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Abstrakt

Sfondi – Gjatë 2 dekadave të fundit në planin global është vënë re një prirje në rritje 
e studimeve të fushës së Marketingut Politik. Botime dhe  artikujt të shumtë akademikë, 
publikohen dhe prezantohen çdo vit në revistat shkencore dhe konferenca të ndryshme, 
në funksion të analizimit dhe argumentimit të rëndësisë në rritje si dhe përdorimit të 
teknikave të Marketingut në Tregun Politik lidhur me  kënaqjen e nevojave të elektoratit. 
Marketingu Politik si nën-degë e shkencës së Marketingut ndërthuret me studimet e 
shkencave ekonomike, politike, komunikimit  dhe  psikologjisë. 

Metodologjia – Për arritjen e qëllimit të studimit fillimisht janë realizuar kërkimet 
mbi literaturën e huaj bashkëkohore. Studimi mundohet t’u përgjigjet disa çështjeve 
themelore të grupuara në pyetje dhe  hipoteza. Per analizën  dhe me pas diskutimin 
e gjetjeve të bazuara në  vrojtimin në terren, është realizuar  mbledhja e të dhënave 
cilësore dhe sasiore, si dhe janë përdorur analizat përshkruese dhe statistikore.

Gjetjet – Gjetjet e studimit adresojnë rëndësinë lidhur me identifikimin e elementëve 
të Marketingut Politik dhe risitë e përdorimit të mediave socale, të cilët ndikojnë sjelljen 
e elektoratit rinor  

Konkluzionet – Elementët më të rëndësishem të  Marketingut Politik që lidhen me 
Produktin Politik, asociohen me imazhin e liderit Partiak, politkat social-ekonomike 
dhe çështjen kombëtare. Televizionit ngelet mediumi me ndikim më të lartë në sjelljen e 
elektoratit rinor për marrjen e informacionit politik, i ndjekur nga influenca e familjarëve 
dhe aktiviteteve civile on-line dhe marketingut të mediave sociale.

 Fusha: Marketing
Fjalët kyç: Marketingu Politik, Komunikimi Marketing, Media, Mediat sociale, 

Fushatë elektorale, Rinia, Shqipëri.
Abstract

Background - Over the past two decades, the studies in  Political Marketing has 
found an increased trend and a global relevance. Scientific articles and numerous articles 
are presented each year in scientific journals and conferences, in order to analyze  and 
argue the growing importance and use of the Political Marketing techniques in the 
Political market. Political marketing as a sub field of the marketing science, is integrated 
with the economics, politics, communication and psychology sciences. 

Methodology - The study tries to answer to some key topics grouped in question and 
hypothesis. For the following discussion and analysis of findings were based on field 
survey, whitch was conducted to collect qualitative and quantitative data. Descriptive 
and statistical analysis are used for  deeper analyses.

Findings - The findings of the study address the importance associated with 
the identification of the elements of Political Marketing and the use of social media 
marketing in politics, which affect the  youth electorate politcal behavior.

Conclusions - Most important elements of Political Marketing relatated with the 
Political Product are associated  with the Party leader image, socio-economic policies 
and national issue. Political information obtained through the television medium has 
the major impact in political youth behavior, followed by the family member influences 
and on line civic activities and social media Marketing.

Key words: Political Marketing, Marketing Communication, Media, Social Media, 
Election Campaign, Youth, Albania.
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Përmbledhje 

Shkenca e marketingut, vepron në kushtet e një konkurence gjithnjë e më agresive, 
në një shoqëri të bazuar mbi praktikat marketing dhe konsumit masiv. Marketingu 
ndihmon në analizimin, krijimin, identifikimin e nevojave të konsumatorit e në të 
njëjtën kohë, parashtron strategjitë e nevojshme që lidhen me: matjen e kërkesës 
potenciale, segmentimin e tregut, kënaqësinë konsumatore, disenjimin e produktit, 
shpërndarjen e tij, komunikimin në funksion të shtimit të vlerës për të gjithë shoqërinë. 
Tema e propozuar lidhet me fushën e Marketingut në Politik. Marketingu politik, 
përmes inteligjencës dhe kërkimit marketing, identifikon segmentet elektorale dhe 
përpiqet të adresojë tek aktorët politikë, elementët që ndikojnë në sjelljen e publikut. 
Padyshim që bazat e marketingut politik (si nëndegë e marketingut të bizneseve 
jofitimprurëse), i gjejmë në konceptet e marketingut të biznesit. Gjatë shqyrtimit të 
literaturës, akademikë të njohur të fushës së marketingut politik si: Philip Kotler, 
B. Newman, Henneberg, Lees Marshement, Neil Kotler, Omrod, O Shaughenessy, 
Wring, Falkowvsky, Harris etj, sugjerojnë dhe inkurajojnë, aplikimin e teknikave të 
Marketingut nga aktorët politikë, si përgjigje kundrejt një mjedisi politik, ekonomik, 
social dhe teknologjik në ndryshim të vazhdueshëm. Artikujt e shumtë akademikë, 
studimet, vrojtimet, sondazhet, kumtesat, e publikuara gjatë kësaj periudhe, përpiqen 
të japin kontributin e tyre në lidhje me impaktin e zhvillimit të mjeteve dhe strategjive të 
reja të Marketingut si rezultat i këtyre ndryshimeve mjedisore, në favor të kënaqjes së 
kërkesave të votuesve si dhe në rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procesin politik. 

Studimi i prezantuar, fokusohet fillimisht, në paraqitjen dhe analizimin e literaturës 
bashkëkohore mbi marketingun politik dhe të tendencave të reja globale të aplikimit 
të tij. Ky studim, tenton të hedhë dritë mbi implikimet e marketingut në sferën politike, 
duke evidentuar prirjet e zhvillimit dhe evolucionit, rëndësisë dhe funksionit, modelet 
dhe implikimet në vendet perëndimore, dhe krahasimit me mjedisin Politik Shqiptar. 
Për sistemin politik Shqiptar, marketingu politik mbetet ende një nga fushat më pak të 
hulumtuara, (duke pasur parasysh faktin që vetëm në këto vitet e fundit janë aplikuar 
konceptet e marketingut politik), ndërkohë që rritja e transparencës së informacionit 
dhe pjesëmarrjes politike parashtojnë nevojën për studime më të thella në funksion 
të kënaqjes dhe përmbushjes së kërkesave të elektoratit lidhur me produktit politik 
të kërkuar. Në ndihmë të Marcom( Marketingut të komunikimit), vijnë teknikat e 
aplikimit të mediave sociale  si tendencë e fundit në fushën e marketingut. Marketingu 
përmes mediave sociale tashmë është një realitet i pashmangshëm në botën e biznesit. 
Studime të ndryshme në fushën e biznesit të realizuara gjatë 10 vjeçarit të fundit 
pranojnë dhe inkurajojnë përdorimin e marketingut përmes mediave sociale, si një 
teknike e domosdoshme në rritjen e rentabiltetit të biznesit. Ndryshimet teknologjike 
të dekadës së fundit kanë pasur pasoja dramatike në mënyrën e të informuarit dhe të 
jetuarit të qytetarëve në gjithë botën. Gjithnjë e më shumë, vëmë re njerëz me pajisje 
digjitale, Ipad, Iphone, tablet, në kërkim të rrjetit Wi-Fi, të cilët krijojnë, shkëmbejnë 
informacion përmes aktiviteteve on-line. Numri i shkëmbimit të informacioneve, fotove, 
videove etj, llogaritet në biliarda njësi në sekond. Si i tillë marketingu përmes mediave 
sociale në fushën e politikës paraqet një interes të veçantë. Studimet e marketingut të 
mediave sociale në politikë morën hov, kryesisht, pas fushatës “Obama” për zgjedhjet 
Presidenciale të vitit 2008. Literatura u dedikon një valencë të lartë suksesi fitores së 
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zgjedhjeve presidenciale, përdorimit me eficençë të mediave dixhitale, mediave sociale, 
internetit, aplikimeve të telefonisë celulare, etj., të cilat fillimisht u përdorën për të arritur 
segmentin e elektoratit rinor. Bazuar mbi këtë logjikë, fokusi i kërkimit, lidhet pikësëpari 
me argumentimin e  përdorimit të marketingut politik, si dhe në identifikimin e faktorëvë 
të cilët ndikojnë sjelljen e elektoratit rinor. Shqipëria është një nga vendet më të reja në 
Europë, pas Kosovës dhe Irlandës. Nga burimet e Instat për vitin 2013 elektorati 18-29 
vjeç përfaqëson më shumë se 1/4 e gjithë votuesve shqiptar. Identifikimi i kërkesave të 
këtij segmenti dhe përpjekja për të hartuar një strategji marketing, e cili do të mundësonte 
përmbushjen e kërkesave të këtij segmenti, paraqitet e një rëndësie themelore për 
realitetin politik shqiptar. Kështu, duke pasur parasysh prirjet e reja përmes mediave 
sociale dhe elektoratit rinor, ky studim mundohet të sjellë gjetje të cilat do të ndihmojnë 
aktorët politikë në hartimin e strategjive të përshtatshme marketing në shtrirje të gjatë 
kohore dhe permanente, duke mos u limituar vetëm në periudhat e fushatave elektorale. 

Bazuar mbi këto qasje dhe parime të shkrimit akademik, punimi është bazuar 
në shqyrtimin e literaturës mbi konceptet e sipërcituara dhe, më pas, është realizuar 
një vrojtim në terren në 13 Universitete dhe Fakultete të Shqipërisë, gjatë periudhës 
Mars-Maj 2013 duke mundësuar implikimet në mjedisin Politik shqiptar. Vrojtimi 
u ndërthur me të dhënat dytësore dhe tretësore si dhe me kontaktet personale me 
manaxherët e fushatës së partive kryesore politike para dhe gjatë periudhës së fushatës 
elektorale, e cila përfundoi me procesin e votimit më 23 Qershor 2013. Hipotezat 
dhe pyetjet e ngritura në fillim, të studimit, gjetën përgjigje përmes gjenerimit të të 
dhënave të vrojtimit në terren si dhe aplikimit të modeleve statistikore. Të dhënat 
dhe komentet e punimit janë bazuar në parimet e kërkimit shkencor. Gjetjet e këtij 
studimi ndihmojnë Partitë Politike/ Kandidatët, por dhe grupet e interesit të kenë 
një pikëpamje më të qartë në lidhje me rëndësinë në rritje të impaktit në zbatimin 
e teknikave marketing bazuar me elementët që ndikojnë në sjelljen politike të të 
rinjve, komunikimit politik dhe më në veçanti, marketingut përmes mediave sociale, 
për zgjerimin e tregut  elektoral dhe ruajtjes së avantazhit konkurues në afat-gjatë. 

Fjalët kyç: Marketingu Politik, Komunikimi Politik, Mediat sociale, Sjellja 
elektorale, Rinia, Fushatë elektorale, Shqipëri. 
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Summary

Marketing Science, operates under a more and more aggressive competition in 
a society based on mass consumption and marketing practices. Marketing helps in 
analyzing, creating, identifying customer needs and at the same time, lays the necessary 
strategies related to : measuring the potential demand, market segmentation, consumer 
satisfaction, product design, distribution, communications in order to add value for 
the whole society. Proposed thesis relates to the field of Political Marketing. Political 
marketing through marketing intelligence and researches, identifies electoral segments 
and tries to address the factors that influence political actors in electoral behavior. 
Undoubtedly, political marketing basics (as a sub-field of non profit marketing) find 
it’s concepts in the commercial marketing. In reviewing the literature, academics of 
political marketing field like : Philip Kotler , B. Newman , Henneberg , Marshement 
Lees , Neil Kotler, Omrod, O Shaughenessy, Wring, Falkowvsky, Harris etc., suggest 
sand encourages, the applications of  the marketing techniques, by the political actors, 
as a response to a constantly  political, economic, social and technological changing 
environment. Numerous academic articles, studies, surveys, polls, published during this 
period, try to give their input about the impact of development tools and new marketing 
strategies as a result of these environmental changes, in advantage of voter satisfaction, 
and increased citizenship participation in the political process .

The present study focuses initially on the submission and analysis of literature on 
political marketing and new trends of its global application. This study attempts to shed 
light on the implications of marketing in the political sphere, highlighting the trends 
of development and evolution, significance and function, patterns and implications in 
Western countries, in comparison with Albanian political environment. In the Albanian 
political system, political marketing is still one of the least explored areas, (considering 
the fact that only in the recent years , the concepts of political marketing has been 
applied), while,  increasing transparency of information and political participation pose 
the need for further studies. In support of Marcom (Marketing Communication), comes 
the application  of the social media techniques, as the latest trends in marketing. Social 
Media Marketing are now an inescapable reality in the business world. Various studies 
in the business world, conducted during the last 10-years, accepts and encourages the 
use of marketing through social media, as a necessary tools for the business growth. 
Technological changes of the last decade has change the way of citizens information 
living around the world. More and more, we see people with digital devices, IPod, 
Iphone, tablets, searching for Wi- Fi, creating and exchanging information through on-
line activities. The number of exchanged information, photos, videos, etc., is estimated 
at trillions of units per second. Based on these facts, social media marketing also in 
politics, represents a paramount interest. 

Studies of social media marketing in politics, inceases dramaticly, mainly after the  
“Obama “ campaign for the 2008 presidential elections. Literature dedicates a higher 
success valence in the victory of Presidential election, related to the efficient use of 
digital media, social media, internet, mobile applications etc.  Initially these marketing 
techniques were used, to reach the youth segments. Based on these facts, the focus of 
this study, is primarily related with political marketing latest researches, as well as to 
identify the key factors that influence the youth politcal behavior. Albania is one of the 
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youthful population countries in Europe, after Kosovo and Ireland. From the Census 
in 2013 and INSTAT sources for the Albania, the segment of electorate beetween the 
age 18-29 years, represents more than one quarter of  the electoral market. Identifying 
the requirements of the youth electorate and attempts to design a marketing strategy, 
which will enable the fulfillment of the requirements of this segment, appears crucial 
for Albanian political reality. Taking such in consideration, the new trends of  social 
media and the political youth bahavior, this study tries to brings findings, which will 
help political actors in developing permanent appropriate marketing strategies, which  
are not limited only in election campaigns periods.

The study is is based on the literature review and concepts, and a field survey 
was conducted in 13 Universities and Faculties of Albania, during the March - May 
2013 period, enabling implications in the Albanian political environment. The survey, 
was combined with secondary and tertiary sources as well as personal contacts with 
managers of mains political parties, before and during the election campaign period, 
which ended with the process of voting on 23 June 2013. Hypotheses and questions 
of the study, rose in the beginning, found response through the generation of field 
survey data, academic writing and through the application of statistical models. The 
data and comments of the research are based on the principles of scientific research. 
The findings of this study help political parties/candidates, and stakeholders to have a 
clearer view about the impact of growing importance in the application of marketing 
techniques based on the elements that influence the political youth behavior, political 
communication and more specifically, marketing through social media, the electoral 
market expansion in order to prevent a long- term competitive advantage.

Key words: Political Marketing, Political Communication, Social media, electoral 
behavior, Youth, electoral campaign, Albania.
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KREU 1 : HYRJE 

1.1 - SFONDI I STUDIMIT

Tema e propozuar është hulumtim i literaturës në fushën e marketingut politik, si 
nënfushë e shkencës së Marketingut duke sjellë një studim konkret të kontekstualizuar 
në mjedisin Politik Shqiptar fokusuar në segmentin e elektoratit rinor. Ky punim 
doktorature i përket lëmit të disiplinës së Marketingut në bizneset jofitimprurëse dhe 
që, për efekte studimi dhe konceptimi, ndërthuret me shkenca të tjera disiplinore si; 
Shkencat Politike, të Komunikimit, Sociale dhe Shkencat e Psiokologjike. Punimi 
ndërthuret gjithashtu me shkencat e matematikë-statistikës, për analizimin e të dhënave 
të gjeneruara nga vrojtimi në terren. Tema e propozuar paraqet njëkohësisht  një studim 
origjinal lidhur me elementët marketing në Politikë, impaktin e komunikimit politik, 
mediave në tërësi dhe Mediave Sociale, në veçanti në Politikë të cilët influencojnë 
sjelljen e elektoratit rinor.

