së korporatës. 

Sigurisht, marketingu, kujdesi ndaj  klientit, por edhe programet e tjera të 

komunikimit të brendshëm dhe të jashtëm luajnë një rol në krijimin e vetëdijes 

për brendin. Por, shitjet janë ato që rrisin të hyrat dhe rrjedhimisht profitin e 

kompanisë.
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Me rëndësi:

Një qasje që në ka qendër klienti mund t’i
shtojë vlere kompani së duke i 
mundësuar
që të diferencohet nga konkurrentët, që 
nuk ofrojnë të njëjtën gjë.
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Përmes shitjeve mund arrihen këto rezultate konkrete:

Rritja e përqindjes së tregut

Të ardhura shtesë nga shërbimet apo produktet e reja

Rritja e të hyrave dhe rritja e profitit

Zgjerimi në territore të reja

SWOT (FDMK) Analiza

Një tjetër hap kritik në ndërtimin e një plani të strategjisë së shitjeve është 

analiza SWOT (nga angl.). Kjo taktikë është e dobishme kur vlerësoni sfidat me 

të cilat përballet kompania juaj kur futeni në një treg të ri ose nën presionin e 

rritjes së konkurrencës. Kjo analizë ka katër fusha:

Pikat e Forta (Strengths)

Dobësitë (Weaknesses)

Mundësitë (Opportunities) dhe

Kërcënimet (Threats)

Duke analizuar secilën nga këto fusha, bizneset mund të ndërtojnë mbi pikat e 

tyre të forta, të përmirësojnë pikat e tyre të dobëta, të zbulojnë mundësi të 

reja dhe të krijojnë sisteme mbrojtëse nga kërcënimet e ndryshme që mund të 

ndodhin. Pikat e forta dhe të dobëta janë faktorë të brendshëm të kompanisë, 

ndërsa Mundësitë dhe kërcënimet janë faktorë të jashtëm.

Për t'ju ndihmuar në analizën tuaj, ju mund të konsideroni disa nga pyetjet e 

mëposhtme apo pyetje tjera që i përshtaten më tepër kompanisë dhe biznesit 

tuaj për të krijuar SWOT Analizën e kompanisë tuaj:
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Pikat e forta Dobësitë 
 Cilat janë përparsëitë tuaja më të 

konsiderueshme? 
 Cilin nga ato do ta konsideronit më të fortë dhe 

pse? 
 Çfarë është ajo që e bën kompaninë tuaj të 

veçantë? 
 Çfarë përparësish keni ndaj konkurrencës tuaj? 
 Sa është i a ë ekipi juaj i shitjes? 

 Cilat janë fushat e mundshme ku duhet 
përmirësim? 

 Çfarë ndryshimesh kërkojnë klientët tuaj? 
 A ka diçka që i mungon kompanisë tuaj? 
 A ka mungesë a ësish në ekipin tuaj të shitjes? 
 Cilat janë fushat ku konkurrenca juaj ka 

përparësi ndaj jush? 

Mundësitë Kërcënimet 
 Cilat janë disa nga trendet aktuale të tregut? 
 A po zgjerohet tregu apo po tkurret? 
 A ka ndonjë ngjarje të ardhshme në industrinë 

tuaj? 
 A po humbet konkurren  juaj kryesor lidhjet e 

j me klientët? 
 A ka diçka të qartë dhe të dukshme që mungon 

në treg dhe që ju do të mund t’a plotësoni? 

 A ka konkurrentë që mund të jenë një kërcënim 
i mundshëm në të ardhmen? 

 A janë të kënaqur klientët me shërbimet tuaja? 
 A ka mospaj me brenda punëtorëve tuaj? 
 A po ndryshon sjellja e klientëve? 
 A ka ndonjë kërcënim ligjor me të cilin përballet 

ndërmarrja në të ardhmen e afërt? 

Planifikimi i shitjes
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Pasi të keni përfunduar këtë analizë,  mund t’i futni këto pika në strategji dhe të 

shtoni objektiva veprues në planin e strategjisë së shitjeve, për të shfrytëzuar 

përparësitë dhe mundësitë apo për të shmangur dobësitë dhe krëcënimet.

Përcaktimi i strategjisë efektive

Kjo pjesë e planeve të strategjisë së shitjes përqëndrohet në atë se si kompania 

juaj mund të ketë qasje më efektive bazën e klientit tuaj të synuar.

Të zbulosh përparësitë dhe dobësitë, rreziqet dhe kostot për të gjitha rrugët e 

mundshme për klientët tuaj është një detyrë mjaft e ndërlikuar dhe kërkon shumë 

kohë.

