
Edukimi mbi 

Sipermarrjen 

Si të shkruaj një 

plan biznesi? 

Çfarë zgjidhje 

ofron produkti? 

Analizë dhe 

Strategji 

Gabimet më të 

shpeshta 

Kërkimi në treg 

(Konkurenca 

dhe nevojat e 

tregut) 

Edukimi në Sipërmarrje 



Plani i Biznesit 

Pas trajtimit të faktorëve që ndikojnë në krijimin e një modeli të suksesshëm 

biznesi kemi hedhur themelet për ndërtimin e një ndërtese shumëkatëshe. Tani 

është e nevojshme të kemi një projekt të detajuar, sesi do ta ndërtojmë ndërtesën, 

kush do të punojë dhe sa para na duhen, pra tani jemi në fazën, kur duhet të flasim 

me terma konkrete. Ky është Plani i Biznesit dhe ai duhet ndërtuar patjetër për të 

krijuar një biznes të suksesshëm dhe me risk sa më të ulët nga falimentimi. 
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Cilat janë kriteret bazë për Sipërmarrjen? 

• Të shkruarit e një  Plani biznesi 

• Abstrakti (Pjesa më e rëndësishme Jo më gjatë se një faqe, 1 min për t’u lexuar. 

Shpjegime të sakta) 

• Identifikimi i Produktit/Shërbimit dhe zgjidhjes që ofron në treg 

• Identifikimi i tregut dhe konsumatorit 

• Analiza Kompetitive 

• Definoni strategji të marketingut dhe zhvillimit 

• Operacionet 

• Të kuptoni pasqyrat dhe komponentet financiare 
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Struktura e biznesit 

• Përshkrimi i 

pronësisë së biznesit 

• Si është strukturuar 

menaxhimi? 

Si të bëjmë përmbledhjen? 
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Aktiviteti 

• Me çfarë merret 

aktiviteti, cila është 

industria  

Produktet dhe 

Shërbimet 

• Çfarë shërbime apo 

produkte ofron? 

• Linja e produkteve, 

segmentimi i tyre 

• Funksionalitetet  

• Çmimet 

Industria & 

Diferencimi në treg 

• Pse do t’ju zgjedhë 

juve konsumatori 

para tjerëve 

• Në çfarë industrie 

jeni? 

• Cilët janë 

konsumatorët që po 

targetoni? 

Vizioni dhe Qëllimi / 

Goals 

• Cilët janë 3 synimet 

tuaja për 5 vitet e 

ardhshme? 



Cili është problemi që produkti juaj ka zgjidhur? 

Nevojat e konsumatorëve: 

• Të jenë të definuara 

• Të kenë kuptim 

• Të jenë të arritshme  

• Zgjidhja juaj 



Zhvillimi i 

strategjisë 

Hulumtimi në treg - Research 
Intervista, Anketa, Pyetësor, Puna me fokus grupe 

Produkti/Shërbimi 
Vlera tek konsumatori, Përparësitë konkuruese, çmimi 

Strategjia e Marketingut 
Produkti, Çmimi, Promovimi, Pozicionimi, Përcaktoni audiencën tuaj, Definoni metodat e 

marketingut 

Analiza konkuruese SWOT 
Strengths (Teknologjia, Kanalet e distribuimit, Kualiteti i prodhimit, Menaxhmenti) 

Weaknesses  (Kualifikimi mungon, Procesi teknologjik i prodhimit, Tregu i vogël, çmimi) 

Opportunities (Ndryshimet në politika, Taksat e ulëta, Mosha e popullsisë) 

Threats (Baza e konsumatorëve që ndryshon, Avancimet teknologjike, Rritja e taksave) 

Operacionet 
Strategjia e zhvillimit/implementimit, Logjistika, Asetet dhe pajisjet 

 

Financimi 
Business Case dhe Analiza “Break-Even”, Janë me rëndësi sepse pasqyrojnë shpenzimet e 

përgjithshme dhe kostot e mundshme para investitorit. 

 



Gabimet më të shpeshta! 
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• Jo reale! 

• Plan i paqartë  

• Dështim në përshkrim të produktit  

• Mungesë hulumtimi të tregut 

• Mungesë hulumtimi të konkurrencës 

• Pasqyra financiare të pakompletuara 

• Mungesë vlerësimi dhe strategjie dalëse (exit 

strategy) 

• Exit Strategy është strategjia dalëse nga një situatë e caktuar 

apo në raste të caktuara kur synohet të lehtësohen pasojat 

nga një dështim I një procesi të caktuar. 
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Thank you 


