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Bazat e Marketingut???Bazat e Marketingut???

•• CC’’eshte Marketingu?eshte Marketingu?
•• Pse eshte me rendesi te mesohet Marketingu?Pse eshte me rendesi te mesohet Marketingu?
•• CC’’ka prisni ju nga mesimi i kesaj lende?ka prisni ju nga mesimi i kesaj lende?

•• Prezentohuni dhe pergjigjuni individualisht.Prezentohuni dhe pergjigjuni individualisht.
•• 10 10 minuta.minuta.
•• 1 1 pergjigje per secilen pyetje.pergjigje per secilen pyetje.
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Programi (Syllabus)Programi (Syllabus)
•• Dy semesterDy semester
•• Duke filluar prej: Tetorit 2007 Duke filluar prej: Tetorit 2007 –– 

qershor 2008. qershor 2008. 
•• Gjate ketyre semestrave do tGjate ketyre semestrave do t’’i i 

prezentojme 11 modulet e prezentojme 11 modulet e 
MarketingutMarketingut



Objektivat e mesimitObjektivat e mesimit
Pas mesimit te kesaj lende ju do te jeni ne Pas mesimit te kesaj lende ju do te jeni ne 

gjendje:gjendje:
•• Te beni dallimin midis Shitjes dhe marketingut.Te beni dallimin midis Shitjes dhe marketingut.
•• Te beni segmentimin e tregut. Te beni segmentimin e tregut. 
•• Te njihni dhe organizoni Kerkimet e tregut.Te njihni dhe organizoni Kerkimet e tregut.
•• Te beni kombinimin e Instrumenteve te Te beni kombinimin e Instrumenteve te 

Marketing miksit ( 4P).Marketing miksit ( 4P).
•• Te perpiloni nje plan te marketingut.Te perpiloni nje plan te marketingut.
•• Te organizoni nje sherbim te marketingut ne nje Te organizoni nje sherbim te marketingut ne nje 

Ndermarrje.Ndermarrje.



Shembull:Shembull: Marketingu i nje Marketingu i nje 
Kompanie LokaleKompanie Lokale

•• Grupi prej 3Grupi prej 3--5 anetareve5 anetareve
•• Zgjedhni nje kompani nga lista e kompanive ose Zgjedhni nje kompani nga lista e kompanive ose 

ndonje tjeter qe ju e njihni. ndonje tjeter qe ju e njihni. 
•• Si i plasojne produketet e tyre ne tregSi i plasojne produketet e tyre ne treg-- 4P 4P 
•• Prezentimi brenda 20 minutave Prezentimi brenda 20 minutave 
•• 55 minuta/grupiminuta/grupi
•• Diskutimi / pyetje.Diskutimi / pyetje.



Shembull: Lista e Kompanive vendoreShembull: Lista e Kompanive vendore
•• BesholliBesholli Commerce Commerce ––

•• LesnaLesna Company Company ––
•• DukagjiniDukagjini ––

•• DevolliDevolli Company Company ––

•• KosovaplastKosovaplast --

•• BejtaBejta Commerce Commerce --

•• FruttiFrutti ––

•• Bonita Bonita ––

•• NitiNiti tikitiki GorenjeGorenje ––

•• BankatBankat : BPB, : BPB, KasabankKasabank, Banka e re , Banka , Banka e re , Banka 
KreditoreKreditore

•• KompaniteKompanite e e sigurimevesigurimeve etjetj..



Kush mund tKush mund t’’ju ndihmoje ju ndihmoje 
Juve, qe ju te arrini nje Juve, qe ju te arrini nje 

sukses te shkelqyshem?sukses te shkelqyshem?
•• ProfesoriProfesori dhedhe asistentiasistenti
•• LigjeratatLigjeratat
•• LiteraturaLiteratura / / revistatrevistat
•• BurimetBurimet Online Online 



Si do behet vleresimi i dijes:Si do behet vleresimi i dijes:

•• ProvimiProvimi vleresohetvleresohet me me perqindjeperqindje prej:1prej:1--100%100%
•• DeriDeri 50% = 50% = pamjaftueshempamjaftueshem, , mbimbi 50% = 50% = KalonKalon, , 

mbimbi 95% = 95% = shkelqyshemshkelqyshem..
•• TotaliTotali i i tete gjithagjitha vleresimevevleresimeve fitohetfitohet duke duke 

mbledhurmbledhur perqindjetperqindjet sipassipas ketijketij sistemisistemi: : 
•• TestiTesti i pare       i pare       40%40%
•• PjesemarrjaPjesemarrja dhedhe prezentimiprezentimi……10 + 10= 20%10 + 10= 20%
•• TestiTesti i i dytetdytet 22 40%40%



A keni pyetje???A keni pyetje???