Fillimisht, duhet të dini se kush janë klientët tuaj. Duhet të

definoni se çka është ajo që kompania juaj e bën më së miri

dhe kush përfiton nga ajo. Pastaj, duhet të shikoni procesin 

e blerjes së klientit. Si fillojnë ata kontaktin me biznesin 

tuaj? A është përmes internetit apo përmes kontaktit nga

ekipi i shitjes

Mënyra më e thjeshtë dhe më e lehtë për ta zbuluar është duke biseduar apo 

duke bërë një anketë të thjeshtë për klientët tuaj.

Më në fund, pasi të keni vendosur metodën e angazhimit të preferuar të klientit, 

ju duhet të mundoheni që kjo të arrihet me koston dhe rrezikun më të ulët. 

Strategjia më efektive zakonisht ka kosto pak më të lartë, kështu që juve ju duhet 

të krijoni një baraspeshë midis kostos së klientit dhe buxhetit tuaj.
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Me rëndësi:

Një strategji është efektive nëse përdor ni burimet që ju ndan i sipas planit tuaj dhe arrini rezultatet e 
pritura
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Caktimi i qëllimeve dhe objektivave

Vendosja e objektivave të shitjes është e detyrueshme. Jo vetëm për të 

stimuluar stafin, por edhe për të mbajtur aktivitetin e tyre në përputhje me 

qëllimet e përgjithshme të kompanisë.

Kjo është arsyeja pse të gjitha objektivat e shitjes rekomandohet të ndjekin 

parimin SMART (nga angl. Specific, Measurable, Achievable, Relevant, 

Time-sensitive):

Specifike

Të matshme

Të arritshme

Relevante

Me afat të caktuar kohor

Specifike

Sa më specifik të jeni kur vendosni objektivat e shitjes, aq më shumë ka të 

ngjarë që ekipi juaj t’i arrij ato.

Nëse qëllimi kryesor i kompanisë është ndoshta rritja e të hyrave, atëherë në 

vend që t'u jepni atyre një figurë arbitrare, pyesni veten se sa dëshironi të rritni 

të ardhurat? Kur? Pse? Dhe Si? Sa më specifike të jenë objektivat, aq më mirë.

Të matshme

Vendosni objektiva që janë të matshme, përndryshe nuk do të dini nëse jeni 

duke i arritur ato. P.Sh. Rritja e shitjeve për 5% në gjashtë mujorin e parë të vitit 

ose zgjerimi i tregut në një rajon caktuar.

Të arritshme

Kur të përcaktoni objektivat duhet të keni kujdes që ata të jenë sa më real dhe 

të arritshëm. Nëse janë shumë ambicioz dhe vështirë të arritshëm, atëherë 

mund të demoralizojnë ekipin.

Ju duhet t’a gjeni ‘mesin e artë’ dhe do të gjeni mundësi për të realizuar planin 

tuaj të strategjisë së shitjes.
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Relevante

Drejtorët e kompanisë dhe menaxherët e shitjes duhet të vendosin objektivat e 

shitjes  që janë relevante për kompaninë dhe që do të janë në linjë me qëllimet 

kryesore të kompanisë.

Me afat të caktuar kohor

Në fund, objektivat tona të shitjes kanë nevojë për një datë skadence. Nëse 

zyrtarët e shitjes besojnë se kanë gjithë vitin për të arritur objektivat e tyre, 

atëherë ku është shtytja? Objektivat do të duhet të jenë reale, të arritshme dhe 

duhet të kenë afatin e përmbushjes.

Kordinoni në mënyrë efektive Shitjen dhe Marketingun

Ekipi (apo personi i ngarkuar) i Shitjes dhe ai i Marketingut duhet të jenë në 

kordinim të plotë me njëri-tjetrin, të kontribuojë në qëllimet e tjetrit dhe të 

punojnë drejt qëllimeve dhe objektivave të përbashkëta.
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Plani dhe Strategjia e Marketingut

Një plan i marketingut përmban një ose më shumë strategji të marketingut. Plani 

është korniza nga e cila krijohen të gjitha strategjitë tuaja të marketingut, dhe ju 

ndihmon të lidhni çdo strategji përsëri në një operacion më të madh të 

marketingut dhe qëllimit të biznesit.

Plani i Marketingut

Plani i Marketingut duhet t’i përshtatet kompanisë, tregut dhe industrisë në të 

cilën ajo vepron. Ne do të japim disa të dhëna të përgjithshme që përshtaten për 

shumicën e kompanive të vogla dhe të mesme.

