
Hyrje 
 
Si duhet përdorur ky libër 
 
Ky libër përmban përgjigjet për shumë pyetje të nxehta mbi marketingun; është 
shkruar në një mënyrë të lehtë dhe zbavitëse. Me qëllim që libri të jetë i këndshëm për 
t’u lexuar dhe i lehtë për t’u kuptuar, çdo pyetje ndiqet nga një përgjigje e 
përmbledhur, e mbështetur në shembuj intriguese ose citime provokuese.  
 
Pyetjet janë të grupuara në pjesë të ndara, si më poshtë: 
 
- Marketing 
- Segmentimi, pozicionimi dhe miksi i marketingut. 
- Planifikimi 
- Sjellja e blerësve 
- Puna kërkimore në marketing 
- Produktet 
- Shërbimet 
- Çmimet 
- Shpërndarja  
- Komunikimet e integruara të marketingut 
 
Pra, nëse keni një pyetje mbi marketingun, kontrolloni përmbajtjen e lëndës (ku 
renditen të gjitha pyetjet mbi secilin nga grupet e mësipërme). Në këtë mënyrë mund 
të shihni nëse ndodhet aty pyetja juaj, apo një pyetje e ngjashme me të. Më pas lexoni 
përgjigjen. Në të kundërt, mund të përpiqeni t’ju përgjigjeni vetë pyetjeve. Nëse nuk 
mundeni, atëherë lexoni përgjigjen në libër. Pasi të ketë kaluar një javë, bëjani të 
njëjtën pyetje vetes, për të kuptuar nëse e mbani mend përgjigjen. Nëse nuk e mbani 
mend, lexojeni atë përsëri. Nëse keni ndonjë pyetje që nuk është përfshirë në këtë 
libër, mund të ma dërgoni në adresën: kpinfo@kogan-page.co.uk. Do të përpiqem që t’i 
përgjigjem në botimet e ardhshme. 
 
Nëse jeni i interesuar në mënyrë të veçantë për një temë apo për një përgjigje specifike, 
ose nëse keni dëshirë që ta shqyrtoni temën më në thellësi, atëherë do të gjeni referenca 
të gjera në faqen e internetit Multimedia Marketing.Com, si dhe burime të tjera që janë 
shënuar në fund të çdo seksioni. Në fakt, shumica e përgjigjeve janë nxjerrë nga teksti 
bazë i programit mësimor, që unë e shkrova për seritë Marketing CD ROM. Referencat 
do t’ju drejtojnë te disa intervista me guru botërorë (Piter Doil, Filip Kotler, Teodor 
Levit, Rosabeth Mos Kanter, Keniçi Ohmae) dhe me drejtorë të marketingut të 



kompanive blue-chip2 më të mëdha (nga Microsoft-i te Manchester United, Coca-Cola e 
Concorde).  
 
Po jetojmë kohë ndryshimesh, ndaj shpresoj që t’ju pëlqejë formati i ri i këtij libri. 
Mirëpres çdo koment, kritikë, sugjerim dhe përmirësim që do të më dërgoni.  
 
Falënderime  
Dëshiroj të shpreh falënderimet e mia për: 
Kris Berri, Peter Bets, Pauline Guduin, Uorren Kigan, Hju Leisi, Martin Lelo, Alan 
Munro, Alan Pulford, Denis Sandler, Steven Saunders, Shain Smith, Zi Zuk. 
Gurutë botërorë, të cilët me dashamirësi më dhanë intervistat e tyre për Marketing CD 
ROM-ët dhe që me mendimet e tyre (dhe publikimet e tjera), kanë ndikuar 
vazhdimisht mbi shkrimet e mia: 
 
Piter Doil, Filip Kotler, Teodor Levit, Martin Lindstrom, Rosabeth Mos Kanter, 
Keniçi Ohmae. 
 
Drejtuesit e marketingut, të cilët më dhanë mundësinë që t’i intervistoj dhe të kuptoj 
se si kompanitë më të mira kanë arritur suksese në marketing: 
Xhorxh Brad, Coca-Cola; Sem Houi, South Western Bell; Xhon Leftuiç, Microsoft; Piter 
Linei, Concorde/British Airways; Ken Merret, Manchester United. 
 
Gjithashtu, falënderoj të gjithë ekipin e Multimedia Marketing.COM: 
Alan, Kaspar, Kris, Imran, Keit, Kulli, Mishele, Piter, Rubina, Vins dhe Zi. 
 