Studimi përbën nje pikë referimi kryesisht për Partitë/Kandidatët Politikë. Ai 
paraqet njëkohësisht një kontribut teorik dhe praktik për marketeret Politikë, studiuesit 
e Shkencave Politike dhe  të komunikimit si dhe grupeve të tjera të interesit.

1.2 - RËNDËSIA E STUDIMIT 

Gjatë dy dekadave të fundit shumë shtete të Evropës Juglindore, përfshirë dhe 
Shqipërinë, filluan proceset e transformimit politik dhe social-ekonomik si mënyrë e 
kohezionit të sistemeve politike.Transformime të tilla sollën dhe zhvillime të reja përsa i 
përket hartimit të strategjive përkatëse të klasës politike sipas modeleve të demokracive 
perëndimore  Amerikane dhe Evropiane.

Sfida e sotme për partitë politike, në kuadrin e një mjedisi gjithnjë e më dinamik 
dhe më të informatizuar, është pikërisht zgjerimi i pjesës së elektoratit përmes përçimit 
të mesazhit në formën e synuar, për realizmin e objektivave përfundimtare në zgjedhjet 
elektorale te radhës. Gjithnjë e më shumë  kërkohen studime të segmenteve të ndryshme 
të elektoratit përmes analizave demografike-sociale, marrëdhënieve me median, grupeve 
të interesit, kompanive të manaxhimit të fushatave, kompanive financuese, përshtatjeve 
me kuadrin ligjor të zgjedhjeve, shfrytëzimit të eksperiencës politike të mëparshme, si 
dhe qasjes me teknikat bashkëkohore etj. Të gjitha këto, e bëjnë fushën e studimit të 
Marketingut Politik më interesante dhe të domosdoshme në të njëjtën kohë.  

Gjatë dy dekadave të fundit, literatura, lidhur me marketingun Politik ka tendenca 
drejt argumenteve pozitive të aplikimit të teknikave të Marketingun Politik. Artikujt 
dhe botimet e shumtë të publikuar vitet e fundit,  në revistat shkencore si:  Journal of  
Political Marketing, Sage Publications, Emerald, Fransis and Taylor, etj.,  flasin për 
rëndësinë në rritje të fushës së Marketingut Politik. Akademikë të fushë, argumentojnë, 
aplikimin e marketingut në politikë nga partitë  politike (Lees - Marshment , 2005 , 2004; 
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Maarek , 1995 , Newman , 1994 ; Newman dhe Sheth 1985 , 1987 O “ Shaughnessy , 
1990 ; Robert P. Ormrod,  Stephan C.Henneberg, Nicholas J. O’Shaughnessy 20131 etj 
). 

Kërkimet konceptuale dhe empirike të marketingut politik të pranuara gjerësisht 
nga autorë të ndryshëm, mund të përgjithësohen për shumicën e sistemeve demokratike, 
në dy dekadat e fundit në këto  drejtime kryesore; 

 ♦ ndikimi imarketingut politik në drejtimin e zgjedhjeve elektorale 
dhe përmbushjes së nevojave të elektoratit përmes krijimit, komunikimit, 
shpërndarjes dhe shkëmbimit të ofertave të cilat sjellin vlerë të  shtuar për 
elektoratin. (Shama 1976: Wring 1977, Scammell, 19952; Henneberg, 20023, 
Newman 2002; Harris 2001b4, Lees-Marshment 2001b5, Palmer, 20026, 
Cwalina Falkowski 2004; Reeves dhe De Chernatony, 2003); 

 ♦ zhvillimi i teknikave të komunikimit Politik, Manaxhimit të lajmit, 
imazhit, si dhe shfrytëzimit mediave të ‘lira’ (Kotler and Kotler 1995, 
Franklin dhe Richardson, 2002)7;   Dermody dhe Hanmer - Lloyd , 2005 ; 
Harris 2006 ); 

 ♦ Intensifikimi i kërkimit Marketing dhe integrimit me tregun politik 
 ♦ (Huber dhe Herrmann, 19998; Sherman dhe Schiffman, 20029); 
 ♦ Organizimi i marketingut politik dhe profesionalizimit (Panebianco 

198810; Lees-Marshment 2001);.
Ndërkohë, baza kërkimore është duke u bërë gjithnjë e më ndërkombëtare me 

kontributet nga autorë nga e gjithë Bota (  Lilleker dhe Lees - Marshment, 2005; 
Chapman dhe Luck , 2003; Falkowski , dhe Cwalina , 2004; o “ Cass , 2001a , 2001b , 
Palmer 2002  Schneider , 2004; Yannas 2005, Hennerneber g 2013 etj)

Rëndësia e këtij punimi ,përveç vlerave në lëmin shkencor në Fushën e Marketingut 
Politik, konsiston në studimin dhe krijimin e një kuadri më të qartë lidhur  me :

(1) shkallën me të cilën elementët dhe teknikat marketing zbatohen në  mjedisin 
Politik dhe fushatat elektorale, 

(2) Duke pasur parasysh që elektorati rinor  në Shqipëri, përbën më shumë se 1/4 
-n e tregut elektoral  e lidhur dhe faktin që studimet e fushës së Marketingun Politik 
janë relativisht të reja  në Shqipëri, është e rëndësishme të kuptohen ndryshimet e 
nevojshme në modelet e egzistuese  për identifikimin e elementeve më të rëndësishëm 
të marketingut politik dhe ndikimit në sjelljen e votuesit rinor, në praktikat e sotme.

1 Henneberg, Ormrod O’Shaughnessy (2013) Political Marketing: Theory and Concepts, Sage
2. Scamell M. 1999 . ‘Political Marketing: Lessons for Political Science’. Political Studies, 1999
3. Henneberg, S. C. (2002) “Understanding Political Marketing”, in N. O’Shaughnessy and S. C. 

Henneberg (Eds.), The Idea of Political Marketing, Praeger, westport, fq. 93-17
4. Harris, P. 2001 . ‘Commentary: Machiavelli, Political Marketing and Reinventing Government’. 

European Journal of Marketing,
5. Less -Marshment, J. 2001 b. ‘The Marriage of Politics and Marketing’. Political Studies, 49 /4.
6. Palmer, J. 2002 . ‘Smoke and Mirrors: Is That the Way it is? Themes in Political Marketing’. 

Media, Culture and Society.
7. Franklin, B. and Richardson, J. E. (2002) “Priming the Parish Pump: Political Marketing and Neës 

Management in Local Communications Networks”, Journal of Political Marketing, Vol. 1, N. 1
8. Huber, F. and Herrmann, A. (1999) “A Value-Oriented Model of Candidate Appraisal”, in B. I. 

Newman (Ed.), Handbook of Political Marketing, Sage, Thousand Oaks, fq. 305-320
9. Sherman, E. and Schiffman, L. G. (2002) “Political Marketing Research in the 2000 U.S. Election”, 

Journal of Political Marketing, Vol. 1, N. 2/3, fq. 53-68
10. Panebianco, A. (1988) Political Parties’ Organisation and Power, Cambridge University Press,
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(3)  si dhe bazuar mbi këto elementë marketing të zbatuar në politikë, të hartohen 
dhe zbatohen planet e ardhshme Marketing: si ato të Marketingu Miks, komunikimi 
politik, mediave sociale dhe sjelljes politike për segmentet e votueve 18-29 vjeç.

Gjetjet e këtij studimi tregojnë rëndësinë në rritje të aplikimit te Marketingut në 
Tregun Politik, teknikave te komunikimit politik në erën e mediave sociale  si dhe 
ndihmojnë  aktorët politikë në hatimin e buxhetit Marketing sipas elementëve më 
me influencë në sjelljen e elektoratit rinor. Kompani të ndryshme ndërkombëtare të 
specializuara në manaxhimin e fushatave janë kthyer tashmë në një biznes fitimprurës 
dhe gjithnjë e më tepër alokimi i fondeve dhe burimeve të partive politike kërkon 
specialistë të marketingut politik. Ky studim do të shërbejë si bazë reference për 
trajtimin dhe analizimin e Marketingut politik nga  studiuesit e fushës në të ardhmen. 
Rëndësia e studimit shkencor lidhet me vlerën e tij praktike në fazat e mëvonshme të 
implementimit, e ndërkohë modelet dhe teknikat e trajtuara në këtë studim sugjeroht t’u 
vinë në ndihmë subjekteve/ kandidatëve politikë.

1.3 - QËLLIMI I STUDIMIT

Studimi ndihmon në zgjerimin e njohurive në këtë fushë, të cilat mund të shfrytëzohen 
nga vetë partitë/kandidatët politikë për thellimin e njohurive të elementëve dhe mënyrave 
të reja të Marketingut në Politikë dhe ndikimit të tij në sjelljen e elektroratit rinor, 

Në vijim në formë  të përmbledhur paraqiten qëllimet kryesore te studimit:   
1. Kontribuimi në lëmin e studimeve të fushës së marketingut politik, dhe ndikimit  

të elementëve dhe teknikave Marketingu si dhe impaktin e Marketingut  të mediave 
Sociale në sjelljen Politike të elektroratit rinor, duke plotësuar kërkimet e studiueve  të 
mërparshëm në fushën e Marketingut Politik.

2. Identifikimin e elementëve më të rëndësishëm të marketingut politik, të 
përceptuara si të tilla në literaturën akademike dhe praktikat e  vendeve perëndimore, 
krahasuar me praktikën Politike Shqiptare.

3. Analizimi i strategjive efikase mbi implementimin e teknikave Marketing në 
Politikë per identifikikimin dhe përmirësimin e kerkësave të elektoratit rinor 

4. Dhënia e rekomandimeve për hatimin e një plani strategjik bazuar mbi gjetjet 
dhe konkluzionet e studimit në ndihmë të partive/kandidatëve politikë për përmirësimin 
e teknikave marketing në kuadrin e buxhetimit të aktiviteteve Marketing, në funksion të 
zgjerimit të elektoratit të synuar bazuar në gjetjet e studimit.

5. Rekomandime për implementimin e gjetjeve të studimit nga partitë/kandidatët 
politikë në të ardhmen për rritjen e eficences së  shpenzimeve Marketing dhe ofrimin e 
ndihmës për një alokim më të mirë të buxhetit  të partive/kandidatëve Politikë.

6. Pikëreferencë për studimet e ardhshme në fushat e lidhura me Marketingun 
Politik.

1.4 - PYETJET KËRKIMORE DHE HIPOTEZA E STUDIMIT

Ky studim krahas rëndësisë së theksuar më lart mundohet t’u japë përgjigje pyetjeve 
dhe hipotezave në vijim :
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1. Cili është impakti i përdorimit të Marketingut Miks nga partitë/kandidatët 

politikë në Shqipëri tek votuesit e rinj?
2. Cili është impakti i përdorimit të  teknikave të Marketingut të Mediave Sociale,  

te votuesit e rinj ? 
3.  Cilat janë elementët e  komunikimit Politik  me impakt më të lartë në sjelljen 

e elektoratit rinor?
4.  Cilat janë mediumet më të rendësishme të marrjes së informacionit politik nga 

të rinjtë ? 
5. Cilët janë raportet me eficente të buxhetimit të elementëve të Marketingut 

Politik?

Hipotezat 

PRODUKTI POLITIK

H1 Imazhi i liderit të partisë ka impakt më të lartë se imazhi i partisë.
H2 Programi për çështjet sociale-ekonomike ka impakt me të lartë se programi 

lidhur me  çështjen kombëtare.

PROMOCIONI POLITIK

H1 Familjarët kanë influencë më të lartë se promovimi përmes televizionit.
H2 Influenca e Familjarëve ka impakt  më të lartë se  ajo e miqve.
H3 Influenca e miqve ka impakt  më të lartë se informacioni i marrë përmes 

internetit.
H4 Debatet televizive kanë impakt më të lartë se Deklaratat pë shtyp
H5 Mitingjet kane impakt më të lartë se debatet televizive. 
H6 Debatet televizive kanë impakt më të lartë se promovimi përmes faqes së 

internetit.
H7 Shkrimet në Gazeta kanë impakt më të lartë se promovimi përmes faqes se 

internetit.
H8  Mitingjet kane impakt më të lartë se publiciteti përmes faqes së internetit.

1.5 - METODOLOGJIA

Studimi është përqëndruar në hulumtimet, punimet, artikujt dhe literaturën shkencorë 
bashkëkohore. Kontekstualizimi është realizuar përmes vrojtimit dhe pyetësorëve në 
terren, pë të nxjerrë konkluzionet për mënyrën/at sesi rasti shqiptar provon, hedh poshtë 
ose kritikon modelet, qasjet dhe teoritë  tashmë të pranuara gjerësisht brenda disiplinës 
së Marketingut Politik. Në këtë kuptim, është realizuar analizimi i qasjes empirike me 
teoriken si dhe me gjetjet e studimit në terren.

 ♦ Lidhur me burimet e të dhënave, janë përdorur disa lloje të burimeve të të 
dhënave: si ato sekondare, terziare dhe primare.

Pyetjet kërkimore
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 ♦ Për prezantimin e rezultateve janë përdorur  metodat tabelare, grafike, analiza 
përshkruese sidhe testet statistikore.

 ♦ Përpunimi i të dhënave  është bazuar në përdorimin e teknikave të ndryshme 
statistikore si: SPSS 17.00, exel, analiza përshkruese, tabelat  e kryqëzuara, 
Analiza faktoriale e bazuar mbi analizën e elementëve të analizuar të 
Marketingut Politik si dhe  analizën e mbetjeve përmes grafikëve me shirita 
dhe testit t.  

 ♦ Numri i personelit të intervistuar është  1860 persona. 
 ♦ Mënyra e intervistimit ishte përmes kontaktit të drejtëpërdrejtë dhe i 

rastësishëm.
 ♦ Kampioni përfaqësues përfshin segmentin e individëve që i përkasin moshave  

18- 29 vjeç. 
 ♦ Për mbledhjen e të dhënave, janë shpërndarë pyetësorë në  13 universitete të 

Shqipërisë. Personat e intervistuar janë studentë të 17 dëgëve të ndryshme të 
fakulteteve dhe universiteteve të Shqiperisë. 

 ♦ Si personel ndihmues në plotësimin e pyetësorit dhe mbledhjen e të dhënave 
u angazhuan 23 persona. Për përpunimin e të dhënave u angazhuan 3 persona. 

 ♦ Hartimi  dhe testimi i pyetësorit është realizuar në periudhën dhjetor  2012. 
Plotësimi i pyetësorit është realizuar në periudhën Mars -Maj  2013.

 ♦ Për analizimin e korrelimeve të variablave të studiuar, u përdor analiza 
Faktoriale dhe më pas analiza e mbetjeve, përmes kontrollit të koeficientëve 
statististikor u provuan hipotezat e ngritura në krye të kërkimit. 

 
Në periudhën Korrik-Shtator 2013 u bënë përpjekje për të kërkuar nga subjektet 

politike dhe kompani të specializuara ndërkombëtare, informacion në lidhje me 
përdorimin e Marketingut përmes mediave sociale nga subjektet politike shqiptare si 
dhe impaktin e përdorimit të tyre gjatë periudhës elektorale për zgjedhjet parlamentare 
të Qershorit 2013. Kompania e cila, e ka fituar të drejtën për gjenerimin e raporteve të 
FB është Social Bakers. Pasi u gjeneruan raportet e kërkuara për peridhën 02Mars – 30 
qershor 2013, u mundësua analizimi dhe diskutimi i gjetjeve. 

Faza e fundit e kërkimit lidhet me analizimin e fortësisë së lidhjeve të elementëve 
të analizuar përmes teknikave statistikore. Për analizimin e elementëve të studiuar, u 
përdor analiza Faktoriale dhe më pas përmes analizës së mbetjeve dhe testit t, u krye 
kontrolli i koeficientëve statististikor, për vërtetimin e hipotezave të ngritura në krye të 
kërkimit. Në fund ezaurimit të të gjitha hapave të kërkimit paraqiten konkluzionet dhe 
rekomandimet përkatëse. 