Llojet e Planeve të Marketingut

Llojet e Planeve të Marketingut ndahen për nga afati kohor, strategjia e 

përzgjedhur dhe qëllimi që dëshironi të arrini. Ja disa shembuj:

Planet e marketingut tremujore ose vjetore:

Këto plane nxjerrin në pah strategjitë ose fushata që do të merrni përsipër në një 

periudhë të caktuar kohe.

Plani i marketingut të paguar: Ky plan  nxjerr në pah strategjitë e paguara, si 

reklamat televizive, promovimet në Radio, Media Sociale, Internet, Web 

Portale,etj.

Plani i marketingut për lansimin e produkteve/shërbimeve të reja: Ky plan do të 

jetë një udhërrëfyes për strategjitë dhe taktikat që do të zbatoni për të promovuar 

një produkt ose shërbim të ri.

Strategjia e Marketingut

Strategjia e Marketingut është pjesë e Planit të Marketingut dhe përshkruan se si 

një biznes do të përmbushë një mision apo qëllim të veçantë. Kjo përfshin cilat 

fushata, përmbajtje, kanale të marketingut që do të përdoren për të ekzekutuar 

mision dhe për të analizuar suksesin e tij.

3
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1. Identifikimi i klientëve potencial

Para se të fillojë procesi i shitjes, duhet të bëhet identifikimi i klientëve që 

mund të kenë nevojë për produktet apo shërbimet tuaja. Klientët tuaj 

potencial mund të jenë kompani ose individë, varësisht nga veprimtaria juaj.

2. Kontakti Fillestar dhe vlerësimi i klientëve të mundshëm

Ekipi i shitjes duhet të bëj kontaktin fillestar me klientin, kjo bëhet përmes 

telefonatës, e-mailit apo përmes mediave sociale. Ekipi duhet të përgatit një 

listë të pyetjeve në mënyrë që të bëj një vlerësim sa më të qartë.

3. Vlerësimi i nevojave

Ekipi i shitjes, duhet të vlerësojë se cilët klientë kanë nevojë për produktet apo 

shërbimet tuaja dhe të caktojnë një takim me ta.

4. Demonstrimi i produkteve ose shërbimeve

Në këtë pikë ju duhet të prezantoni produketet ose shërbimet tuaja para 

klientit. Ekipi i juaj duhet të përgatitet sa më mirë, në mënyrë që bind klientin 

të blej produktet tuaja ose të angazhojë kompaninë tuaj të ju ofroj shërbime.

5. Propozimi dhe trajtimi i vërejtjeve nga klientët

Propozimi me shkrim (nëse kërkohet) dhe përfshirja e vërejtjeve eventuale nga 

klientët
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Disa Strategji Bazike të Marketingut

Publiko një Blog (Blog - faqe interneti e azhurnuar rregullisht, zakonisht ajo 

drejtuar nga një individ dhe e shkruar në një stil joformal).

Reklamoni në platforma të mediave sociale (si Facebook-u, Instagram-i).

Krijoni mësime interaktive rreth një teme specifike, siç janë p.sh. financat ose 

administrata

Optimizoni përmbajtjen e faqes tuaj të internetit për Google (angl. Search Engine 

Optimization).

         Kur e kuptoni se si funksionon SEO, mund të përdorni taktika të ndryshme për 

të rritur vizitueshmërinë në faqen tuaj dhe t’a renditni atë sa më lartë  në 

rezultatet e kërkimit.

Provoni fushata të ndryshme për të përcaktuar se cila funksionon më së miri për 

ju. 

Organizoni një ‘webinar’ (Webinar - është një ngjarje në internet që pritet nga një 

organizatë / kompani dhe transmetohet në një grup të zgjedhur individësh 

përmes kompjuterave të tyre përmes Internetit).

Prodhoni një ‘podcast’ (Podcast - është: një regjistrim i zërit i cili postohet në 

internet dhe mund të shkarkohet në kompjuter ose pajisje mobile).

Krijo një fushatë promovimi përmes e-mailit dhe dërgoje te lista e klientëve.

Së fundmi, kompanitë po i kushtojnë vëmendje të madhe - marketingut digjital.  

13 Planifikimi i marketingut
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Me rëndësi:

Secila strategji digjitale është unike dhe duhet t’i pershtatet natyrës së biznesit 
tuaj.