KarakteristikatKarakteristikat e e EkonomiseEkonomise se se 
treguttregut 

((CC’’eshteeshte ekonomiaekonomia?)?)
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I. I. Kuptimi i marketingut?Kuptimi i marketingut?

Shumica  
Marketingun 
e kuptojnë si:
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kanë nevojë??

Shitje
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… dhe kriojne 
efekte 
sinergjike si… 

… dhe kriojne 
efekte 
sinergjike si…

…they reinforce 
each other… 
…they reinforce 
each other…

When brand 
messages are 
integrated… 

When brand 
messages are 
integrated…
Kur IMM jane 
integrale… 
Kur IMM jane 
integrale…

…ata forcojne 
njera tjetren… 
…ata forcojne 
njera tjetren…

PsePse qasjaqasja integraleintegrale eshteeshte me me 
rendesirendesi??

Q. integraleQ. integrale SinergjiSinergji=

2 2 5+ =



Cili Cili ëështshtëë dallimi midis konceptit tdallimi midis konceptit tëë shitjes shitjes 
dhe marketingut?dhe marketingut?

NNëë vend tvend tëë filozofisefilozofise ””prodhoprodho 
produkte dhe shiti atoprodukte dhe shiti ato””, , 
kkëëndvndvëështrimi i marketingut shtrimi i marketingut 
ppëërdorrdorëë njnjëë filozofifilozofi moderne tmoderne tëë 
veprimit veprimit ””kkëërkojrkojëë nevojat qnevojat qëë tt’’i i 
plotesoshplotesosh atoato””..



MARKETINGUMARKETINGU 
Definicioni i marketingutDefinicioni i marketingut
•• ““Marketingu Marketingu ëështshtëë proces i planifikimit dhe proces i planifikimit dhe 

zbatimit tzbatimit tëë koncepteve tkoncepteve tëë ççmimit, mimit, 
promocionit dhe promocionit dhe distribuimitdistribuimit 
(shp(shpëërndarjes) srndarjes) sëë ideve, mallrave dhe ideve, mallrave dhe 
shshëërbimeve me qrbimeve me qëëllim tllim tëë krijimit tkrijimit tëë 
shkshkëëmbimit i cili i plotmbimit i cili i plotëëson nevojat e son nevojat e 
individindividëëve dhe organizataveve dhe organizatave””

Asociacioni Amerikan pAsociacioni Amerikan pëër Marketingr Marketing



Definicioni i marketingutDefinicioni i marketingut

•• ””Marketingu Marketingu ëështshtëë proces shoqproces shoqëëror dhe ror dhe 
menaxhuesmenaxhues ppëërmes trmes tëë cilit individcilit individëët dhe t dhe 
grupet pgrupet pëërfitojnrfitojnëë atatëë ppëër r ççka kanka kanëë nevojnevojëë 
dhe dhe ççka dka dëëshirojnshirojnëë ppëërmes krijimit, ofrimit rmes krijimit, ofrimit 
dhe kdhe këëmbimit tmbimit tëë produkteve tprodukteve tëë vlefshme vlefshme 
me tme tëë tjertjerëët.t.””

PhilipPhilip KotlerKotler



Fokusimi nFokusimi nëë nevojat e nevojat e konsuamtorkonsuamtorëëveve

Përfitimet e konsumatorit Përfitimet e ndërmarrjes
Furnizimi i shpejtë
me produkte sipas
kërkesave të tyre 

Rritja e besimit ndaj
ndërmarrjes 

Mbajtja e lojalitetit të
konsumatorëve

Tërheqja e konsumatorëve 
nga konkurentët

Nevojat specifike 
janë plotësuar

Rritja e 
pjesëmarrjes

në treg





KonceptiKoncepti shoqerorshoqeror I I marketingutmarketingut

Shoqeria

Ndermarrja Konsumatori



ANKESAT  NGA KONSUMATORËT
BURIM I INOVACIONEVE -60%
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DistribuimiMarketingu
MIX