Falënderime të pafundme për Bevin dhe vogëlushët tanë: Aran, Sian dhe Lili, pasi janë 
edhe më të mrekullueshëm sesa mendojnë. 
 
Mbi të gjitha, një falënderim për burrin e vogël, atë që priste me durim nën shi, pranë 
kutisë postare. 
 
Kapitulli 1 
 
Koncepte bazë dhe përkufizime të marketingut 
 
Kur filloi gjithçka? 
Ndryshim, ndryshim, ndryshim. A na nevojitet me të vërtetë? 
Kush ka nevojë për marketing? 
Pse shumica e kompanive janë dobët në marketing? 
Çfarë është marketingu? 

                                                 
2. Term që përdoret në poker e që përcakton një vlerë të madhe të hedhur në lojë. Në botën financiare 
përcakton asete, prona shumë të vlefshme ose aksione që shiten me çmime të larta, për shkak të besimit të 
madh të publikut nga të dhënat e fitimeve të tyre të qëndrueshme. (Shën. i përkth.)   



Marketingu është shkencë apo art? 
Përse duhen studiuar nevojat dhe kërkesat? 
A bazohet marketingu në shkëmbimin e vlerave? 
Çfarë janë vlerat jetëgjata? 
A po bëhen tregjet më konkurruese? 
Mos është marketingu thjesht një përmbledhje procesesh të ndryshme? 
 
Kur filloi gjithçka? 
Marketingu është një disiplinë relativisht e re. Megjithatë, disa studiues tregojnë se 
metodat e marketingut zbatohen prej kohësh. 
 
Tregtia dhe pagesat në para, mallrat dhe shërbimet ekzistojnë prej mijëra vjetësh. Në 
ditët e sotme, shkëmbimet e mallrave po rikthehen në një formë biznesi mjaft 
popullor. Shkëmbimi i mallrave është një formë tregtie shumë më e përhapur nga sa 
mendohet. Për shembull, shumë kompani kimike pranojnë nga klientët e tyre pagesa 
jo monetare, si për shembull, kimikate të ndryshme.  
 
Ka të tjerë që besojnë se marketingu ka ekzistuar përherë dhe kudo ka pasur blerës dhe 
shitës; pra, tregje. Disa nga mjetet e marketingut, si reklamat, kanë ekzistuar prej 
qindra, në mos prej mijëra vjetësh. Grekët e vjetër e përdornin reklamën për qëllime 
tregtare. Tregtarët paguanin “tellallët” për të lëvduar prodhimet e tyre. Ndonjëherë, 
propozimet e tyre ishin shumë të ngjashme me reklamat e sotme televizive. Por asnjë 
prej markave të vjetra, nuk e kaloi provën e kohës. Shumë pak marka mund të jetojnë 
më gjatë se një shekull, e jo më një mijëvjeçar. Marketingu i organizuar filloi të shfaqet 
vetëm nga fundi i mijëvjeçarit të dytë të erës sonë; në fillimet e tij,  ai praktikohej nga 
pak organizata. 
 
Sidoqoftë, ka disa marka të veçanta që ekzistojnë prej disa qindra vjetësh, si Guiness që 
nga viti 1759 dhe Pears nga viti 1789. Në shekullin XIX, u krijuan shumë marka me 
emër. Disa prej tyre kanë mbijetuar. Por, në të vërtetë, shumë pak marka kanë sukses 
afatgjatë. Pak marka arritën të mbijetojnë gjatë ndryshimeve të shumta në dy shekujt e 
fundit. Lart, ndër qiej, varreza e madhe e marketingut është e mbushur me marka, që 
dikur ishin të famshme dhe që bliheshin rregullisht nga legjione klientësh “besnikë”. 
Ku janë tani? Pse janë larguar? Çfarë e shkaktoi rënien e tyre? Pse mendoni se kanë 
dështuar këto marka, dikur të famshme? 
 
Ka shumë faktorë të ndryshueshëm në mjedisin e përgjithshëm makroekonomik, si 
moda dhe teknologjia, të cilat, po u lanë pas dore, mund të ndikojnë negativisht mbi 
markën, apo edhe mund ta nxjerrin nga qarkullimi. Gjithçka ndryshon, përfshi stilin e 
jetës, vlerat dhe qëndrimet. Disa nga produktet e dikurshme bashkë me reklamat e tyre 
mund të duken të çuditshme sot, por në kohën e tyre ato konsideroheshin normale. 
Mendoni se shoqëria pasqyron reklamat, apo reklamat pasqyrojnë shoqërinë? 
 