Çfarë është strategjia e marketingut digjital?
Strategjia e marketingut digjital është seria e veprimeve që planifikoni dhe 
ndërmerrni për të arritur qëllimin tuaj gjithëpërfshirës duke përdorur 
internetin. Marketingu digjital përfshin të gjitha pjesët e marketingut 
konvencional, vetëm se dallojnë kanalet e promocionit, përshtatja e 
përmbajtjes, dizajneve grafike dhe videove për këto kanale të komunikimit.

Më poshtë, do të fokusohemi në strategjinë e marketingut përmes mediave 
sociale.

Strategjia e marketingut për Media Sociale
Marketingu i mediave sociale është veprimi i krijimit të përmbajtjes për të 
promovuar biznesin tuaj dhe produktet në platforma të ndryshme të mediave 
sociale si: Facebook, Instagram, Twitter, etj. Përmbajtja juaj duhet të 
përshtatet me platformën specifike dhe të përdor tekstin, grafikat dhe videot 
në mënyrë që të shtoni vizitat, të forconi brendin tuaj dhe të promovoni 
produktet ose shërbimet tuaja.

Rëndësia e Mediave Sociale po rritet çdo ditë më shumë, prandaj është shumë 
e rëndësishme që kompania juaj të ketë profilin e saj dhe të menaxhohet në 
mënyrë profesionale. Këtë mund ta bëni duke punësuar një menaxher/e për 
rrjete sociale ose duke e angazhuar një agjenci që ofron shërbime për 
menaxhim të mediave sociale. 
Para se të analizojmë më thellë marketingun në mediat sociale, le të 
analizojmë disa nga rrjetet sociale më të popullarizuara.
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Media Sociale Numri i Përdoruesve Përparësitë Kryesore 

Facebook 2.6 miliardë në muaj Rritja e brendit, argë m, përmbajtje eduka ve dhe 
reklama 

YouTube 2 miliardë në muaj Rritja e brendit, argë mi dhe video informa ve 

Instagram 1 miliardë në muaj Përmbajtja e krijuar nga përdoruesit dhe reklamat 

LinkedIn 675 milion në muaj Marrëdhëniet B2B, zhvillimi i biznesit dhe mundësia e 
punësimit 

Pinterest 367 milion në muaj Reklamim vizuel dhe frymëzim 

Twi er 330 milion në muaj Marrëdhëniet me Publik dhe shërbimi ndaj konsumatorit 

Snapchat 301 milion në muaj Rritja e brendit dhe reklamat 
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Përfitimet nga marketingu në media sociale

Ka shumë arsye se pse kompania juaj duhet të përdor mediat sociale për 

marketing. Ne kemi krijuar një listë të katër përfitimeve që ju mund të keni nga 

marketingu në media sociale.

1. Rritja e vetëdijes për brendin

Nga tabela e mësipërme mund shihet se sa përdorues janë në mediat sociale.  

Prandaj, është e rëndësishme që biznesi juaj të shfrytëzojë mediat sociale për të 

rritur vetëdijen e palëve të interesit (institucionet relevante, bashkëpunëtorët, 

klientë dhe publikun e gjerë), lidhur me brendin tuaj. Ju mund ta bëni këtë duke e 

lidhur  faqen tuaj të internetit me rrjetet tuaja sociale dhe anasjelltas.

2. Rritni vizitat

Promovimi dhe shkëmbimi i produkteve tuaja në mediat sociale është një mënyrë 

e thjeshtë për të rritur vizitat, për të pasur një komunikim direkt me klientët 

potencial dhe si rrjedhojë edhe rritjen e shitjeve sepse ju po reklamoni për njerëzit 

që kanë zgjedhur të angazhohen me ju duke ndjekur llogarinë tuaj.

Këtu janë disa shembuj të mënyrave që mund të përdorni mediat sociale për të 

gjeneruar më shumë vizita.

Analizoni grupin tuaj të synuar duke i ndarë sipas: moshës, gjinisë, rajonit 

gjeografik, interesave të tyre, etj. Kështu ju mund të krijoni fushata të Marketingut 

dhe t’i promovoni ato direkt te grupi i synuar.

Krijoni përmbajtje interesante që i bëjnë përcjellësit tuaj të pëlqejnë, komentojnë 

ose të ndajnë postimet tuaja në profilet e tyre.

Reklamoni ofertat speciale ose zbritjet në profilin e kompanisë tuaj.