Produkti

Çmimi

Promovimi



4P                    4 C4P                    4 C

•• Produkti Produkti 
(Product)(Product)

•• ÇÇmimi mimi 
(Price)(Price)

•• Vendi Vendi 
(Place)(Place)

•• Promovimi Promovimi 
(Promotion(Promotion

•• Zgjedhja qZgjedhja qëë i kai ka 
konsumatori (Customer konsumatori (Customer 
Solution)Solution)

•• Kostoja e Konsumatorit Kostoja e Konsumatorit 
(Customer Cost)(Customer Cost)

•• BindshmBindshmëëria ria 
(Convenience)(Convenience)

•• Komunikimi Komunikimi 
(Communication)(Communication)Robert Lauterborn



Pse duhet njohur Pse duhet njohur KonsumatoretKonsumatoret? ? 

CKA KA NDODHË ME  
KONSUMATORIN NE 
MES DY BLERJEVE ?

A DO TË JOSHË
EDHE NDONJE 
KONSUMATOR 

TJETËR?

Konsumatori SI ENIGMË

A DO TË MBETET 
KONSUMATORI 

EDHE NE TE 
ARDHMEN I IMI?

?

KUR DO TË
PERSERISE 
BLERJEN?



PsePse marketingumarketingu??

RritjaaRritjaa e e dijesdijes nganga marketingumarketingu do do 
t;jut;ju sjellsjell::

•• Identitet tIdentitet tëë qartqartëë nnëë tregtreg
•• KlientKlientëë lojallojal dhe dhe biznbizniis ts tëë vazhdueshvazhdueshëëmm
•• PPëërdorim efikas rdorim efikas ttëë burimeveburimeve
•• Marzha mMarzha mëë ttëë mirmiraa
•• VlerVlerëë ttëë vertetvertetëë ((imazhimazh)) qqëë i shtohet i shtohet 

bilancit tbilancit tëë gjendjesgjendjes



MarketinguMarketingu ““Fitues Fitues ––fituesfitues””

•• Fitues Fitues ëështshtëë shitshitëësi qsi qëë 
ka bka bëërrëë shitje tshitje tëë 
sukseshmesukseshme e e cilacila 
qqëëndron nndron nëë::

1.1. TTëë bbëërit e konsumatorit rit e konsumatorit 
qqëë ttëë ndndihetihet I I kenaqurkenaqur,,

2.2. Rritjen e fitimit tRritjen e fitimit tëë 
ndndëërmarrjes nrmarrjes nëëppëërmjet rmjet 
shitjes sshitjes sëë realizuar.realizuar.



PorosiaPorosia: : 

Mendoni 
Globalisht 
Mendoni 

Globalisht
Veproni 
lokalisht 
Veproni 
lokalisht

http://www.amtrak.com/images/maps/us.jpg


Ju falenderoj shume per vemendjen !

Ketu eshte fundi koleget e mi !!!!!

Si zakonisht !!!



a) Reklama është e mërzitshme dhe nxit shpenzime të kota. Ajo 
manipulon konsumatorin, dhe veçanërisht fëmijët, duke i 
nxitur në blerjen e produkteve që realisht ata nuk do t'i 
dëshironin.

b) Marketingu nxit instiktet materialiste tek njerëzit.
c) Kredia në konsum i shtyn njerëzit, veçanërisht, të varfrit, për 

të blerë objekte për të cilat nuk kanë nevojë dhe që 
kapërcejnë mundësitë e tyre financiare.

ç) Ndryshimi i stilit çon në konsumin e përkohshëm të 
produkteve dhe kërkon shpenzime të parakohshme.

d) Ambalazhi dhe etiketimi shpesh janë konfuzë dhe mashtrues.
e) Ndërmjetësit çojnë në ngritjen e çmimit, pa sjellë asgjë në 

cilësi, në shpërndarje etj.

Kritikat ndaj marketingut;



Te Te drejtatdrejtat e e konsumatorevekonsumatoreve

TË DREJTAT E 
KONSUMATORIT
TË DREJTAT E 

KONSUMATORIT

INFORMIMI
DHE 

EDUKIMI

SIGURI 
PËR

PRODUKTET
PËRZGJEDHJE

PËR
PRODUKTET

DËGJIMI
I 

KONSUMATORIT

MJEDIS
I 

MBROJTUR
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