Reklamat mund të na ndihmojnë të kuptojmë se si ndryshojnë moda, vlerat dhe 
qëndrimet. Pavarësisht nga këndvështrimi juaj, ndryshimi ndikon mbi tregjet. Pra, 
marketuesit seriozë i monitorojnë vazhdimisht ndryshimet dhe lëvizin së bashku me 
tregjet. Ata që s’e bëjnë këtë, mbeten prapa; si përfundim. prehen në varrezën e madhe 
të marketingut, lart ndër qiej.  
 
 
 
Ndryshim, ndryshim, ndryshim. A na nevojitet me të vërtetë? 
 
Historia e marketingut plotësohet me ndryshime të vazhdueshme. Tregjet vazhdimisht 
ndryshojnë. Për të mbijetuar, duhet të lëvizësh me tregun.  
 
Ndryshimi është faktori i vetëm i sigurt. Gjithçka ndryshon: klientët plaken ose 
zhvillojnë shije të reja, arrijnë vlera të reja, sigurojnë të ardhura të ndryshme dhe ju 
krijohen nevoja të reja, ndërkohë që shfaqen edhe konkurrentë të rinj. Gjithashtu, 
ndryshojnë ligjet dhe rregullat, ndërsa teknologjia herë pas here shkakton tërmete. 
Asgjë nuk mbetet e njëjtë. Bota dhe marketingu po ndryshojnë. Dhe do të vazhdojnë 
të ndryshojnë. 
 
Fitimtarët e sotëm mund të jenë të humburit e së nesërmes. Thuhet se “suksesi është 
pezullimi i përkohshëm i dështimit”. E gjeni dot sa për qind e 500 kompanive më të 
suksesshme të botës në vitin 1957 (sipas Fortune 5003) vazhdojnë të ekzistojnë edhe sot? 
Vetëm 33 për qind ose një e treta e kompanive më të suksesshme të vitit 1957, 
vazhdojnë të mbijetojnë edhe sot. Suksesi zgjat pak. Nuk ka kohë të flesh  mbi dafina. 
Në mesin e viteve ‘80, gjatë euforisë më të madhe mbi marketingun, libri më i shitur 
Në kërkim të më së mirës, rendiste 46 kompani shumë të suksesshme. Sa prej këtyre 46 
kompanive të mëdha të viteve ‘80 kanë mbijetuar deri sot? Përgjigje: 6. Le të shkojmë 
më tej dhe të shohim fundin e mijëvjeçarit (viti 2000), kur, sipas Gartner Group, nga 
95–98 për qind e kompanive të internetit do të falimentonin. Sot, mund ta shihni edhe 
vetë se sa prej tyre janë në rënie. Jo vetëm kompanitë on-line4, por edhe biznese shumë 
të qëndrueshme janë duke mbetur prapa, për shkak të ndryshimeve të vazhdueshme të 
tregjeve. Vetëm në SHBA, gjatë vitit 2001, një numër i frikshëm prej 250 kompanish 
publike, me vlerë prej 250 miliardë dollarësh, deklaruan falimentimin e tyre. 
 
Suksesi i vazhdueshëm kërkon monitorim të vazhdueshëm dhe kundërpërgjigje ndaj 
ndryshimit të rrethanave, madje përpara se ky ndryshim të ndodhë. Shpejtësia e 
ndryshimeve u rrit ndjeshëm pas hyrjes në skenë të televizionit, gjatë viteve ‘50. Sot, 
kompjuterët, satelitët, shërbimet kabllore, multimedia dhe realiteti i rrjeteve virtuale së 
bashku me internetin po i ndryshojnë tregjet; po ndryshojnë mënyrat si ne i blejmë 

                                                 
3. Fortune 500 – klasifikim i përvitshëm i kompanive dhe organizatave më të pasura në botë, që realizohet 
nga Fortune Magazine në SHBA. (Shën. i përkth.)   
4. Kompani on-line – kompani që ofrojnë shërbime ose produkte nëpërmjet internetit. (Shën. i përkth.)  



dhe si i shesim produktet dhe shërbimet që na duhen, si dhe mënyra si komunikojmë, 
si i blejmë dhe si i paguajmë markat e së nesërmes. Gjithçka është në ndryshim. 
Mjafton të shohim oxygen bar-et5 e Tokios dhe daljen e kompjuterëve, që funksionojnë 
si një tru njerëzor. S’ka kaluar shumë kohë që kur fituesit e Eurovizion-it visheshin me 
fustane të gjata dhe kur familjet kishin nga dy prindër. Dikur, Gjermania ishte e ndarë 
në dy pjesë, komunizmi kontrollonte një pjesë të mirë të Europës, ndërsa Kina i kishte 
mbyllur dyert e saj për Perëndimin. Sot, gjithçka ka ndryshuar. Bota e sotme ka 
krijuar bazat e saj të pushtetit. Më shumë se gjysma (51 për qind)  e grupeve më të 
mëdha ekonomike botërore janë kompani private, ndërkohë që vetëm 49 për qind e 
tyre janë shtetërore.  
 