Promovoni produktet ose shërbimet tuaja dhe disa nga postimet tuaja mund ti 

sponsorizoni me pagesë. Kështu ju mund që të shpërndani mesazhin te një grup 

sa më i madh i klientëve potencial.
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Me rëndësi:

Marketingu në përgjithësi mbulon promovimin e marketingut të drejtpërdrejtë dhe 
reklamimit me pagesë, i cili kërkon të rrisë shitjet në mënyrë direkte. 
PR-i përqëndrohet në menaxhimin e reputacionit duke siguruar mbulim pozitiv medial 
dhe komunikimit me palët e interesit. 

3. Krijoni raporte me klientët tuaj ekzistues dhe të ardhshëm

Duke u angazhuar me ndjekësit e mediave tuaja sociale, do të jeni në gjendje 

të krijoni marrëdhënie të qëndrueshme midis tyre dhe biznesit tuaj. Ju mund 

ta bëni këtë duke bashkëvepruar me ta në postimet tuaja, duke iu përgjigjur 

pyetjeve dhe komenteve të tyre dhe duke u ofruar atyre çdo ndihmë që ju 

nevojiten.

Ju gjithashtu mund të pyesni ndjekësit tuaj në lidhje me produktet tuaja, 

trajtoni ankesat apo pakënaqësitë eventuale, tregoni atyre sa vlerësoni 

kontributin dhe mbështetjen dhe kështu fitoni besimin e tyre.

4. Mësoni nga Konkurrentët

Media sociale është një mënyrë e shkëlqyeshme për të analizuar konkurrentët 

tuaj - qoftë kjo në lidhje me taktikat e tyre në mediat sociale, produktet që ata 

po promovojnë, fushatat që ata po zbatojnë, ose nivelin e tyre të ndërveprimit 

me ndjekësit.

Media sociale ju lejon të shikoni se çfarë po funksionon te konkurrenca juaj, e 

çfarë jo. Kjo mund të ju ndihmojë të vendosni se çfarë duhet ose nuk duhet të 

ndryshojë në  qasjen tuaj. Së fundmi, analizimi i mediave sociale të 

konkurrentëve tuaj mund të ju ndihmojë të siguroheni që marketingu juaj të 

dallohet dhe të jetë i veçantë për brendin tuaj.

Marrëdhëniet me Publik (PR)

Marrëdhëniet me publikun përcaktojnë se si një kompani komunikon me palët 

e interesit - klientët, partnerët, mediat, filantropët, politikanët dhe publikun e 

gjerë. Të gjitha bizneset kanë nevojë për marrëdhënie me publikun, 

pavarësisht nga madhësia apo industria e tyre.

Marrëdhënia me publikun (PR) është strategjia e përdorimit të kanaleve 

mediatike për të promovuar kompaninë tuaj dhe për të zhvilluar një perceptim 

pozitiv publik. 
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Strategjitë dhe taktikat e PR-it

Ngjarje (evenimente) të kompanisë

Marrëdhëniet me komunitetin

Përgjegjësia shoqërore korporative

Menaxhimi i krizave

Marrëdhëniet me të punësuarit

Marrëdhëniet me media

Mediat sociale

Ngjarje (evenimente) të kompanisë

Ngjarjet e kompanisë janë mundësi për të promovuar produktet ose shërbimet 

tuaja dhe për të fituar ekspozim për brendin tuaj. Ngjarjet ju japin një shans për të 

takuar klientët tuaj të tanishëm, por edhe klientë  të ardhshëm dhe të ndërtoni 

raporte të mira me ta. Çdo ngjarje duhet të ketë një qëllim që çon në një ndikim 

pozitiv në kulturën e kompanisë suaj.

Marrëdhëniet me komunitetin

Marrëdhëniet me komunitetin i referohen ndërtimit të marrëdhënieve pozitive 

me komunitetin lokal rreth kompanisë suaj. Kjo mund të përfshijë punë bamirësie, 

donacione, oferta speciale ose çdo gjë tjetër që krijon një marrëdhënie të fortë 

me komunitetin dhe forcon besnikërinë e klientëve.

Përgjegjësia shoqërore korporative

Përgjegjësia shoqërore korporative është e ngjashme me marrëdhëniet me 

komunitetin, por ajo i kushton më tepër rëndësi praktikave etike të biznesit, 

përgjegjësinë mjedisore dhe filantropinë - në nivel lokal, rajonal dhe global. Kjo 

është një sferë e rëndësishme e PR-it pasi ndikon drejtpërdrejt në percepcionin e 

publikut për brendin tuaj.
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Menaxhimi i krizave

Menaxhimi i krizave mediale është praktika e njohjes, menaxhimit dhe punës 

për të mbrojtur komunikimin dhe perceptimin negativ që rrethon një krizë 

biznesi. Çdo çështje që mund të rrezikojë ose prish reputacionin e brendit tuaj 

duhet të trajtohet përmes PR-it.