1.6 - SHTRIRJA DHE KUFIZIMET E STUDIMIT

Shtrirja gjeografike e universiteteve mbulon thuajse të gjithë territorin e Shqipërisë. 
Vrojtimi përfshin jo vetëm zonat urbane, por dhe zonat rurale, pasi prurjet e Universiteteve 
shqiptare vijnë nga i gjithë vendi

Shtrirja kohore e kërkimit përfshin periudhën e parapërgatitjes së fushatës, atë 
të fushatës dhe periudhën pas procesit të votimit për zgjedhjet e Pergjthshme 2013. 
Ky studimi bën pjesë në tipin e kërkimeve longitudinal i cili studion ndryshimet dhe 
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zhvillimet e një dukurie përgjatë një periudhe të caktuar kohore (projektim filmik) të 
hapave  të kërkimit.

Kufizimet e studimit lidhem me :
1. Me segmentimin. Shkenca e marketingut studion procesin e segmentimit të 

tregut mbi bazat e segmentimit demografik dhe psikografik. Kështu kërkimi në fjalë 
lidhet me segmentimin demografik të bazuar mbi moshën, ciklin e jetës, brezin, 
kombësinë dhe nivelin e edukimit. Mostra përfaqësuese bazuar mbi nivelin e edukimit 
lidhet me studentë të universiteteve dhe fakulteteve të Shqipërisë, nivelit të parë dhe 
të dytë të ciklit të studimeve. Kufizim tjetër i këtij kërkimi lidhen me mungesën e 
analizimit të treguesve psikografik. Kështu gjatë shqyrtimit të literaturës lidhur me 
elementët emocional të cilët përcaktojnë sjelljet e votuesit, studimi në fjalë nuk i merr 
në konsideratë. 

2. Kërkimi dhe krahasimi i rasteve dhe analizave krahasuese me vendet e 
rajonit. Duke u limituar në kohë, financa, burime njerëzore, kërkimi do të ishte më 
i plotë në rast se do diskutoheshin edhe analizat krahasuese me vendet e rajonit si: 
Kosova, Maqedonia, Mali i Zi etj. 

1.7 - STRUKTURA E STUDIMIT 

Ky studim është i organizuar në pesë krerë, kështu, kreu i parë bën një paraqitje të 
rëndësisë, qëllimit, pyetjeve kërkimore dhe hipotezave, metologjinë, shtrirjen kohore si 
dhe kufizimet e studimit. 

Kreu i dytë përmban shqyrtimin e literaturës mbi paraqitjen e hulumtimeve 
bashkëkohore  në tre drejtime kryesore ; 

1. Literaturë mbi Marketingun Politik - në lidhje me nocionet, rëndësinë, modelet, 
funksionet e Marketingut Politik ,si dhe tendencat, kritikat dhe prirjet e fundit. 

2. Literaturë mbi Komunikimin Politik, lidhur me zhvillimet përmes sofistikimit të 
teknologjise së komunikimit,  sfidave dhe impaktit të mediave në tregun politik.

3. Literaturë mbi Marketingun përmes Mediave Sociale në Politikë, lidhur me 
tendencat dhe implikimet në fushatat elektorale si dhe impakti në sjelljen e  elektoratit 
rinor. 

 Kreu i tretë përshkruan dhe analizon aspekte të zbatimit të Marketingut Politik 
në Shqipëri, si dhe aplikimin e mediumeve të komunikimit politik,  bazuar në burimet 
dytësore duke analizuar ngjashmëritë si dhe ndryshimet  me pjesën teorike të shqyrtuar 
në kreun e dytë.

Kreu i katërt fokusohet në përshkrimin e metodologjise së studimit, zgjedhjes së 
kampionit, metodës së grumbullimit të të dhënave, mënyrën e përpunimit të tyre dhe 
teknikave statistikore të përdorura për vlerësimin e matjeve. 

Kreu i pestë përmbledh analizën e gjetjeve bazuar në burimet primare, analizën 
faktoriale  mbi variablat e varur të studimit, analizën e mbetjeve dhe testit t, diskutimin 
e gjetjeve kryesore për të vijuar me konkluzionet në lidhje me pyetjet dhe hipotezat e 
ngritura në krye të studimit. Nënçështja e tretë përshkruan implikimet e studimit për 
kërkuesit e fushës, partitë politike dhe grupet e interesit duke nxjerr në pah kufizimet e 
studimit dhe rekomandimet mbi përfundimet deduktive të studimit, për t’u përmbyllur 
me orientimet për kërkimet e mëtejshme.
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KREU 2 : SHQYRTIMI I LITERATURËS

Ky kre përmbledh dhe analizon literaturën mbi kuptimin e marketingut politik, 
përmes shqyrtimit të literaturës dhe botimeve akademike të autorëve bashkëkohorë, 
në lidhje me përkufizimet e Marketingut politik, modelet e marketingut të aplikuara 
në tregun politik, funksionet e marketingut politik, si dhe limitet e kritikat në fushën e 
zbatimit të tij nga ana e segmentit rinor në funksion të pëmbushjes së kërkesave të tyre.   

Kreu vijon duke paraqitur literaturën bazë mbi etapat e zhvillimit të komunikimit 
në historinë e njerëzimit. Aplikimi i formave të reja të teknologjisë së komunikimit 
paraqet avantazhe, oportunitete e, në të njëjtën kohë zbatimi me eficencë në favor të 
grupeve të interesit, përbën një sfidë reale për Partitë /Kandidatët Politikë në rritjen e 
pjesës së segmentit të tregut të synuar. 

Kreu përmbyllet me shqyrtimin e literaturës lidhur me implikimet e mediave sociale 
në marketingun fitimprurës dhe në fushatat elektorale politike.

2.1 - RËNDËSIA E MARKETINGUT POLITIK – PËRKUFIZIME DHE 
APLIKIME

Marketingu politik përbën një fushë studimi me shtrirje të vazhdueshme gjatë dy 
dekadave të fundit, si dhe përbën një proces të rëndësishëm jo vetëm të manaxhimit 
të fushatave elektorale, por dhe të vetë procesit të zhvillimit të marketingut politik si 
koncept. Megjithatë, ka mosmarrëveshje brenda fushës se si marketingu politik duhet 
të trajtohet, për shkak të teorive të shumta dhe modeleve brenda disiplinës. Studimi i 
zgjedhjeve dhe i politikë e ka zanafillën që në fillim të shekullit XX me përpjekjet e 
Keynes dhe Hicks për të shpjeguar dhe, më pas për të trajtuar luftën ndaj papunësisë.  
Përdorimi i teknikave reklamuese në politikë, që tani përshkruhen si Marketing Politik, 
daton rreth viteve 1920 në Britani (Wring 1996)11.

Në bazë të teoricienëve të Marketingut politik, ka shumë përkufizime dhe mendime 
të ndryshme duke u nisur dhe nga fakti se Marketingu Politik, është në evoluim gjithnjë 
të vazhdueshëm me përparimin e teknikave të reja të komunikimit. 

Literatura bashkëkohore argumenton se aplikimi i koncepteve të marketingut dhe 
instrumentet  të tij në politikë nuk janë diçka e re. Fillimet janë që nga Aristoteli, duke 
vazhduar me Makiavelin 12, Napoleonin dhe shumë liderë politikë të njohur në politikë. 
Kjo do të thotë se me kalimin e kohës, emërtimi i marketingut politik ndryshoi nga 
propaganda, në termat e sotëm pas përfshirjes së koncepteve marketing.

Aplikimet e para të koncepteve të Marketingut Politik i gjejmë rreth viteve 60-të të 
shek. XX,  kryesisht në formën e reklamave politike. 

11. Wring , D. 1996 . ‘Political Marketing and Party Development in Britain: A “Secret” History’.
European Journal of Marketing

12. Harris, P. 2001 . ‘Commentary: Machiavelli, Political Marketing and Reinventing Government’. 
European Journal of Marketing,
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Është e rëndësishme të diskutohet se cilët janë shtytësit kryesorë të marketingut 
politik. Mund të thuhet se marketerët akademikë politikë janë individët kryesorë, të cilët 
rekomandojnë publikisht marketingun politik për të shpjeguar politikën bashkëkohore. 
Janë akademikët e marketingut politik që ndjekin më me forcë këtë ide, duke e përdorur 
atë si një kuadër shpjegues për politikën dhe avokojnë zgjerimin e saj më të madh në 
sferën e praktikës politike. Arsyet lidhur me këtë kanë në thelb dy mundësi. E para është 
se ata e shohin marketingun politik si një forcë, e cila ka për qëllim të mbajë aktorët 
politikë, në termat e përmbushjes në mënyrë të përshtatshme të nevojave të votuesve. 
Ka argumenta të cilat përkrahin idenë e përdorimit të Marketingut Politik si kërkesë e 
shoqërisë e cila vepron në kushtet ekonomike të konkurencës dhe si e tillë mbështetet 
gjithnjë e më shumë mbi parimet e Marketingut. Në këto kushte, akademikët mendojnë 
se proceset dhe teoria janë të kushtëzuara në një farë mase, nga paradigma ideologjike, 
dhe politike duke evokuar përshtatjen e politikës me zhvillimet e reja të ekonomisë neo- 
liberale. Elektorati që vepron në një botë të dominuar nga marketingu, është i gatshëm 
të pranojë, ose edhe të“ presi “ politika të lidhura me marketingun. Kjo, për shkak se 
votuesit, bëjnë pjesë në një shoqëri, në të cilën janë të ekspozuar vazhdimisht ndaj 
mesazheve të marketingut. Mbi këtë logjikë, partitë politike inkurajohen që të miratojnë 
elementët e marketingut politik. Disa autorë e lidhin këtë logjikë, duke pranuar idenë, 
se mënyrat me të cilat votuesit, bëjnë zgjedhjet si konsumator mund të replikojnë në 
mënyrë të pandërgjegjshme me zgjedhjet dhe sjelljen politike (Reeves dhe Chernatony 
dhe Carrigan 2006)13. 

Është pranuar gjerësisht fakti që nuk ka një përkufizim të saktë në lidhje me 
Marketingun Politik (Scamell 1999, etj.)14, megjithatë vitet e fundit vihet re fenomeni 
i artikulimit më të saktë si të përkufizimeve, ashtu dhe të teknikave të aplikuara gjatë 
fushatave. Pionier në fushën e marketingut politik është Filip Kotler (1972)15. Më vonë, 
rreth gjysmës së viteve 70- të shekullit të kaluar, kemi pranimin nga ana e akademikëve, 
të  Marketingut Polik si fushë studimi, si dhe vërehen tendencat e krijimit të një 
përkufizimi të saktë të tij.

Shoqata Amerikane e Marketingut e përkufizon Marketingun Politik si: “Marketingu 
që ka si qëllim të ndikojë tek publiku, me synim votimin  ndaj një personi, partie ose një 
propozimi të caktuar (AMA 2007)”16.

Lees Marchement në vitin 2001 e përshkruan Marketingun Politik si output - i 
“martesës” mes studimeve Politike dhe Marketingut (2001b). Në librin e saj “Principet 
dhe Konceptet e MP” (2009), ajo e përkufizon  MP si : “Një prirje në rritje e 
politikanëve, qeverive, partive ku këta të fundit, përmes përdorimit të tij mundohen të 
marrin mbështetjen e publikut në mënyrë që të fitojnë, ose të mbajnë pushtetin e tyre. 
MP ndrëthur një sërë aktivitetesh, përfshirë dhe orientimet e tregut, inteligjencën e 
tregut për të kuptuar, parashikuar dhe identifikuar elektoratin”17.

Marketingu politik mund të përkufizohet si: “...zbatimi i parimeve dhe procedurave 
të marketingut në fushatat politike nga individët dhe organizatat e ndryshme. Procedurat 
përfshijnë analizën, zhvillimin, zbatimin, dhe manaxhimin e fushatave strategjike nga 

13 Reeves, P., de Cherntony, L. and M. Carrigan (2006) Building a Political Brand: Ideology or Voter 
Driven Strategy, Journal of Brand Management, Vol. 13, No. 6, pp. 418-428. 

14. Scamell M. 1999 . ‘Political Marketing: Lessons for Political Science’. Political Studies, 1999
15. Kotler, P. (1972) “A Generic Concept of Marketing”, Journal of Marketing, Vol. 36, April, 1972
16. http://www.marketingpower.com/_layouts/dictionary.aspx shkarkuar me 02/12/2012
17. Lees Marshment –Political marketing Principles and concept, 2009 , Roudledge.
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kandidatët, partitë politike, qeveritë, lobistët dhe grupe të interesit që kërkojnë të fitojnë 
opinionin publik, per të shpënë përpara ideologjitë e tyre, fituar zgjedhjet, dhe të kalojnë 
legjislacione dhe referendume në përgjigje të nevojave dhe dëshirave të njerëzve të 
përzgjedhur dhe grupeve caktuara në një shoqëri” (Newman, 1999a,)18.

“Marketingu politik është një perspektivë e të kuptuarit të fenomeneve në 
sferën politike, dhe një qasje që synon të lehtësojë ndryshimet politike të vlerës së 
bashkëveprimeve në tregjet zgjedhore, parlamentare dhe qeveritare të menaxhuar në 
marrëdhëniet me grupet e interesit.” (Omrod 2012)19

“Marketingu u ofron mundësinë partive politike për të adresuar shqetësimet 
dhe nevojat e ndryshme të votuesve përmes analizave të marketingut, planifikimin, 
zbatimin dhe kontrollin e fushatave politike dhe zgjedhore dhe, ndërkohë shërben si urë 
komunikimi mes votuesve dhe partive Politike për të informuar votuesin.” (Hennenberg 
2004)20.

Zhvillimet kryesore të teknikave të aplikuara të marketingut politik dhe të pranuara 
gjerësisht nga autorë të ndryshëm, mund të përgjithësohen për shumicën e sistemeve 
demokratike, në drejtimet e poshtëcituara:

 ♦ ndikimin e marketingut politik në drejtimin e zgjedhjeve elektorale 
dhe përmbushjes së nevojave të elektoratit përmes krijimit, komunikimit, 
shpërndarjes dhe shkëmbimit të ofertave të cilat sjellin vlerë të  shtuar për 
elektoratin. (Shama 1976: Wring 1977, Scammell, 1995; (Henneberg, 2002)21/
Newman 2002; ,Harris, 2001b22, Lees-Marshment, 2001b23, Palmer, 200224, 
Cwalina Falkowski 2004; Reeves dhe De Chernatony, 2003); 

 ♦ zhvillimin e teknikave të komunikimit Politik , Manaxhimit të lajmit, 
imazhit, si dhe shfrytëzimit mediave të ‘lira’ (Kotler dhe Kotler 1995, 
Franklin dhe Richardson, 2002)25;   Dermody dhe Hanmer - Lloyd 2005 ; 
Harris 2006 ); 

 ♦ Intensifikimin e kërkimit Marketing dhe integrimit me tregun politik 
 ♦ (Huber dhe Herrmann, 199926; Sherman dhe Schiffman, 200227); 
 ♦ Organizimin e marketingut politik dhe profesionalizimit 
 ♦ (Panebianco, 198828; Lees-Marshment 2001); si dhe 

18. Newman, B. I. (1999a), Handbook of Political Marketing, Sage, Thousand Oaks.
19. Omrod R. (Definition of Political Marketing ) 2012 Management workin paper
20. Hennerberg S.C 2004 .‘The Views of an Advocatus Dei:Political Marketing and its Critics’.Journal 

of Public Affairs, 4 /3.
21. Henneberg, S. C. (2002) “Understanding Political Marketing”, in N. O’Shaughnessy and S. C. 

Henneberg (Eds.), The Idea of Political Marketing, Praeger, westport, fq. 93-17
22. Shiko 4
23. Less -Marshment, J. 2001 b. ‘The Marriage of Politics and Marketing’. Political Studies, 49 /4.
24. Palmer, J. 2002 . ‘Smoke and Mirrors: Is That the Way it is? Themes in Political Marketing’. 