Pra, marketuesit janë përherë vigjilentë ndaj ndryshimeve dhe u kundërpërgjigjen 
atyre. Ata vëzhgojnë ndryshimet afatgjata dhe drejtimet e ardhshme që mund të 
ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë ose të tërthortë mbi tregjet e tyre. Marketuesit e 
sotëm duhet të jenë vëzhgues të vëmendshëm të ndryshimeve. Ndryshimet na 
rrethojnë ngado. Dikur, rreth vitit 500 para Krishtit, ja si është shprehur filozofi grek 
Herakliti për ndryshimin: “Nuk hidhen dot dy hapa të njëpasnjëshëm në të njëjtin 
lumë, pasi ujëra të freskëta rrjedhin pa pushim midis tyre.” 
 
Ndryshimet vijnë pa u ndier dhe lënë shumë gjëra nga pas 
 
 
“Nëse shkalla e ndryshimeve brenda një kompanie është më e ulët se sa shkalla e 
ndryshimeve jashtë saj, atëherë fundi është afër.” 
Xhek Uelsh, ish-kryeadministrator i “General Electric”.  
 
Kush ka nevojë për marketing? 
 
Vitet e fundit, shumë organizata të ndryshme kanë përshtatur me shpejtësi disa teknika 
marketingu. Nuk janë vetëm korporatat e mëdha që përdorin teknika marketingu. 
Dikur, Kisha ishte kundër marketingut, duke e quajtur një aktivitet djallëzor. Ndërsa 
sot, shumë organizata, përfshi edhe Kishën, e shohim marketingun si një faktor 
vendimtar për mbijetesën e tyre.  
 
Që nga forcat e policisë deri te partitë politike, nga organizatat bamirëse deri te Kisha, 
nga trupat e baletit deri te ndeshjet e boksit, shumica e organizatave përdorin teknika 
marketingu sipas shkallës së përcaktuar prej tyre. Madje, edhe institucionet publike, si 
administrata e taksave, janë të interesuara për marketingun. Të gjithë kanë nevojë për 
marketing. 
 

                                                 
5. Lokale ku klientët nuk porosisin pije tradicionale, por sasi të ndryshme oksigjeni të pastër. Pasi thithet 
për disa minuta, ai largon lodhjen dhe freskon trurin. (Shën. i përkth.)   



Megjithëse një numër i madh organizatash përdorin disa teknika marketingu, kjo nuk 
do të thotë se ato janë të orientuara plotësisht nëpërmjet tij. Edhe korporatat 
fitimprurëse shpesh bien pre e zakoneve të këqija dhe lejojnë që përpjekjet e tyre të 
marketingut të mos ndjekin si duhet orientimin e tregut. Ato harrojnë të vëzhgojnë me 
kujdes tregun dhe se duhet të përmirësohen vazhdimisht, përtej mundësive të 
konkurrencës. Përveç përmirësimit të vazhdueshëm të modelimit të produkteve, të 
kujdesit për klientët dhe të mënyrave të ruajtjes së klientëve, marketingu i sotëm e ka 
të domosdoshme punën kërkimore mbi ndryshimet që pësojnë klientët, konkurrenca, 
komunikimi, kanalet e shpërndarjes, zhvillimi i produkteve, çmimet etj.  
 
Të gjithë kanë nevojë për marketing. Me sa duket, disa teknika të marketingut, si 
reklama dhe njoftimet me postë, përdoren gjerësisht. Por kjo nuk do të thotë se 
kompanitë udhëhiqen nga praktika e saktë dhe e disiplinuar e marketingut, e cila 
kërkon që klientëve t’u qëndrohet pranë, për të marrë përshtypjet e tyre dhe për të 
zhvilluar produktet e reja dhe të përmirësuara të së nesërmes. Pra, megjithëse çdo 
organizatë ka nevojë për marketing, vihet re një mungesë e madhe e marketingut të 
vërtetë në botën ekonomike.  