Menaxhimi i krizave është një funksion i rëndësishëm i PR dhe duhet të 

trajtohet shpejt, në mënyrë konsistente dhe strategjike. Krizat mund të 

shmangen përmes monitorimit të komunikimit në internet dhe kontrollit të 

cilësisë së çdo materiali promovues, që mund të keqkuptohet ose 

keqinterpretohet.

Marrëdhëniet me të punësuarit

Të njohura edhe si PR i brendshëm, janë praktikë e komunikimit me dhe 

kultivimit të një perceptimi pozitiv të punësuarve në kompaninë tuaj. Ky 

proces mund të përfshijë buletinin e kompanisë ose komunikimet e dedikuara 

për punëtorët, përfitimet e punëtorëve, trajnime falas dhe mundësi për 

ngritjen e aftësive, ngjarje për vlerësimin e tyre dhe punë me sindikatat (për 

korporatat e mëdha).

Marrëdhëniet e mira me të punësuarit jo vetëm që i mban ata të motivuar, 

punëtorë dhe besnikë, por gjithashtu i inkurajon ata të avokojnë për biznesin 

tuaj - gjë që mund të sjellë si klientë ashtu edhe punëtorë të kualitetit më të 

lartë.

Marrëdhëniet me media

Marrëdhëniet me media i referohen ndërtimit të marrëdhënieve pozitive me 

gazetarët dhe botuesit. Ky proces zakonisht përfshin shkrimin e njoftimeve 

për shtyp dhe caktimin e intervistave. Jo vetëm që kjo fiton ekspozimin për 

biznesin dhe produktet tuaj, por gjithashtu inkurajon mediat të promovojnë 

brendin tuaj falas.
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Mediat sociale

Mediat sociale konsiderohen si një taktikë falas dhe e paguar e PR-it. Për 

shumicën e kompanive, media sociale mund të jetë një mjet i dobishëm i PR-it 

(dhe marketingut) - është një mënyrë efektive për të rritur ndjekësit e rrjeteve 

tuaja sociale, për të promovuar produktet dhe shërbimet te klientët, për të ndarë 

përmbajtjen tuaj dhe për të zgjidhur krizat.

Pavarësisht nëse po ndani një postim me audiencën tuaj ose po bashkëveproni 

me një klient të vetëm, aktiviteti juaj i mediave sociale është i hapur për publikun. 

Kjo është arsyeja pse është e rëndësishme të keni një strategji të mediave sociale 

që i mban komunikimet tuaja të qëndrueshme, pozitive dhe të sakta.

19

Mbaj mend:

Planifikimi është procesi i të menduarit për aktivitetet e kërkuara për të arritur
qëllimin e deshiruar.

Planifikimi ndihmon një biznes të identifikojë qëllimet e tij.Përgatitja për të ardhmen lejon 
menaxhmentin e kompanisë të marrin në konsideratë ndikimin që ata do të deshironin që kompania 
të kishte dhe të gjejnë një mënyrë për të arritur atje.

Kur një ekip punon së bashku për të vendosur qëllime, ai lejon të gjithë të punojne drejt një qëllimi të 
përbashkët.
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Këshilla se si të veproni në rast të krizave globale apo Pandemie

Çfarë mund të bëjë biznesi juaj për të qenë i suksesshëm në rast të Pandemive 

apo krizave të mëdha globale?

Si mund të zvogëloni ndikimin negativ që kanë ato dhe ta ktheni në përparësi 

për kompaninë tuaj?

Vlerësoni nevojat e klientëve tuaj, zhvendosni fokusin tuaj drejt linjave 

ekzistuese të shërbimit që i plotësojnë ato dhe vendosni oferta të reja për të 

plotësuar zbrazëtirat.

Gjeni mënyra për t’u ofruar klientëve tuaj shërbime digjitale.

Modifikoni shërbimet tuaja që të përshtaten me nevojat e tregut. Në rast se 

ofroni produkte, atëherë gjeni mënyra që ato t’i shisni përmes Internetit 

(online) dhe t’i dërgoni te klientët tuaj.