Media, Culture and Society.
25. Franklin, B. and Richardson, J. E. (2002) “Priming the Parish Pump: Political Marketing and News 

Management in Local Communications Networks”, Journal of Political Marketing, Vol. 1, N. 1
26. Huber, F. and Herrmann, A. (1999) “A Value-Oriented Model of Candidate Appraisal”, in B. I. 

Newman (Ed.), Handbook of Political Marketing, Sage, Thousand Oaks, fq. 305-320
27. Sherman, E. and Schiffman, L. G. (2002) “Political Marketing Research in the 2000 U.S. Election”, 

Journal of Political Marketing, Vol. 1, N. 2/3, fq. 53-68
28. Panebianco, A. (1988) Political Parties’ Organisation and Power, Cambridge University Press,
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 ♦ Implikimet në politikat publike dhe pikë pamjet kritike në lidhje me 
përdorimin e praktikave të marketingut politike (  O’Shaughnessy  1990; 
Scammell  1995, Hennenberg 2005, Savigny 2009); 

Megjithatë, shumica e aktorëve politikë janë larg të pasurit të një kuptimi të plotë 
dhe të sofistikuar të aplikimeve të marketingut për situatat e shkëmbimeve të tyre 
politike. Manaxhimi i marketingut  politik  ka nxjerrë në pah disa sjellje sempliste 
dhe populiste të ndjekësit, të partive / kandidatëve“ udhëheqëse, duke kontribuar në 
zhgënjim të elektoratit dhe cinizmin që rezulton në lidhje me politikën në përgjithësi 
(Henneberg, 2005)29.

Marketingu Politik, si literaturë dhe si praktikë, është analizuar nga autorë të 
ndryshëm të fushës. Ata kanë dhënë pikëpamje të ndryshme të përdorimit  të MP,  në 
varësi të rëndësisë në kontektin shoqëror të vendit  të analizuar. Disa autorë nga pikëpamja 
historike parashtrojnë faktin se, marketingu politik përbën një vazhdim të teknikave 
dhe të praktikave ekzistuese marketing, të cilat thjesht janë zgjeruar dhe rafinuar në 
përputhje me zhvillimet e teknologjisë. Për disa të tjerë, përveç aspektit të ndryshimeve 
të teknikave të Marketingut nga pikëpamja historike, përdorimi i marketingut politik 
paraqet, gjithashtu, një ndryshim rrënjësor në konceptin e të menduarit në formë 
“partiake”. Shqetësimi i vazhdueshëm i politikës në lidhje me zbatimin e MP është se 
partitë politike/kandidatët po bazohen gjithnjë e më tepër në konceptet e marketingut 
dhe jo në ideologjinë partiake.  

E rëndësishme është që përmes referimit të literaturës dhe praktikave të Marketingut 
Politik të mundësohet prodhimi i produkteve politike dhe te “rriten” kandidatë politikë, 
të cilët bazuar në analizat e tregut politik të mund të promovojnë një ofertë konkuruese 
e cila do të ndihmojë për të kuptuar qëllimet organizative,si dhe do të kënaqë grupet e 
zgjedhësve në këmbim të votës së tyre.

2.1.1 - Marketingu politik kundrejt marketingut tradicional

Teoritë e hershme të marketingut politik rrjedhin nga teoritë e marketingut të 
zhvilluar për tregun e mallrave të konsumit. Megjithatë, më vonë vihen re dallime të 
rëndësishme ndërmjet  praktikës dhe efikasitetit të teorive marketing, që përdoren për 
qëllime politike dhe ekonomike. Në marketingun e biznesit, shitësit dërgojë mallrat, 
furnizojnë shërbime, dhe komunikime (p.sh. reklamat) në treg duke marrë si shkëmbim 
të holla (blerje të konsumit), informata (studim i tregut), për të fituar besnikërinë e 
konsumatorit. Në fushatat politike, kandidatët u premtojnë favore, preferenca politike 
si dhe nxjerrin personalitete prej grupeve të  ndryshme të votuesve,   në këmbim 
tëvotës, përpjekjeve vullnetare, apo kontributeve finaciare të votuesve. ( Kotler dhe 
Kotler 1999)30. 

Deri në fund të viteve 1970-1980 varësia e partive politike në fushatat e tyre 
nga reklamuesit e biznesit ishte shumë e lartë. Në Mbretërinë e Bashkuar, Partia 
Konservatore nënkontraktoi kompaninë Saatchi & Saatchi, e cila realizoi një hulumtim 
tregu në vitin 1978 për komunikimet dhe strategjinë e fushatës, duke përdorur grupet 

29. Henneberg, S. C. (2005) “Leading or Following? A Theoretical Analysis of Political Marketing 
Postures”

30. Kotler, P. and Kotler, N. (1999) „Political Marketing“, in B. I. Newman (Ed.), Handbook of 
Political Marketing, Sage, Thousand Oaks.
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fokusit31. Në vitin 1985, Shoqata e Amerikane e Marketingut (AMA), ripërcaktoi 
konceptin marketing duke përfshirë “idetë” në listën e produkteve të përshtatshme 
për marketingun në Politikë (Scammel, 1999)32. Kjo  reflektoi pranimin e marketingut 
politik si një nëndisiplinë e marketingut dhe shkencës politike nga AMA.

Kalimi në fazën e Marketingut Personal dhe të përgjegjësise sociale në tërësi ka 
detyruar Shoqatën Amerikane të Marketingut që në korrik të vitit 2013 të riformulojë 
konceptin e Marketingut si: “Marketingu është aktivitet, grup institucionesh , dhe 
procesesh për krijimin, komunikimin, dërgimin, dhe shkëmbimin e ofertave, që kanë 
vlerë për konsumatorët, klientët, partnerët, dhe shoqërisë në përgjithësi” duke e 
ndryshuar konceptin e mëparshëm të  vitit 2004 i cili e konsideronte Marketingun si 
:“një funksion organizativ, tërësi procesesh që krijojnë, komunikojnë, dhe i japin vlerë 
konsumatorëve përmes manaxhimit të marrëdhënieve të konsumatorëve, në favor të 
përfitimeve të organizatatës dhe partnerëve të saj”, 

Dallimet mes politikës dhe produktit/shërbimit marketing, me marketingun politik 
qëndrojnë në komunikimin me anëtarët e partisë, mediat, burimet e ardhshme të 
financimit si dhe elektoratit, por duke mos u limituar vetëm në këto elementë. Audienca 
e saj e shumtë do të thotë se, ka një “marrëveshje” të përbashkët me marketingun për 
organizatat publike dhe jo-fitimprurëse (Kotler, Andreasen 1995)33. Gjithsesi objektivat 
paralele që kanë të bëjnë me anëtarët, financimin dhe ariitjen e  votuesve, nuk janë 
ekuivalente me shumicën e situatave të marketingut. Ideologjia Marketing vepron në 
kuadrin e veprimit kolektiv të marketerëve, për t’i ndihmuar ata që të ruajnë aftësinë e 
tyre në përmbushjen e kërkesave të profesionit të tyre. Eshtë e nevojshme që justifikimet 
e veprimeve të marketingut të pranohen gjerësisht si marrëdhënie, dhe praktikat e 
marketingut të bëhen njëkohësisht më të institucionalizuara. 

Gjithashtu, Kotler dhe Andersen shpjegojnë se vështirësia në transformimin e 
marketingut , nga ai tregtar në atë që përshtatet nga organizatat publike dhe jofitimprurëse 
(partitë politike), ka të bëjë me faktin se i pari bazohet në maksimizimin e fitimit, kurse 
në politikë, marketingu lidhet me emocionet dhe pritshmëritë në bazë të shërbimeve 
politike që me kalimin e kohës ndryshojnë në perceptim nga votuesit. Më tej, koncepti 
i marketingut duhet të sigurojë mekanizmin e nevojshëm integrues. Përmbushja e një 
ose, në fakt i të gjitha funksioneve të marketingut në Marketingun Politik, nuk do ishte 
marketing i mirëfilltë pa miratimin e kuptimit Marketing. Në analizën e autorëve të 
cituar më lart, shprehet ideja e vështirësisë së procesit të shkëmbit në tregun politik 
lidhur me të mirat e  paprekshme të procesit të shkëmbimit politik. 

Lees Marshement kur parashtron idenë e orientimit të tregut në orientimin - nga 
partitë politike : ka parasysh 3 dimensione të shtjelluara për herë të parë nga Keith në 
vitin 1960,  në modelin me 3 faza: 

 ♦   orientimi nga produkti politik 
 ♦   orientimi nga shitja e produktit dhe 
 ♦   orientimi nga tregu politik. 

Orientimi politik i partisë /Kandidatit sipas Lees Marchement, ngjason me zhvillimin 
e tri- fazave të praktikës moderne të biznesit si: prodhimi - shitja - marketingu. Është 

31. Kotler, P. and Andreason, A. (1991) Strategic Marketing for Non-Profit Organizations, Prentice 
Hall.

32. Shiko referencën 14
33. Kotler, P. and Andreason, A. (1995) Strategic Marketing for Non-Profit Organizations, Prentice 

Hall, Upper Saddle River
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pranuar përgjithësisht se praktika e biznesit ka lëvizur nga prodhimi tek shitjet dhe, më 
pas, është kaluar në një fokus primar, në atë të nga orientimit nga konsumatori. Gjatë 
fazës së parë të kapitalizmit, biznesi orientohej nga prodhimi. Nga mesi i viteve 1950 
u shfaq faza e dytë, ajo e orientimit nga shitja. Orientimi i marketingut deri në fillim të 
viteve 1970 ishte kryesisht i lidhur me dërgimin e prodhimit tek klienti final. Më pas, 
lindi një fazë e tretë, gjatë së cilës u vu re se konsumatori ka nevojë dhe dëshiron të jetë 
i vetëdijshëm për gjithë procesin. Kërkimi marketing u bë i domosdoshëm për arritjen 
e perfomancës afatgjatë dhe ruajtjes së avantazhit konkurues. Disa autorë pretendojnë 
se tani jemi në prag të fazës së katërt, në atë të orientimit drejt marketingut personal.

Fushatat politike kanë evoluar nga një koncept i partisë në një koncept të marketingut. 
Nën konceptin e partisë, mobilizimi i votuesve ishte faktori më i rëndësishëm për 
fushata të suksesshme. Fushatat moderne përdorin konceptet e marketingut dhe taktikat 
e popullarizuara nga marketerët e bizneseve fitimprurëse për të mobilizuar votuesit. 
Koncepti i marketingut përqëndrohet në dëshirat dhe nevojat e votuesve, më pas, 
politikani gjen (ose krijon) një pjesë të platformës së fushatës që përputhet me nevojat 
e votuesve. Ka argumenta se politikanët mund të krahasohen me produktet e konsumit, 
strategjitë e marketingut dhe fushatat e promovimit, të cilat i mundësojnë ata për të 
fituar pjesën e tregut, dhe gjithnjë e më shumë fushatat zgjedhore janë duke u krahasuar 
me fushatat e marketingut (Kotler dhe Kotler 1999)34

Problemi i të pasurit një dallim të qartë qëndron në faktin se fushata politike ka 
miratuar parimet e marketingut në atë masë që marketingu politik dhe fushata janë 
bërë të suksesshme të lidhura së bashku. Megjithatë mund të pohohet se fushata nuk 
është e përshtatshme për të përshkruar politikën bashkëkohore, në drejtim të asaj që 
Lees - Marshment ( 2001)35 e quajti një “ produkt i orientuar pjesërisht “ ose ndryshe 
një “ shitje pjesërisht e orientuar”. Kjo ndodh për shkak se shoqëria bashkëkohore 
mund të interpretohet nga “ ana e kërkesës “, në atë që elektorati është mësuar me 
shoqërinë e konsumit masiv  në të cilën ato ekzistojnë , dhe në këtë mënyrë bëjnë 
thirrje për një “ parti të orientuar drejt tregut “. Strategjitë brenda partive politike janë 
në thelb drejt zhvillimit (edhe pse shumë ngadalë ) nga terminologjia e strategjisë së 
fushatës , në paradigmën e re të strategjisë së marketingut politik. Mund të thuhet se ka 
edhe dallime thelbësore midis fushatës dhe marketingut politik , pasi fushatat duket se 
nënkuptojnë një transaksion me afat të shkurtër ( Baines dhe Egan , 2001)36 në termat 
e fitimit të një vote në një fushatë zgjedhore të caktuar, ndërsa marketingu politik ka të 
bëjë me ndërtimin e marrëdhënie afatgjatë dhe përmbushjen e kërkesave të elektoratit ( 
Butler dhe Collins 1996)37. Duket gjithashtu të jetë një term, i cili është mjaft agresiv , 
pothuajse militarist , me sa duket duke reflektuar mentalitetin se ka vetëm një fitues në 
një “ betejë “ zgjedhore (Smith 2006)38. Kjo është deri diku e kuptueshme duke pasur 
parasysh natyrën konkurruese të politikës, por ekziston rreziku se partitë politike mund 
të shihen jo vetëm si fushatë kundër njëri-tjetrit , por “ fushata “ për votuesit, në vend 

34. Po aty ref 30
35 Lees-Marshment, J. (2001) Political Marketing and British Political Parties: The Party’s Just 

Begun, Manchester: Manchester University Press.
36 Baines, P. and J. Egan (2001) Marketing and Political Campaigning: Mutually Exclusive or 

Exclusively Mutual, Qualitative Market Research: An International Journal, Vol. 4, No. 1.
37 Butler, P. and N. Collins (1996) Strategic Analysis in Political Markets, European Journal of 

Marketing, Vol. 30, No. 10/11
38 Smith, G. (2006) Competitive Analysis, Structure and Strategy in Politics: A Critical Approach, 

Journal of Public Affairs, Vol. 6, No.1
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të përpjekjeve për të përmbushur nevojat e tyre në  mënyrën që sugjeron marketingu 
politik. Ekziston rreziku se “ fushata “ do të shihet nga votuesit si një fitore për axhendën 
e një partie politike, por jo domosdoshmërisht një fitore për dëshirat dhe nevojat e 
qytetarëve.

2.1.2 - Funksionet e marketingut politik

Funksionet e marketingut përshkruajnë kërkesat marketing që organizatat duhet 
të plotësojnë në mënyrë që të jenë të suksesshme Funksionet e marketingut Politik, si 
për kërkesat apo kushtet për një manaxhim politik të suksesshëm lidhen me rezultatet 
e dëshiruara nga forca politike. Henneberg (2002)39 , i klasifikon tetë funksionet e 
Marketingut politik si funksione “gjenerike” në kuptimin e përgjithshëm dhe, duke i 
bazuar kryesisht në marrëdhëniet e shkëmbimit të një aktori politik (p.sh. një forcë 
politike ) në rrjetin kompleks të marrëdhënieve politike. Siç është argumentuar literatura 
e marketingut politik është larg nga të qënit homogjene. Disa autorë përqëndrohen 
mbi strategjitë e fushatës zgjedhore (prezantim i jashtëm i palëve), ndërsa disa të tjerë 
tërheqin vëmendjen për sjelljen e brendshme të partive dhe anëtarësimin në parti. Të tjerë 
autorë përqëndrojnë vëmëndjen mbi rolin e mediave si thelbësore në këtë proces, mbi 
metodat e marketingut dhe manaxherëve të marketingut, si dhe të tjerë mbi vet partitë 
politike si agjentë të ndryshimit. Disa e çmojnë marketingun si një fenomen pozitiv 
për politikën, ndërsa të tjerët kanë një qasje më kritike. Pozitive është ekzistenca e një 
debati të shëndoshë rreth një sërë idesh, praktikash dhe teknikash, që kanë ndryshuar 
gjerësisht duke riorganizuar natyrën e veprimtarisë politike në nivel elitar. 

Në vijim duke prezantuar funksionet më të rëndësishme te MP sipas Henneberg, 
krijohet një kuptim dhe më i qartë në lidhje me rëndësinë e përdorimit të tij në praktikë.  

1.  Funksioni i produktit: Kushti kryesor për një shkëmbim është ekzistenca e një 
“oferte” , d.m.th. diçka që është vlerësuar nga marrësi (p.sh. një votues apo qytetar) dhe 
“prodhuar” nga një furnizues (p.sh. një parti politike ose kandidati).  Në një zhvillim 
të mëtejshëm, koncepti modern i produktit politik është i lidhur me imazhin (markë) 
të kandidatit. Karakteristikat e  kandidatëve janë veçoritë, që votuesit vlerësojnë kur 
realizojnë vendimmarrjen e tyre zgjedhore. Në kundërshtim me këtë argument, Butler 
dhe Collins (1999)40, theksojnë natyrën shumë komplekse të produktit politik. Ata 
argumentojnë se produkti politik ështe i lidhur me partinë politike/ kandidatin, si edhe 
me ideologjinë themelore të partisë. Të dy këta komponentë si dhe elementë të ndryshëm 
të produktit politik janë të ndërlidhur dhe mund të ofrohen (dhe menaxhohen) veçmas.

Edhe Lees - Marshment (2001), siç është cituar më lart, gjithashtu parashtron idenë 
e manaxhimit të sjelljes së orientuar drejt produktit politik, duke përfshirë aktivitetet 
e të gjithë aktorëve të rëndësishëm në një parti. Brennan (2003)41 lidh elementë të 
ndryshëm të produktit themelor politik për të mirën e sistemeve të vlerave dhe tregon 
ndërveprimin dinamik të votuesve me atë të besnikërisë, që ndryshon herë pas here 
sipas përvojës së votimit.

39. S. C. M. Henneberg 2003,Generic Functions of Political Marketing Management 2003,  Working 
Paper Series, 2003.19

40. Butler, P. and Collins, N. (1999) “A Conceptual Framework for Political Marketing”, in B. I. 
Newman (ed.), Handbook of Political Marketing, Sage, Thousand Oaks, fq. 55-72

41. Brennan, R. (2003) “Does Political Marketing Need the Concept of Customer Value?”, Paper 
presented at the Political Marketing Conference 2003, Sept., London
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Nga ana tjetër, Palmer (2002)42 argumenton se oferta politike nuk ka asnjë vlerë 
praktike në vetvete për votuesin, por thjesht ka vetëm karakter simbolik. Konceptuar 
mbi këto baza, “produkti kryesor politik” mund të përceptohet si një premtim ‘shërbimi’. 
Kjo  përfshin atribute të caktuara personale (dmth karakteristikat e kandidatëve si 
përfaqësues i personelit të ofrimit të shërbimeve), çështje të caktuara politike (p.sh. 
synimet politike), dhe një kuadër ideologjik (një pakete specifike besimesh dhe 
qëndrimesh që udhëzojnë sjellje specifike). Partitë duhet t’i sjellin të gjitha këto elemente 
të shërbimit së bashku, në mënyrë kohezive në një “ markë shërbimesh politikë“, në 
mënyre që të menaxhojnë pritjet e votuesve. “Si i tillë, funksioni i produkti nuk ofron 
më shumë se një paketë premtimesh” (i cili do të dorëzohet në të ardhmen në rrethana të 
pasigurta përmes funksionit të shpërndarjes). Megjithatë, ky premtim ka karakteristikat 
e “të mirave publike”, në formën e premtimit për konsumim të përgjithshëm (jo vetëm 
për segmente të caktuara).

2. Funksioni i Shpërndarjes: Funksioni i shpërndarjes është i lidhur me kushtet 
dhe disponueshmërinë e ofertës së shkëmbimit (produkti politik siç përshkruhet më 
lart) me palën shkëmbyese. Ky funksion ka dy aspekte: transmetimin e fushatës dhe 
transmetimin e ofertës politike. Transmetimi ose shpërndarja e fushatës si funksion 
i siguron elektoratit shkëmbimin e informacionit lidhur me të gjitha elementët më të 
rëndësishëm të “produktit” politik. Kjo përfshin shpërndarjen e informatave lidhur 
me çështje vendimtare politike në lidhje me pikat e rendit të ditës, “vendosjen” e 
kandidatëve në “kanalet” e duhura të shpërndarjes (si reklama televizive, konferenca 
e partisë, debate televizive etj.), duke u siguruar që mediumi i zgjedhur shpërndan në 
mënyrë të përshtatshme dhe, njëkohësisht është i përqëndruar në ideologjinë partiake etj,. 
Sipas Palmerit, “shpërndarja e ofertës politike i referohet përmbushjes së premtimeve 
politike”. Ky funksion shfaqet, kur partia politike apo kandidati ka mjetet politike 
dhe ligjore për të përmbushur premtimet e saj/tij. Zakonisht kjo lidhet me avantazhin 
e të qenit në pozitë qeverisëse. Suksesi i këtij funksioni varet në mënyrë rrënjësore 
nga mënyra se si këto shërbime janë “bashkë – krijuar” dhe miratuar nga elektorati. 
Shumë variabla të rëndësishëm lidhur me funksionin e ofrimit që ndikojnë në suksesin 
e zbatimit të shërbimeve, janë jashtë fuqive të qeverisë / partisë.

3. Funksioni i Kostos: Çmimi dhe kostua përbëjnë një enigmë për teoricienët e 
marketingut politik dhe, i cili ngelet një nga  instrumentat politik më të vështirë për 
t’u matur. Në shkëmbimet ekonomike, çmimi i një oferte zakonisht përbën sakrificën 
kryesore që një klient duhet të kryejë në mënyrë që të realizojë vlerën e ofertës si pjesë 
e shkëmbimit. Autori Wring, duke përdorur një koncept të zhvilluar nga Niffenegger 
(1989), e përcepton çmimin si një konstrukt psikologjik. Kështu, votuesve iu ofrohet 
“çmimi i shpresave” lidhur me “ndjenjën kombëtare, ekonomike, psikologjike apo 
pasigurinë”. Mënyra se si ky kuptim është i lidhur me shkëmbimin politik, dhe se si 
mund të manaxhohet në mënyrë të pavarur nga karakteristikat e “produktit”, si pjesë 
ofertës politike, mbetet në literaturë akoma ende e paqartë. Hennenberg e përshkruan 
funksionin e kostos në marketingun politik “si referim i manaxhimit të barrierave 
aktuale ose të perceptuara në lidhje me qëndrimet dhe sjelljen nga ana e votuesve”. 
Ripërcaktimi i ”çmimit” sugjerohet të jetë pjesë përbërëse e “kostos ose e sakrificave”. 
Lehtësimi i procesit të shkëmbimit në aspektin e kostos, nënkupton për partinë politike 

42. Palmer, J. (2002) “Smoke and Mirrors: Is that the way it is? Themes in Political Marketing”, 
Media, Culture & Society, Vol. 24, fq. 345-363
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pakësimin e kostove oportune në procesin e vendimmarrjes nga ana e votuesve, si dhe 
të vetë procesit zgjedhor. Ky funksion mundëson  rritjen e përfitimeve nga përfshirja 
politike gjatë fushatës si dhe gjatë procesit të votimit. Në terma të përgjithshëm, 
manaxhimi i fushatës duhet të përpiqet të reduktojë përpjekjet e votuesit (si ato monetare 
dhe jo-monetare) në procesin e informimit politik, opinion-formimit, vlerësimit të 
alternativave ose pjesëmarrjes politike në një plan të gjerë.

4. Funksioni i Komunikimit: Komunikimi shërben si funksion i informimit të 
partnerit kryesor të shkëmbimit të ofertës dhe të disponueshmërisë së saj. Ai është 
parë shpesh si thelbi i marketingut politik (Harris 2001b; Palmer 200243). Hennenberg 
pranon rëndësinë e komunikimit politik si qendra e fushatës elektorale, por  thekson se 
kjo përbën një pikëpamje të kufizuar të marketingut politik nga autorë të tjerë. Shpesh 
funksioni i komunikimit përfshin thjeshtësimin e mesazheve, qëndrimeve, klipeve 
apo fjalimeve politike. (Harris 2001b ). Funksioni i komunikimit ndërvepron me 
funksionin e shpërndarjes në aspektin e prezantimit të fushtatës elektorale: kjo e fundit 
ofron mediumin, ndërsa funksioni i komunikimit përcakton përmbajtjen (që rrjedh nga 
funksioni i produktit).

5. Funksioni i Manaxhimit të Lajmit/eve: Ky funksion paraqet, gjithashtu, një 
funksion të komunikimit, por në qendër të tij janë: ndërmjetësit, ndër të cilët, mediat 
janë të rëndësisë primare. Wring i quan aktivitete të komunikimit “falas” ( free media), 
të cilat lidhen me manaxhimin e publicitetit dhe jo domosdoshmërisht kontrollohen 
direkt nga organizata politike. Harris i përshkruan këto aktivitete si marrëdhënie me  
publikun apo të ashtuquajtuara “spin”. Manaxhimi i lajmit përfshin shfrytëzimin e 
kanaleve të shpërndarjes me nivele të larta të besueshmërisë në vetvete. Megjithatë, 
komunikimi në vetvete nuk mund të “manaxhohet” në kuptimin e kontrollit, ai mundet 
vetëm të ndikohet. Partnerët e shkëmbimit të funksionit të manaxhimit të lajmit janë 
kryesisht gazetarë dhe liderë të tjerë të opinionit. Ky funksion ka fituar vëmendje të 
konsiderueshme, si pjesë e diskutimeve rreth “spin- doctoring “- si term i keqinterpretuar 
fillimisht në debatet politike. 

6. Funksioni i Mbledhjes së Fondeve: “Ngritja e fondeve” në botën e tregtisë 
integrohet me funksionin çmim/kosto. Kandidatët dhe partitë politike varen në një 
masë të ndryshme (në varësi me rregullimet e sistemit politik ) nga kuotat e anëtarësisë, 
financimet, shërbimet falas, etj. Në disa sisteme partiake, p.sh. në SHBA, përpjekjet për 
gjetjen e fondeve, përbëjnë ndër aktivitetet më të rëndësishme të marketingut politik.

7. Funksioni i manaxhimit të aktiviteteve Paralele me Fushatën: Ky funksion 
përshkruan kërkesën e koordinuesve të aktiviteteve manaxhuese të fushatës së një 
partie politike me ato të organizatave “paralele” të lidhura me një çështje të caktuar, 
duke nënkuptuar një mbivendosje të axhendës së tyre me atë të partisë. Përdorimi i 
koordinuar dhe sinergjik i aktiviteteve manaxheriale lejon për një vendosje më efikase 
të burimeve të fushatës. Për më tepër, përdorimi i fushatave paralele dhe miratimi nga 
organizatat e tjera mund të rrisë perceptimin e besueshmërisë së mesazheve politike. 
Koordinimi i Fushatës me sferën politike duhet të shihet si një funksion gjenerik për 
shkak të efekteve të mundshme të rritjes së rrjetit, në funksion të punës së pëbashkët me 
aktorë të tjerë të rëndësishëm në tregun politik.

8. Funksioni i Manaxhimit të kohezionit të brendshëm: Përveç orientimit nga 
jashtë në proceset e shkëmbimit, duhet të manaxhohet dhe kohezioni i strukturës së 
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brendshme të partisë politike. Ky funksion është i lidhur me çështjet e marrëdhënieve 
me/mes anëtarët/ve e/të partisë, aktivistëve si dhe agjentët (“ pika kontakti”) të partisë 
si: zëdhënësit, shoqata shërbimesh profesionale etj. Sipas Henneberg ky funksion i 
“marketingut të brendshëm” përbën një rol kritik në sigurimin e stabilitetit të brendshëm, 
pasi lidhet direkt me kredibilitetin e partisë në lidhje me imazhin jashtëm të saj për 
vlerësimin nga ana e votuesve. Megjithatë, një shfaqje e partisë shumë “monolite” do të 
jepte përshtypjen, se procesi i vendimmarrjes brenda partisë është “jodemokratik” dhe 
baza e anëtarësisë nuk luan rol domethënës

2.1.3 - MODELET MARKETING NË POLITIKË

Sipas autoreve Kotler dhe Kotler në librin e tyre  “Marketingu Strategjik në 
organizatat jofitimprurëse”(1995), shtjellohet idea se MP, bazohet në qasjen e marketingut 
për organizatat jofitimprurëse. Autorë të njohur të fushës së Marketingut Politik dhe 
këshillëtarë të fushatave elektorale ne Amerikë, Angli , Kanada, Francë etj:  si Henneberg, 
Newman, Reid, Lees- Marchement, Kotler & Kotler etj., sjellin një kontribut të çmuar 
teorik dhe praktik në funksion të zgjerimit e njohurive në fushën e marketingut politik, 
si dhe në hartimin e modeleve efektive për  zbatimin e koncepteve  Marketing, në varësi 
të kontekstit politik të vendit përkatës. Përzgjedhja e këtyre modeleve të marketingut 
politik është bërë për të parë evolucionin e elementëve të ndryshëm të marketingut në 
politikë. Në fokus të studimit tonë është përzgjedhur segmenti i elektoratit 18-29 vjeç. 
Tek Nifenengger modeli i marketingut politik i bazuar në 4 P-të e marketingut është 
marrë si pikënisje e modeleve të tjera të shqyrtuara dhe si bazë reference minimaliste 
për tu përdorur nga partitë/kandidatë politikë. Tek modeli Newman përveç rëndësisë 
së ndërthurjes së fushatës marketing me fushatën politike segmentimi i votuesit lidhet 
me faktorët e jashtëm duke ndikuar si burim informacioni për hartimin e strategjive 
të segmentimit të elektoratit sipas këtyre input-eve. Studime të tjera të realizuara mbi 
bazat e teknikave STP (segmentim, targetim, pozicionim), janë realizuar nga studiues 
dhe akademikë të ndryshëm të marketingut politik të cilët vënë theksin në kërkimin e 
vazhdueshëm marketing në tregjet me karakteristika të njëjta,  në funksion të hartimit të 
një produkti politik i cili përmbush kërkesat e konsumatorit. Ashtu sikurse u parashtrua 
në fillim të shqyrtimit të literaturës mbi modelin Newman, u theksua se studiues të 
mëvonshëm e kanë cilësuar modelin Newman si një nga modelet më të plota të zbatimit 
të marketingut në politikë (Falkowsky). Modelet më moderne të marketingut politik 
tentojnë drejt ndërthurjes së këtyre modeleve me orientimin e  nivelit të demokracisë. 
Në vijim, shtjellohen dy modelet e zbatimit të koncepteve marketing në politikë nga 
autorët Niffenegger dhe Newman. Në kreun e tretë do të trajtohen disa koncepteve të 
këtyre modeleve në mjedisin politik shqiptar.

2.1.3.1 - Katër “P”-të e marketingut në politikë

Marketingu politik lidhet me implementimin e teknikave të suksesshme dhe nocioneve 
të marketingut në fushën e politikës dhe përmes akademikëvë të fushës, sugjerohet  përdorimi  
i tij sipas konceptit të një fushtate elektorale të përhershme. Në këtë çështje, shpjegohet në 
bazë të parimeve të marketingut Miks, lidhja me sjelljen konsumatore në Politikë. Phillip 
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B. Niffenegger (1988), ishte ndër të parët, i cili konceptoi një model të marketingut politik, 
bazuar në përdorimin e mjeteve klasike të marketingut miks dhe rëndësisë së kërkimit të 
vazhdueshëm Marketing në funksion të fushatave politike.  Ai thekson se marketingu politik 
përfshin përpjekjet që synojnë integrimin në kuadër të marketingut miks, të njohur si katër 
P-të: Product (Produkti), Promotion (Promovimi), Price (çmimi), dhe Place (vendi) për të 
kontrolluar sjelljet e votuesve. 

Programet marketing të bazuara në 4(katër) P-të hartohen veçmas për segmente 
votuesish të ndryshëm. Një rol shumë i veçantë në hartimin e segmenteve është 
konsiderimi i votuesve të lëkundur, ose segmentimi i tyre, respektivisht sipas kritereve 
demografike dhe psikografike të tyre. Modeli i marketingut politik i propozuar nga 
Niffenegger sygjeron krijimin e një sistemi të azhornuar marketing nga stafi i kandidatit, 
duke përfshirë mbledhjen dhe analizimin e të dhënave nga tregu politik, segmentimi, 
dhe kanalet e shpërndarjes së mesazhit në grupet e fokusit. 