Organizoni takime me klientët tuaj duke përdorur platformat në Internet

Ndërtimi i një vullneti të mirë me klientët tuaj tani mund të ndihmojë biznesin 

tuaj në afat të gjatë. Gjeni një mënyrë për t'iu dhënë klientëve tuaj shërbime 

falas apo këshilla të vlefshme dhe të qëndroni në kontakt të vazhdueshëm me 

ta. Kjo do të krijojë raporte më të ngushta bashkëpunimi dhe ata do të 

bashkëpunojnë me ju edhe në të ardhmen. 

Bashkëpunoni me bizneset tjera që ofrojnë shërbime të ngjashme me ju, në 

mënyrë që të rritni shitjet për të dy palët.

Mundësoni personelit që të punojnë nga shtëpia (kur është e mundur) apo me 

një orar të shkurtuar, duke respektuar këshillat e institucioneve relevante.

Gjeni mënyra për të motivuar personelin tuaj, në mënyrë që ata të jenë të 

përkushtuar dhe të frymëzuar që të japin maksimumin për të mirën e 

kompanisë. 

20Aneks 1.



Aneks 2.

Burime (Lidhje) të Rëndësishme

Më poshtë janë disa lidhje dhe faqe të Internetit ku mund të gjeni informata të 

rëndësishme lidhur me temat e cekura në këtë doracak. Po ashtu, edhe një 

shabllon (template) të Planit të Komunikimit

Resurse të përgjithshme për biznese të vogla dhe të mesme

https://www.startupcatalystbrief.com/?cmd=resources

https://www.sba.gov

Plani i shitjes dhe strategjia e shitjes

https://www.bizmanualz.com/sales-marketing/sales-marketing-policies-and-pr

ocedures-manual

https://blog.hubspot.com/sales/ultimate-guide-creating-sales-plan

https://blog.close.com/create-sales-plan

https://www.saleshacker.com/sales-plan

https://www.freshworks.com/freshsales-crm/sales-strategy

https://templatelab.com/sales-plan-templates

SWOT (FDMK) Analiza

https://www.swotanalysis.com

https://www.smartsheet.com/14-free-swot-analysis-templates

Plani dhe Strategjia e Marketingut

https://www.bizmanualz.com/sales-marketing/marketing-plan/marketing-plan

-policies-and-procedures-manual

https://www.smartsheet.com/free-marketing-plan-templates-excel

https://slidebean.com/templates/marketing-strategy-template

https://www.template.net/business/strategy-templates/sample-digital-market

ing-strategy-template

Strategjia për Marrëdhënie me Publik (PR)

https://www.mynewsdesk.com/blog/pr-plan

https://class-pr.com/blog/pr-plan

https://www.thebalancesmb.com/public-relations-media-plan-2294913
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Aneks 3. Plani i Marketingut - Template

Në lidhjet e mësipërme (Aneks 1) mund të gjeni shumë shabllonë të gatshëm 

të Planit të Marketingut, si dhe Planit të Shitjes, PR-it, etj.  Keni kujdes që ta 

zhvilloni një plan i cili i përshtatet kompanisë dhe veprimtarisë tuaj. Ato janë 

vetëm udhëzues dhe ju mund t’I ndryshoni për t’iu përshtatur për nevojat 

tuaja. Më poshtë është një shembull i një Plani të Marketingut

1. Përmbledja ekzekutive

2. Definimi i veprimtarisë tuaj
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Në këtë pjesë de noni atë që e përcakton kompaninë tuaj, si: 
 

 Misioni, vizioni dhe qëllimet e kompanisë 
 SWOT Analiza (Pikat e Forta, Dobësitë, Mundësitë dhe Kërcënimet.  
 Pika Unike e Shitjes (angl. USP). Të kesh një pikë të fortë unike të shitjes (USP) është me rëndësi kri ke, 

pasi që ajo e dallon kompaninë tuaj nga konkurrentët. 
 
Kjo pjesë e Planit të Marke ngut është ajo që duhet t’i kushtohet shumë vëmendje dhe të analizohet me 
kujdes, sepse kjo e de non kompaninë tuaj dhe mënyrën se si do të shikohet nga jashtë. 
 
 

 Kjo pjesë përmbledh shkurtimisht secilën nga seksionet e tjera të planit tuaj të marketingut

Aneks 3.