Gjithashtu është e rëndësishme që gjatë krijimit të makrostrategjisë së fushatës 
të integrohen dhe mikrostrategjitë për rajonet ose tregjet lokale të votimit. Korniza 
integruese e elementëve të marketingut politik thekson rëndësinë e kërkimit të tregut, sipas  
ilustrimit në figurën 2.1.
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Figura 2.1 - Proçesi i marketingut Politik sipas Niffenegger

Një parti politike/kandidat pjesëmarrëse në zgjedhjet parlamentare ose vendore, 
duhet të identifikojë nevojat, interesat, dhe vlerat e votuesve dhe ta paraqesë veten në 
një mënyrë të tillë që të përshtatet më së miri me këto kërkesa. Edhe nëse kandidati është 
në gjendje të përcaktojë problemet kryesore sociale, ekonomike, ose politike të vendit, 
pa kërkim sistematik marketing ai nuk do ishte në gjendje të përcaktonte se si grupet e 
ndryshme të zgjedhësve i përceptojnë këto çështje. Ajo që mund të supozohet është se 
çështje të ndryshme zënë peshë të ndryshme për grupe të veçanta. Prandaj, kandidati 
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duhet të përpiqet të përshtasë strategjinë e tij të votimit për segmente të ndryshme të 
zgjedhësve në mënyrë që të gjejë pozicionin më të mirë për veten e tij në secilin prej 
tyre.

Sipas Niffenegger 1. produkti i ofruar nga kandidati është një përzierje komplekse 
e besimeve të përfitimeve nga votuesit, të cilat do të rezultojnë nëse kandidati do të 
zgjidhet. Shumica e premtimeve të artikulurara nga kandidati bazohet në platformën e 
partisë. Më pas, ato reklamohen nga marketingu politik partiak, shtypi dhe aktivitetet e 
marrëdhënieve me publikun të kandidatit. Pas ofrimit të produktit, shumica e votuesve 
të kandidatit fillojnë të njohin profilin e tij personal, si dhe zhvillojnë një vlerësim të 
kandidatit. 

Gjatë krijimit të produktit në marketingun politik “paketimi” i tij në shumicën e 
rasteve zhvillohet nga këshilluesit politik. Këtu nënkuptohet promovimi i produktit për 
të rritur imazhin e kandidatit tek votuesit. Këto taktika lidhen me krijimin e imazhit të 
synuar në spotet televizive, shtypi, radio, etj. 

2. Promovimi konsiston në një shkallë të lartë me përpjekjet reklamuese dhe të 
publicitetit përmes mbulimit të free mediave për kandidatin, programin e tij si dhe 
fushatën. Niffenegger dallon 4 forma kryesore të strategjisë së promovimit:

a. Strategjia e përqëndrimit, e cila lidhet me përpjekjet për të përqëndruar një 
pjesë të buxhetit të promovimit në segmente votuesish të veçantë (psh.në rajone apo 
njësive të caktuara vendore).

 b. Strategjia e kohës, lidhet me përpjekjet për të shpenzuar pjesën më të madhe 
të buxhetit të promovimit në aktivitete ku kandidati paraqitet më mirë, duke detyruar 
opozitën të zhvillojë sa më shume aktivitete dhe të konsumojë më shpejt burimet e 
kundërshtarit.

 c. Strategjia e ç’orientimit, konsiston në shmangien e një përballje me oponentin 
kryesor dhe përpjekjeve për të zënë kundërshtarin në gabime ose në befasi.

 d. Strategjia e fushatës negative, konsiston me vendosjen e një mesazhi negativ 
kundër pozicionit të oponentit dhe karakteristikave personale. 

3. Vendi (shpërndarja), sipas Niffengger, vendi  lidhet me stimujt marketing, të 
cilat i referohen aftësive të kandidatit për të përcjellë mesazhin e tij tek votuesi. Strategjia 
Marketing e shpërndarjes së mesazhit të fushatës kombinon imazhin e programit me 
punën e vullnetarëve, të cilët janë përzgjedhur për ta shpërndarë imazhin e kandidatit në 
tregun e caktuar. Kjo përfshin punën e aktivistëve (“derë më derë”) të cilët promovojnë, 
shpërndajnë fletë palosjet e kandidatit, regjistrojnë votuesit si dhe kërkojnë fonde për 
programin e kandidatit, përmes kontakteve direkte me elektoratin. Vendi dhe format 
e mbledhjeve të kandidatit me votuesit ndryshojnë nga takimet në qendër të qyteteve, 
në mbledhjet në klube ose mbledhjet në vendet e punës, etj,. Duke qënë se qëllimi i 
politikanit në fushatë elektorale është që të takojë sa më shumë votues, ai do përpiqet 
që të jetë në shumë vende në të njëjtën kohë. 

4. Çmimi i ofruar nga kandidati u referohet kostove totale që votuesit do të 
përballojnë, nëse kandidati zgjidhet në detyrë. Ai përfshin kostot ekonomike, si: rritja 
e taksave ose shkurtimi i buxhetit. Kosto të tjera të listuara nga Niffenegger përfshijnë 
efektet e imazhit kombëtar me të cilën përfaqësohet kandidati, si dhe kostot psikologjike. 
Koncepti i çmimit të kandidatit është i ngjashëm me çmimin e produktit në marketingun 
e mallrave të konsumit. Përzgjedhja e një kandidati në tregun politik, ose blerja e një 
produkti shërbimi në tregun ekonomik shoqërohet me kostot përkatëse. Diferenca 
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më e madhe në këtë rast është se në tregun politik këto kosto janë të paprekshme ose  
psikologjike, ndërsa në tregun ekonomik ato janë të prekshme dhe përfaqësohen nga të 
hollat ose produkte me të cilat të shkëmbehen këto shuma monetare. 

Megjithëse Modeli Niffenegger përpiqet të sugjerojë strategjitë e marketingut 
Politik në fushatat politike, sipas 4-P-ve të Marketingut, ky model është një kopje e 
koncepteve të përdorura në marketingun tregtar dhe nuk ka një dallim të qartë mes 
zgjedhjes konsumatore dhe zgjedhjes politike.

2.1.3.2 - Modeli Newman në politikë

Sipas Cwalina dhe Falkowski modeli i marketingut politik të Bruce I. Newman  
(1994 , 1999c ) është një nder modelet më të plotë në qasjen e marketingut në sjelljen 
politike.44 Ai ofron procedura për një numër konceptesh që lidhen me aktivitetet e 
marketingut në tregun e votimit. 

Në modelin e tij, Newman paraqet një dallim të qartë mes proceseve të një fushate 
marketing dhe atyre të një fushate politike. Fushata e marketingut ndihmon kandidatin 
të kalojë nëpër katër faza të fushatës politike, duke përfshirë çdo element, që nga faza 
e parapërgatitjes së një politikani për të gjetur vendin e vet në politikë, formimin e 
imazhit të tij në politikë e deri në fazën e zgjedhjeve elektorale. Është e natyrshme që 
të dy fushatat janë të lidhura ngushtë me njëra-tjetrën. Procesi i një fushate marketingu 
është themeli i modelit, sepse ajo përfshin të gjitha mjetet e marketingut të nevojshëm 
që kryen kandidati në të gjitha nivelet e fushatës politike. Figura 2.2 paraqet një 
përfaqësim skematik të modelit Newman .
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44. Wojciech Cwalina, Andrzej Falkowski, Bruce I. Newman 2011, Political Marketing: Theoretical 
and Strategic Foundations
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Segmentimi i tregut të votuesve, pozicionimi i kandidatit, formulimi i strategjisë 
dhe zbatimi i saj, janë  themeli i tregut në marketingun Politik; si rrjedhojë përkufizimi 
dhe kuptimi i tyre janë dukshëm të ndryshme nga ai tregtar dhe të pajisura me veçantinë 
e tregut të votimit.

Në qendër të fushatës të marketingut politik është realizimi i kandidatit, duke qenë se 
ky i fundit nuk është në një pozicion për të apeluar për të gjithë votuesit e çdo bindjeje. 
Kjo do të thotë se ai duhet ta segmentojë elektoratin në segmente të dallueshme të votimit 
dhe pastaj të krijojë një platformë të fushatës. Në fazën e segmentimit të votuesve nuk 
merren parasysh vetëm karakteristikat demografike, ose statusi ekonomik i qytetarëve. 
Rol të rëndësishëm në ndarjen e tregut në segmente, janë, gjithashtu, nevojat, qëndrimet, 
interesat dhe preferencat e votuesve, të cilat përfshihen në procesin e segmentimit psiko-
grafik. Kështu duke iu kthyer qëllimit të studimit, segmetimi i elektoratit rinor, do të 
kërkojë jo vetëm proçesin e inteligjencës Marketing por në të njëjtën kohë dhe hartimin e 
produktit politik dhe më pas pozicionimin e saktë të kandidatit në këtë segment. 

Pas vlerësimit të segmenteve të identifikuara, kandidati duhet të përcaktojë 
qëndrimin e tij me secilin prej këtyre në procesin shumëshkallësh të pozicionimit. Ky 
proces pozicionimi përbëhet nga vlerësimi i avantazheve të kandidatit dhe i dobësive të 
kundërshtarëve të tij. Elementet kyçe këtu janë (1) krijimi i një imazhi të kandidatit duke 
theksuar karakteristikat e veçanta të personalitetit të tij;  (2) zhvillimi dhe paraqitja e një 
pozicioni të qartë mbi çështjet ekonomike dhe sociale të vendit. Imazhi dhe programi i 
hartuar duhet të jenë baza për strategjinë e betejës zgjedhore. 

Nëse  një kandidat konkuron kundër një kandidati tjetër në detyrë, i pari ka një ka 
një avantazh më të lartë, sepse ai mund të përpiqet të tërheq vëmëndjen  e votuesve për 
një qasje të re, tërësisht inovative të problemeve ekonomike dhe sociale në programin 
e tij të votimit. Pa marrë parasysh, nëse kandidati do të jetë në gjëndje t’i zbatojë 
këto ndryshime, votuesit janë gjithmonë të ndjeshëm ndaj ndryshimeve të bazuara në 
besimet e tyre.  Lidhur me këtë pikë, kandidati mund të nxjerrë në pah dobësitë e rivalit 
në detyrë, që nuk i përmbush premtimet e tij dhe ia atribuon  këtij dështimet në fushën e 
ekonomisë ose të politikës sociale. Megjithatë një qasje e re për lëndë të veçanta duhet 
të shoqërohet me karakteristika të tilla të kandidatit : si të qenit inovativ, i qëndrueshëm, 
i ndërgjegjshëm,  i hapur ndaj përvojave të reja, etj,.

Në mënyrë që të krijohet pozicionimi i  kandidatit në mëndjet e votuesve, fushata  
e marketingut në model duhet të aplikojë dhe integrojë marketingun miks politik. 
Sipas Newman, çdo komponent i konceptit të 4 P-ve duhet modifikuar sipas tregut 
politik (Produkti, marketingu shtytës, marketingu tërheqës, sondazhet), si në nivelin e 
përcaktimit të komponentëve të veçantë ashtu dhe mënyrës së zbatimit  të tyre. 

Produkti (Product)  përcaktohet mbi të  dhënat bazë të lidershipit të kandidatit  
dhe të platformës së fushatës, veçanërisht të çështjeve dhe politikave kryesore që sjell 
kandidati. Faktorë të tillë, si njerëzit e organizatës së tij, partia  dhe votuesit, ndikojnë  
në cilësitë e  produktit  krahas cilësive të vetë kandidatit. Gjatë periudhës së hartimit të  
platformës së fushatës, ekzistojnë  dy kanale kryesore të fluksit të informacionit përmes 
të cilave  një kandidat mund të promovojë veten dhe platformën e tij.

Kanali i parë, i quajtur marketingu shtytës (Push Marketing), ka të bëjë me 
konceptin e vendit ose të kanalit të shpërndarjes. Ai lidhet me përpjekjet e nevojshme 
të bazës së anëtarësisë,  dhe  ngritjen e  një rrjeti personash vullnetarë për të manaxhuar 
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aktivitetet e përditshme të fushatës elektorale. Qendrat e marketingut shtytës ndihmojnë 
në përcjelljen e mesazhit të kandidatit nga organizata tek votuesi.  

Kanali i dytë është marketingu tërheqës (Pull Marketing), i cili fokusohet në 
përdorimin e mediave për përcjelljen e mesazhit nga kandidatit te votuesi. Krahas kanalit  
të marketingut të drejtpërdrejtë, të përdorur përmes marketingut shtytës, në marketingun  
tërheqës,  mesazhi përcillet nga format e ndryshme të medias si:  televizioni, radio, 
gazeta, revista,  e-mail direkte, kompjuterat, si dhe format e tjera të promovimit që janë 
në dispozicion.

Sondazhet (Polling), p-ja e katërt, realizohen përgjatë procesit politik, në mënyrë 
që t’i sigurojnë kandidatit informacionin për zhvillimin e fushatës marketing. Ata 
përfaqësojnë shqyrtimin e të dhënave dhe kërkimin, të cilat do të përdoren për të 
zhvilluar  idetë e reja, si dhe njëkohësisht për t’i testuar ato sa efektive do te jenë. 

Fushata marketing zhvillohet njëkohësisht me fushatën politike, duke mundësuar 
një kalim të suksesshëm të kandidatit përmes fazave të fushatës politike (faza 
parazgjedhore, faza fillestare, konventat, faza e zgjedhjeve të përgjithshme). 

Të dyja fushatat,  marketing dhe ajo politike, influencohen nga orientimi strategjik 
i kandidatit dhe nga forcat e mjedisit. Ato lidhen ngushtë mes tyre dhe ndërvaren nga 
njëra - tjetra.

Fushata Marketing dhe fushata politike janë të integruara në mjedis dhe, për këtë 
arsye, ato janë të lidhura me shpërndarjen e forcave në një mjedis të caktuar. Ndryshimi 
i pushtetit në politikë, nga dominimi i organizimit partiak në rritjen e ndikimit  të 
konsulentëve politikë ka ardhur si nevojë e bazuar në: (1) ndryshimi i teknologjisë 
dhe (2) ndryshimet strukturore në procesin politik. Tre mediumet me ndikimin më 
të lartë në ndryshimet teknologjike përfshijnë:  kompjuterat, televizionin dhe postën 
elektronike. Secili nga këto mediume  ndikon drejtpërdrejtë mënyrën e drejtimit të 
fushatës së  kandidatëve, duke i detyruar këta të shfrytëzojnë ekspertizën e specialistëve 
të marketingut. Konsulentët marketing i udhëheqin kandidatët përmes proceseve 
komplekse të fushatës marketing dhe fushatës politike.

 Ndarja strukturore dikton rregullat e lojës dhe kushtëzimet, sistemin e financimeve 
dhe debatet kryesore. Rregullat e ndërlikuara dhe kushtëzuese përcaktojnë mënyrën 
se si kandidati garon në zgjedhje. Kufizimet në kontributet individuale kanë detyruar 
kandidatët që të synojnë jo vetëm mbledhjen e fondeve përmes ekspertëve, por në të 
njëjtën kohë të dërgojnë edhe mesazhe përmes ekspertëve të postës direkte elektronike. 

Avantazhet e teknologjisë së postës elektronike i kanë dhënë kandidatit mundësinë që 
të segmentojë votuesit e përzgjedhur duke përcjellë mesazhe të ndryshme për segmente 
të ndryshme. Këto ndryshime sjellin lehtësira për zhvillimin e kërkimit marketing  
dhe konsiderohen si gjithnjë e më shumë të rëndësishme në procesin qeverisës dhe të 
zgjedhjeve. 

Modelet marketing të prezantuara më sipër sjellin së bashku në një të vetme të dy 
fushatat: fushatën marketing të përhershme dhe procesin marketing politik. Të këta dy 
procese varen nga sistemi politik i vendit, tradita politike, si dhe efiçenca e zhvillimit të 
procedurave demokratike. 

2.1.4 Kërkimi marketing dhe segmentimi i elektoratit 

Në biznes segmentimi i tregut dhe grupet e fokusit përdoren për të identifikuar 
ato grupe konsumatorësh ndaj të cilëve marketingu drejton produktet dhe fushatën 
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promocionale. Në politikë segmentimi i tregut ka qënë i lidhur tradicionalisht me gjetjen 
e mesazhit të përshtatshëm i cili do tu apelohet segmenteve të ndryshme të votuesve. 
Kërkime konsumatore në shkallë të gjërë duhet të mblidhen në një formë të përditësuar 
dhe të qëndrueshme në kohë. (Kotler 2011)45. Marketerët përqëndrojnë shumë përpjekje 
në përmbushjen e pritjeve të konsumatorëve. Pritshmëritë e konsumatorëve janë kryesisht 
të influencuara nga hendeku midis perceptimeve që ata mendojnë dhe shërbimit të ofruar. 
Edhe votuesit eksperimentojnë të njëjtat boshllëqe në politikë, kështu : 

 ♦ një nga hendeqet  lidhet me pritjet e konsumatorëve dhe perceptimit të 
menaxhimit të këtyre pritshmërive. Matja e kësaj diference në politikë 
vështirësohet sepse kandidatët i ndajnë perceptimet e tyre të elektoratit pasi 
sondazhet u kanë dhënë informacion në lidhje me pritjet e tyre. 

 ♦ ekziston një diferencë ndërmjet specifikimeve cilësore dhe shërbimeve të 
shpërndara. Me fjalë të tjera ka ndryshime të cilat kufizojnë kandidatët të 
shpërndajnë atë që votuesi e përcepton si thelbësore. Politikanët janë shumë të 
ekpozuar ndaj këtyre diferencave krahasuar me industritë e tjera, si rezultat i 
situatave të papritura me të cilat ata duhet të jenë me përballje të vazhdueshme. 

 ♦ ekzistojnë diferenca ndërmjet perceptimit të menaxhimit dhe specifikave të 
cilësisë së shërbimit. Kjo lidhet me faktin se politikanët nuk kanë gjithmonë 
nën kontroll stafin duke qënë se vullnetarët janë në një pozicion të cilët nuk 
ndikohen nga ndryshimet e zyrtarëve të zgjedhur. 

 ♦ ekzistojnë ndryshime ndërmjet shpërndarjes së shërbimit dhe komunikimit 
të brendshëm. Kështu premtimet e realizuara përmes publicitetit të cilat 
nuk materializojnë rezultatet e prekshme, krijojnë probleme për ofruesin e 
shërbimit. Këtë e shohim të lidhur me faktin se politikanët zakonisht ofrojnë 
në fushatën elektorale, platforma premtimesh të cilat nuk materializohen në 
politika kur ato zgjidhen në detyrë.

Teoritë e sjelljes konsumatore kanë njohur impaktin e karakteristikave të 
konsumatorëve dhe ndërveprimet me ambjentin specifik si një faktor i lidhur me vendim-
marrjen e konsumatorëve. Kërkime të ndryshme të sjelles konsumatore bazohen në 
qasjet konjiktive, të cilat rrjedhin nga psikologjia konjiktive me presupozimin se sjellja 
njerëzore është rezultat i një procesi informues. 

Në politikë, konceptet e mësipërme janë diskutuar dhe analizuar nga autorë të 
ndryshëm të cilët besojnë se votuesi sillet në formë racionale kur lidhet me veprimet 
e ndjekura për kërkimin dhe vlerësimin e alternativave si dhe marrjen e vendimit për 
arritjen e objektivave personale. Gjithsesi autorë të ndryshëm konfirmojnë se ka një 
reagim emocional lidhur me vendim-marrjen për një parti/kandidat politik (Marcus 
2003)46. Sipas Marcus ky reagim emocional shërben si një mjet kërkimi për tu adaptuar 
me sjelljen konsumatore në sjelljen e votuesit. Gjithashtu bazuar në këto qasje teorike të 
përgjithshme, si në modelet e shqyrtuara më lart, dhe në segmentimin rinor argumentohet 
se segmentimi i elektoratit rinor realizohet sipas karakteristikave ekonomike dhe 
demografike të vendit.  Gjithashtu sipas Baines Harris dhe Lewis, në një artikull të 
botuar në revistën shkencore “ Marketing intelligence and Planning” në vitin 2002, 
procesi i segmentimit të elektoratit duhet të kalojë disa faza të përgjithshme dhe me pas 

45 Philip Kotler (2011) Reinventing Marketing to Manage the Environmental Imperative. Journal of 
Marketing: July 2011, Vol. 75.

46 Marcus, G.E. (2003). The psychology of emotion and politics. In D. Sears, L. Huddy & R. Jervis 
(Eds.), Oxford handbook of political psychology , New York: Oxford University Press.
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në funksion të përmirësimit të imazhit dhe mesazhit, hartohen dhe produktet specifike 
sipas rëndësisë dhe specifikave të secilit segment  të elektoratit47.  Suksesi në marketing 
shkon më larg sesa identifikimi i nevojave të konsumatorëve. Teknikat e marketingut 
lidhen gjithashtu me mundësitë dhe aftësitë për të parashikuar se cilat do jenë këto 
kërkesa në të ardhmen. Në secilin rast kandidat, çështje apo produkt, marketingu 
është një komponent kritik i të kuptuarit se çfarë votuesit, shtetasit apo konsumatorët 
dëshirojnë dhe kërkojnë. Kërkesat mund të drejtohen si në nivel emocional, ashtu edhe 
në nivel racional duke rezultuar në zgjedhje të ndryshme për arsye të ndryshme, lidhur 
me të njëjtin produkt apo kandidat. Argumentohet dhe përdorimi i koncepteve të Markës, 
për krijimin e një  partie /kandidati markë në politikë (Reeves, P., de Cherntony, L. M. 
Carrigan 2006).48 

2.1.5  Karakteristika të sjelljes politike në elektoratin  rinor

Rinia ështe një nga grupet e fokusit më të synuara nga partitë politike. Kjo 
argumentohet me disa cilësi që shfaq vetë ky segment i popullsisë lidhur me rolin e tyre 
në të influencuarit në procesin zgjedhor.49  Sipas një Studimi të “Qendrës për informim 
dhe kërkim mbi të mësuarit dhe angazhimit civil” në Amerikë, përqindja e votuesve të 
segmentit 18-29 vjeç në Amerikë, ishte rreth 16 %. 50 Megjithatë vihet re një prirje drejt 
studimeve të lidhura me votuesin tërësi sesa ne analizimin dhe identifikimin e nevojave 
të këtij segmenti. (White 2000)51.  Kjo prirje nga ana e akademikëve të Marketingut 
Politik lidhet dhe faktin se studime të ndryshme të shkencave politike miratojnë idenë 
se të rinjtë,  janë më pak të prirur të kenë një pjesëmarrje aktive në politikë. 

Artikuj dhe publikime të shumtë të botuar lidhur me identifikimin e faktorëve të 
cilët karakterizojnë sjelljen politike tek të rinjtë. Segmenti i të rinjve tenton të jetë më 
cinik dhe më i tërhequr ndaj pjesëmarrjes aktive në politike. ( Mulgan dhe Wilkinson 
199752, Castanon, Rank,  Bareto 2011)53. Ky fenomen lidhet me studime të ndryshme 
sasiore të cilët argumentojnë se të rinjtë janë të zhgënjyer ndaj politikës dhe sistemit 
në tërësi,  duke analizuar tregues të tillë si  qëndrimet politike, anëtarësimet në parti, 
pjesëmarrja në votime etj ( Heath dhe Park 199754; Jowell dhe Park 199855).  

47 Paul R. Baines, Phil Harris and Barbara R. Lewis”The political marketing planning process: 
improving image and message in strategic target areas, Marketing Intelligence & Planning, 2002

48 Reeves, P., de Cherntony, L. and M. Carrigan (2006) Building a Political Brand: Ideology or Voter 
Driven Strategy, Journal of Brand Management, Vol. 13, No. 6, 2006

49. http://www.civicyouth.org/quick-facts/youth-voting/
50. h t t p : / / w w w. c i v i c y o u t h . o rg / w p - c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 3 / 0 5 / C I R C L E _ 2 0 1 3 F S _

outhVoting2012FINAL.pdf, shkarkuara më 30.04.2013
51. White, C., Bruce, S. and Ritchie, J. (2000) Young People’s Politics: Political Interest and 

Engagement amongst 14–24 year-olds (York: Joseph Rowntree Foundation)
52. Mulgan, G. and Wilkinson, H. (1997) ‘FrEEdom’s children and the rise of generational politics’, in 

G.Mulgan, Life after Politics: Neë Thinking for the Tëenty First Century (London: Fontana).
33. Marcela Garsia Gastanon-Plugged in our Tunes out? Youth, Race and Internet Usage in the 2008 

Election,http://www.whatkidscando.org/youth_on_the_trail_2012/pdf/JPM_MGC_final.pdf, 
shkarkuar me 13/07/2013

54. Heath, A. and Park, A. (1997) ‘Thatcher’s children?’, in R. Jowell et al. (eds), British 
SocialAttitudes: The Fourtwnth Report. The End of Conservative Values? 

55. Jowell, R. and Park, A. (1998) Young People, Politics and Citizenship: A Disengaged 
Generation? (London: Citizenship Foundation).
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 Të tjerë sudiues e lidhin këtë qëndrim me fazat e ciklit të jetës dhe problematikat 
e realitetit global për këtë segment.  Artikulohen të dhëna se brezi i tanishëm i të 
rinjve është një brez që është vendosur larg nga pozicioni vullnetar dhe eksperiencat 
e jetës në një shoqëri armiqësore komplekse, e cila është shumë larg nga bota e 
banuar nga gjeneratat e mëparshme e të rinjve ( Furlong dhe Cartmel 199756; Miles 
200057). Si pasojë, shqetësimi kryesor i të rinjve është  sigurimi i së ardhmes së tyre të 
menjëhershme kundër një shumëllojshmërie rreziqesh të perceptuara, ndërsa të qenit i 
pavarur është një qëllim më afatgjatë ( Bynner 199758). Duke pasur parasysh se jeta e 
të rinjve karakterizohet nga përshtatshmëri afatshkurtra ( Williamson 199759), mund të 
jetë si shkak i asaj që ato nuk kanë kohë për politikën. Modelet e socializimit të të rinjve 
të sotëm janë dukshëm të ndryshme nga brezi i prindërve të tyre, pasi janë më të ndikuar 
nga proceset e globalizimit dhe  individualizimit (Bauman 2011)60, dhe nga konsumi 
dhe konkurrenca (Kestilä-Kekkonen, 200961). Në bazë të një studimi të vitit 2012 të  
Komisionit të Evropës62, lidhur me perceptimet e sjelljes rinore në pjesëmarrjen qytetare 
të të rinjve,  rezulton se të rinjtë, janë më shumë të shqetësuar dhe të interesuar  lidhur 
me elementët e punësimit, studimit dhe  jetës argëtuese. Shiko Figura 2.3. Gjithashtu 
studime të ndryshme pranojnë një lidhje pozitive mes nivelit të edukimit dhe arsimimit 
dhe pjesëmarrjes politike. (Dee 200363; Sondheimer dhe Green, 2010)64. 

Studime të tjera analizojnë dhe përpiqen të japin argumenta në lidhje me ndryshim 
in e sjelljes së Partive Politike ndaj këtij segmenti duke reflektur centralizimin e pushtetit 
që ka ndodhur brenda lidershipit dhe prirjen drejt asaj që  studiesi Panebianco, e quajti  
varësia nga “profesionistët e zgjedhjeve elektorale”, në krahasim me organizimet 
tradicionale vullnetare në bazën e partisë. Këto cilësi nuk mendohet të jenë në 
përgjithësi ato që do t’i bënin politikanët veçanërisht tërheqës për të rinjtë. Gjithashtu 
procesi themelor i politikës partiake nuk është ai që tërheq interesin e tyre, sepse, sic 
argumentojnë  Cloonan dhe Street, tani ‘ për pjesën më të madhe  të votuesve, kërkohet 
një politikë e konsumit pasiv dhe jo pjesëmarrje aktive“ ( Cloonan dhe Street 1998)65.

56. Furlong, A. and Cartmel, F. (1997) Young People and Social Change (Buckingham: Open 
University Press).

57. Miles, S. (2000) Youth Lifestyles in a Changing World (Buckingham: Open University Press).
58. Bynner, J., Ferri, E. and Sheperd, P. (1997) ‘changing lives in the 1990s’, in J. Bynner, 

E. Ferri, and P. Sheperd (eds), Twenty-Something in the 1990s: Getting On, Getting By, 
Getting Nowhere (Andershot: Ashgate).

59. Williamson, H. (1997) ‘Status zero youth and the underclass: Some considerations’, in 
R. McDonald (ed.), Youth, the ‘Underclass’ and Social Exclusion (London: Routledge).

60. Bauman, Z., 2009. Identity in the Globalizing World. In: A. Elliott and P. du Gay, eds. Identity in 
Question. London: Sage.

61. Kestilä-Kekkonen, E., 2009. Anti-party sentiment among young adults. Young, 17(2),  
62. http://eacea.ec.europa.eu/youth/tools/documents/perception-behaviours.pdf
63. Dee, T. (2003). Are there civic returns to education? CIRCLE working paper 8. College Park, MD: 

The Center for Information & Research on Civic Learning & Engagement. 
64. Sondheimer, R. M., & Green, D. P. (2010). Using experiments to estimate the effects of  education 

on voter turnout. American Journal of Political Science, 54(1), 174-189.
65. Cloonan, M. and Street, J. (1998) ‘Rock the vote: Popular culture and politics’, Politics,
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Figura 2.3 - Shkalla e pjesëmarrjes rinore në aktivitete qytetare 

Kjo nënkupton se ata kanë më pak kohë për politikën se gjeneratat e mëparshme 
të të rinjve, si dhe bashkëkohësit e tyre më të vjetër. Për më tepër, natyra e politikës po 
ndryshon, me një transformim të veprimtarisë politike larg nga pjesëmarrja dhe drejt 
një modeli më konsumator të politikës. Me këtë proces, partitë politike në mënyrë të 
veçantë po bëhen më të largëta dhe/ose nuk janë të lidhura që të ndërveprojnë direkt 
me njerëzit, siç bënin në të kaluarën. Kjo mund të shpjegojë pjesërisht perceptimin 
relativisht negativ lidhur me politikën “zyrtare” të mbajtur nga të rinjtë dhe interesit të 
tyre për një stil të ndryshëm nga ai politikës. 

Ndërsa ka autorë të tjerë që argumentojnë se, rinia nuk është apatike ndaj sjelljes 
politike por thjesht ka ndryshuar mënyra e të konceptuarit të Politikës në ndryshim 
me brezat e vjetër. ( Henn, Wienstein, Wring 2002)66. Megjithatë, gjatë shqyrtimit të 
orientimit të të rinjve, në politikën ‘formale’ sic përcaktohet dhe kuptohet, nga këta 
autorë konkludohet se të rinjtë e sotëm,  janë të angazhuar dhe janë të interesuar në 
çështjet politike, por ata shfaqen mosbesues ndaj atyre që zgjidhen në pushtet dhe që 
janë përgjegjës për drejtimin e sistemit politik.