3. Objektivat e kompanisë

4. Përshkrimi i produktit apo shërbimit tuaj

5. Përcaktimi i Audiencës së synuar (Target Audience)
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Caktoni Objek vat kryesore të kompanisë, që do të arrihen përmes Planit të Shitjes dhe Marke ngut, p.sh.: 
 

 Rritja e shitjes për 10% deri në fund të vi t kalendarik 
 Rritja e pro tabilite t të kompanisë për 20% në tri vitet e ardhshme 
 Lansimi i një shërbimi ose produk  të ri 
 Organizimi i 3 ak viteteve me Përgjegjësi Shoqërore Korpora ve (CSR) ose Humanitare 
 Rritja e përcjellësve (Followers) në rrjete sociale për 5,000 anëtarë të rinj, etj. 

 
Është me rëndësi që objek vat të kenë edhe afa n kohor të përmbushjes, sepse ato duhet të vlerësohen, e 
pastaj të ndryshohen sipas nevojave të kompanisë dhe të tregut. 
 

 
 
 
 
 
 

Cilat janë për met kyçe dhe cilat probleme në treg i zgjidh produk  ose shërbimi juaj? De noni me kujdes 
çka është ajo që e dallon produk n ose shërbimin tuaj nga konkurrenca?  

 
 
 
 
 
 
 

Përcak mi i audiencës duhet të bëhet duke analizuar produk n ose shërbimin tuaj dhe audiencën për të cilën 
është dedikuar. Ju mund të keni shërbime ose produkte për audienca të ndryshme. Audienca e synuar mund 
të jetë, psh. 
 

 Të rinjtë 18 - 30 vjeç 
 Kompanitë që merren me Teknologji Informa ve 
 Femrat e moshës 20 - vjeç, etj. 
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6. Porosia juaj ose oferta juaj për klientin dhe kanalet e komunikimit

7. 4 Pikat e Marketingut për Produktet ose Shërbimet tuaja
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Pasi të keni përcaktuar audiencën tuaj, ju mund të zhvilloni porositë dhe kanalet e komunikimit (Webfaqja, 
Mediat Sociale, Materialet Promovuese, etj.) që i dedikohen audiencës së synuar, psh. 
 

 Rrjetet sociale - për targe min e të rinjve 18 - 30 vjeç 
 Reklamat në TV për publikun në përgjithësi 
 Sponsorizimi i emisioneve TV që shikohen kryesisht nga femrat 
 Dërgimi i e-mailave tek kompanitë që mund të jenë klientë tuaj potencial, etj. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Në këtë seksion mund të shënoni shkur misht për secilën prej, 4 Pikave të Marke ngut: Produk , Çmimi, 
Vendi dhe Promovimi (angl. Product, Price, Place & Promo on).  

 Produk  (shërbimi) juaj duhet të përmbushë kërkesat e tregut ose ndonjë zbrazë rë në treg.  
 Para se të vendosni çmimin e produk t ose shërbimit, duhet të analizoni të gjithë faktorët si: kostot e 

furnizimit, shpenzimet tuaja për të ofruar një shërbim ose për të prodhuar një produkt, zbritjet sezonale, 
çmimet e konkurrentëve, etj. 

 Kur një kompani merr vendime në lidhje me vendin, ata po përpiqen të përcaktojnë se ku duhet të 
shesin produktin dhe si ta dërgojnë produk n në treg. Qëllimi i drejtuesve të biznesit është gjithmonë të 
marrin produktet e tyre para konsumatorëve që kanë më shumë gjasa t'i blejnë ato. Në ras n e 
shërbimeve, ju duhet të vendosni ato në vendet të cilat vizitohen më së shum  nga audienca juaj, 
Webfaqe, Rrjete Sociale, TV, etj.  

 Promovimi përfshin reklamim, marrëdhënie me publikun dhe strategji promovuese. Qëllimi i 
promovimit të një produk  është t'i zbulojë konsumatorëve pse ata kanë nevojë për të dhe pse duhet të 
paguajnë një çmim të caktuar për të. 
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7. Plani i punës për shitje dhe marketing

8. Vlerësimi (Evaluimi) 

25

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

Caktoni afatet e vlerësimit të Planit tuaj dhe  të aktiviteteve. Modifikoni ato sipas nevojave të biznesit dhe 
tregut. Matni rezultatet dhe vlerësoni nëse dëshironi të vazhdoni aktivitetin sipas planit ose bëni modifikimet 
sipas nevojës. 
 

Për fund: 
Plani kimi i Shitjes dhe Marke ngut duhet t’i përshtatet biznesit tuaj dhe tregut speci k në të cilin 
veproni. Ju mund të shtoni edhe pjesë të tjera, në mënyrë që të plani koni sa më mirë për të ardhmen. 
 

Plani kimi efek v - ju sjell sukses! 

Aneks 3.
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