2.1.6 - Limitet dhe kritikat e marketingut politik 

Përveç përfitimeve të aplikimeve të teknikave marketing në politikë,  në funksion 
të përmbushjes së nevojave të elektoratit përmes krijimit, komunikimit, shpërndarjes 
dhe shkëmbimit të ofertave etj, akademikë të fushës, gjatë paqyrimit të literaturës 
dhe argumentimit përmes shembujve të praktikës, parashtrojnë gjithashtu kritikat dhe 
vështirësitë e rrugëtimit të Marketingut Politik gjatë 2 dekadave te fundit.( R. P. Ormrod, 
S. C M Henneberg,N.O’Shaughnessy)67 . Pjesa më e madhe e kritikave e pranuar nga 
akademikët e Marketingut Politik lidhen me ndryshimet e tregut Politik me tregun e 
mallrave dhe shërbimeve të konsumit si dhe me elementë të tillë si  : 

66.  M. Henn, M. Weinstein, D. Wring, A generation a part ? British Journal of Politics and 
International Relations, Vol. 4, No. 2, Qershor, 2002, 

67 R. P. Ormrod, S. C M Henneberg, N.O’Shaughnessy “Marketingu Politik- Teori dhe koncepte 
2013”
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1. Zbatimi i kushtëzuar mbi baza emergjence dhe jo permanente –kështu 
fakti që marketingu politik është një fushë e re në planin praktik, pranimi nga 
lidershipi partiak apo akademikët e Shkencave Politike shfaq rezistencë. Ashtu 
sikurse shyqrtuam në literaturë, në pjesën e  ndryshimeve mes  Marketingut 
Politik dhe marketingut tregtar, zbatimi i Marketingut në Politikë, në disa raste 
keqkuptohet ose lidhet me emergjencat e fushates elektorale. ( Baines dhe 
Lynch 2005, Savigny 200868)

2. Zgjedhjet mund të blihen- Partitë politike/Kandidatët,  zgjedhin të përdorin 
teknikat e marketingut kryesisht gjatë fushatave elektorale duke konktraktuar 
kompani të manaxhimit të zgjedhjeve dhe lobimeve në media në mënyrë që të 
maksimizohet efekti kohë dhe arritjes së segmentit të synuar.   Fakti që ka shumë 
pak individë të cilët janë me të vërtetë të specializuar në fushën e marketingut 
Politik, ( kryesisht akademikë apo doktorantë),  sjell si të nevojshme nga Partitë/
politike,  kontraktimin e kompanive nga jashtë apo manaxherëve të fushatave 
elektorale. (Panebianco 1988). 

3. Populisëm dhe jo lidership – marrëdhenie jo afat-gjata me votuesit dhe të 
bazuara në manipulim(Ormrod, Henneberg 201069)

4. Vështirësi në pranimin nga strukturat partiake -Gjithashtu problem ngelet 
dhe perceptimi nga stukturat e brendshme partiake për të pranuar zbatimin e 
Marketingut Politik si ideologji partike, dhe se, ngërçe të tillë në shumë raste 
janë parë me tepër si  bazë mbrojtjeje të interesit të një grupi partiak. Kështu 
aktivistët mund të shqetësohen për faktin se marketingu politik do të zërë 
rrënjë në organizimin e brendshëm, duke lëkundur bazat e tyre të pushtetit dhe 
autoritetit ( Reeves , 2007).

5. Amballazhimi i sofistikuar dhe më pak përmbajtje (Frankin 1994, Smith 
2001, Hennenberg , Omrod 201270) .Gjithnjë e më tepër po kurohet forma se 
përmbajtja e produktit politik. 

6. Politika lidhet me shitjet (Henneberg,  N.O’Shaughnessy 2002). Marketingu 
politik lidhet me vizionin e “shitjes”e sa më shumë votave në elektorat. 

7. Demolibizim i segmenteve të tjera ku Marketingu Politik nuk adresohet, 
(Savigny 200871) 

8. Gjetjet nuk praktikohen (N.O’Shaughnessy 2002, Collins and Butler 2003)72 

etj. 

2.2 - KOMUNIKIMI POLITIK

Në këtë nënçështje prezantohet evolucioni i proçesit të komunikimit mediatik dhe 
rolit të jashtëzakonshëm në zhvillimin kulturor të njeriut, nga lindja e shkrimit e deri 
në ditët e sotme në format më të avancuara të medias, për të vazhduar me një pamje të 

68. Savigny H. 2008, The problem with Political Marketing , London continuum 
69. Omrod. R, S. C. Henneberg 2010, Strategic political postures and political marketing orientation: 

towards an integrated marketing strategy, Journal of political Marketing, (9), 4,
70.  Omrod R. (Definition of Political Marketing ) 2012 Management workin paper  
71.  Savigny H. 2008, The problem with Political Marketing , London continuum 
72.  Collins N. dhe  Butler P. 2003, “ When Marketing Models Clas with democracy”, journal of Public 

Affairs,3(1),:
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përgjithshme të tregut politik dhe përdorimit të medias dhe internetit në komunikimin 
politik, më pas, për të kaluar në impaktin e sotëm të medias në politikë dhe përdorimit 
të mediave sociale nga segmenti i eletoratit rinor. Mund të thuhet se media është një 
katalizator  përmes të cilit inkurajohet një shoqëri e drejtuar nga marketingu, duke pasur 
parasysh se sa shumë media e sotme  shtyhet nga ideja e konsumerizmit , imazhit  dhe 
famës. Sidoqoftë duhet pranuar se media funksionon brenda një konteksti më të gjerë 
politiko - ekonomik, dhe në këtë mënyrë është e kushtëzuar nga politikat ekonomike të 
qeverive. Studimi i komunikimit politik ka arritur nivele të konsiderueshme progresi 
dhe së bashku me shkencat politike kanë qënë gjithmonë në rritje me kanalin kryesor 
mediatik që nga viti 1980, kryesisht në Amerikë dhe Evropë. 

Procesi i ndërkombëtarizimit së rritjes së  një shoqërie globale ka prodhuar kërkime 
në shumë nivele, si dhe kërkime sistematike ndërkufitare mes shteteve. Komunikimi 
politik ka qënë gjithmonë në qendër të fushatës elektorale dhe politikë-bërjes, por në 
dekadat e fundit i është dhënë një rëndësi e veçantë zhvillimeve strukturore të cilat 
e kanë modifikuar këtë proces veçanërisht pas viteve 50-të në lëvizjen nga media 
tradicionale në radio, televizion dhe internet. 

2.2.1 - Evolucioni i komunikimit

Aftësia për të komunikuar ka qenë e rëndësishme në evolucionin e njeriut dhe 
përparimin e tij kulturor. Për këtë arsye kërkimi i burimeve dhe teknologjive të 
përshtatshme për të manaxhuar dhe kontrolluar informacionin ka karakterizuar historinë 
e çdo qytetërimi. Çdo mjet i ri i komunikimit ka transformuar thellësisht kulturën dhe 
shoqërinë. Të kuptuarit se si teknologjitë e komunikimit të së kaluarës kanë ndikuar 
ndryshimet shoqërore, është mjet për të kuptuar ndryshimet sot, dhe për t’u përpjekur 
për t’i adresuar ato.73

Mjeti i parë i komunikimit që njerëzimi ka zhvilluar, dhe padyshim më i rëndësishmi, 
ishte shkrimi. Efektet e shpikjes së shkrimit ishin të mëdha në transformimin e mendjes 
së njeriut më shumë se çdo shpikje tjetër. Me kalimin e kohës, shkrimi është parë gjithnjë 
si një funksion natyror. Për më tepër, sistemi i përfaqësuar nga mendimi abstrakt, jo 
me figura, por me alfabetin çoi në lindjen e koncepteve të arsyetimit racional dhe të 
menduarit në një mënyrë më analitike.

Përhapja e njohurive dhe informacionit përforcohet me lindjen në shekullin e 
tetëmbëdhjetë të gazetave të para me informacion periodik. Gazetat kishin pësuar 
një pasurim të madh ndërmjet klasave të reja shoqërore, në të cilat këto gjetën një 
mjet të rëndësishëm për përçimin e ideve, dhe një instrument të betejës politike dhe 
kulturore. Kështu  lindi koncepti i “opinionit publik”, së bashku me idetë e një mjeshtri 
të informacionit publik i mjaftueshëm për të bërë gjykime mbi ngjarjet politike dhe 
aktivitetet kulturore.

Nga shekulli i nëntëmbëdhjetë, historia e medias dhe e komunikimit është e lidhur 
përgjithmonë me zhvillimin teknologjik dhe industrial, e cila pësoi një përshpejtim 
mbresëlënës. Media sillte edhe dy risitë kryesore të shekullit të kaluar si : 1) lindjen 
e sistemeve të para të komunikimit (radio, telefon); 2) zhvillimin, e teknologjive të 
para të imazhit (film, animacion, fotografi). Ndërmjet viteve 1830 dhe 1840, shpikja 
dhe përhapja e telegrafit elektrik bëri të mundur për herë të parë transmetimin e një 

73.  M. Marshall,1994, “Understanding media, The extention of man”
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sinjali në një distancë në kohë reale; lindi kështu telekomunikacioni. Në të njëjtin vit, 
Daguerre Louis zhvilloi fotografinë, e cila për herë të parë lejonte prodhimin e imazheve 
të realitetit me anë të një aparati mekanik. 

Një shpërthim i vërtetë në teknologjinë e komunikimit ndodhi në dy dekadat e fundit 
të shekullit. Në vitin 1876, Aleksandër Graham Bell shpiku telefonin, duke mundësuar 
komunikimin me zë në distancë. Thomas Edison, shpiku sistemin e parë për incizimin 
mekanik të riprodhimit të zërit: fonogramin. Hyrja e vërtetë triumfuese në shekullin e 
mediave ishte në vitin 1895, kur vëllezërit Lumiere74 (Collins 2009) në Paris arritën 
të zhvillojnë sistemin për krijimin dhe rishikimin e imazheve në lëvizje duke bërë të 
mundur zhvillimin e kinematografisë. Në pak vite, rreth kësaj teknologjie të prodhimit 
dhe riprodhimit të imazheve lëvizjet zhvilluan formën e parë të vërtetë të industrisë së 
argëtimit, duke nisur një proces që përshkon gjithë shekullin e XX përmes komunikimit 
në industrinë e sotme dhe industrisë së spektaklit .

Shekulli XX është shekulli i mediave. Në vitin 1920, falë hulumtimeve nga 
Guglielmo Marconi në transmetimin e zërit në një distancë nga modulimi i valëve 
elektromagnetike, në Shtetet e Bashkuara filluan transmetimet e para radiofonike. Radio 
ishte sistemi i parë i komunikimit nga ku mund të dërgoheshin mesazhe në kohë reale 
për miliona njerëz në të njëjtën kohë dhe në shtëpitë e tyre: lindi kështu dhe komunikimi 
masiv. Kjo është arsyeja pse media ka pasur një rol kaq të rëndësishëm në komunikimin 
politik të atyre viteve. Në nëntor të vitit 1936, BBC në Londër hap shërbimin e parë të 
transmetimeve televizive. Brenda tridhjetë viteve televizioni u  përhap në mbarë botën, 
duke u bërë mjeti i komunikimit masiv më efektiv dhe më bindës që njeriu ka zhvilluar 
deri më tani dhe, mbi të gjitha, duke kontribuar në një ndryshim radikal në stilin e jetës 
dhe marrëdhëniet me partnerët socialë në të gjitha vendet e Perëndimit dhe më tej, në 
të gjithë botën.

Pasojat politike të ndryshimeve në forma tradicionale të mediumit të lajmeve dhe 
rritja e përdorimit e internetit është një nga fushat më të nxehta të studimeve vitet e 
fundit. Interneti ka gjeneruar mënyra alternative të vizionit në lidhje me të ardhmen. 
Perspektiva më pozitive lidhet me optimistët mbi teknologjinë të cilët theksojnë 
mundësitë e shumta të internetit në përfshirjen e rendit të ditës mes qytetarëve dhe 
demokracisë direkte të cilat kanë impaktin e tyre për hartimin e buxheteve financiare të 
promovimit të çdo subjekti. 

2.2.2 Procesi i komunikimit politik 

 Komunikimi politik është një pjesë esenciale e marketingut Politik. Sipas 
Niffenegger të shqyrtuar më lart  pasi hartuar programi i politik që do iu ofrohet 
zgjedhëseve sipas segmenteve të tregut politik, faza tjetër është komunikimi i  këtij 
mesazhi. Temat kryesore të komunikimit politik të trajtuara nga akademikë të ndryshëm 
të shkencave politike dhe sociale, lidhen në pjesën dërrmuese me tema të tilla si : 

1. Procesin e Marketingut dhe impakteve në Komunikimin Politik dhe 
demokratizimit të medias, (Maarek 1995,75 Dalhren 200976,Mazzoleni dhe Scultz 
1999, etj) ;

74. F. Colin,2009 En ligne le Bulletin de la S.E.I.N paru sans interruption de 1802 à 1943, 
75. Maarek, P. (1995). Political marketing and communication. London: John Libby.
76. P. Dahlgren 2009, Media and Political Engagement: Citizens, Communication, and Democracy
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2. Problematikat e pronarëve politikë të mediave dhe komercializimit të tyre, 
(Bennet 2008 etj, McNair )77

3. Problematikave dhe pasojat e “ndërtimit” të lajmit, teknikat bindëse të 
komunikimit politik, (Grabes dhe Smith 2005 etj )

4. Teoritë konjiktive në lidhje me perceptimin e mesazheve politike, (Goldstein 
& Fredman, 2002).  

5.  Procesin e komunikimit ne zgjedhjet elektorale, (Sh. Iyengar  and A. F. 
Simon 200078

6. Komunikimi politik në erën e mediave sociale,  (Norris 2009, Kushin dhe 
Yamamoto 2008, Grabes 2011 etj ) 

Në procesin e komunikimit politik përfshihen disa aktorë, qëllimi i të cilëve është 
përcjellja e mesazhit sipas formës së dëshiruar nga dërguesi. Sipas Brian McNair në 
librin e tij “Hyrje në Komunikimin politik”79,  aktorët që marrin pjesë në procesin e 
komunikit politik janë organizatat politike, media, dhe qytetarët. ( figura 2.4 ) ”.

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 1.1 Elementet e komukimit Politik 
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Figura 2.4-Procesi i komunikimit Politik Mc-Nair

Gjatë analizës së rolit që luajnë të gjithë këta aktorë në procesin e komunikimit 
politik, Mc Nair  gjithashtu parashtron tezën se në  epokën e së drejtës universale të 
votës dhe të një elektorati masiv,  partitë /kandidatët duhet të përdorin masmedian  
përmes përdorimit të taktikave dhe strategjive të cilat do shpinin në një proces më 
transparent për të gjithë aktorët. Kështu në fokus të studimit tonë jane teknikat dhe 
elementët e komunikimit politik të cilat mundësojnë arritjen e segmentit të votuesve të 

77. Bennet dhe Sh. Iyengar  Journal of Communication, Volume 58, Issue 4
78.Sh. Iyengar  and A. F. Simon 2000,  New Perspectives and Evidence on Political Communication and 

Campaign Effects,  Journals of  Psychology , Volume 51
79. McNair Brian 2011, “An introduction to political communication”,fifth edition,  routledge, Taylor & Francis, fq 6
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synuar dhe në rastin konkret elektoratit rinor.  Përmes analizimit të aktorëve politikë, 
Mc Nair shtjellon  dhe kanalet e shfrytëzimit të medias për promovimn e aktiviteve 
si, Konferencat e partisë, Deklarat  e shtypit, Manaxhimi i  imazhit etj. Media përmes 
shtypit, transmetimit televiziv, internetit, luan dy role, atë të transmetuesit dhe dërguesit. 

Studiues të ndryshëm të fushës së komunikimit politik përpiqen të japin kontributin 
e tyre teorik dhe praktik në lidhje me një proces të efektshëm të komunikimit përmes 
aktorëve politikë dhe qytetarëve. Gjithashtu artikujt e shumtë të botuar në dy dekadat e 
fundit, pëepiqen të shtjellojnë, kuadrin e evoluimit të teknikave të  komunikimit,  dhe 
formës se si kanalizimi të mesazheve politike. Funksioni i shpërndarjes në marketingun 
politik, argumentuar nga Henneberg më lart, ka një lidhje pozitive dhe të fortë me 
komunikimin politik. Ajo që argumentohet dhe pranohet ështe se në marketingun politik 
partitë /kandidatët duhet të mbajnë një raport afatgjatë me qytetarët dhe mediat në 
mënyrë që të përcillet feedbacku sipas kërkesave të secilës palë. Kjo do të mundësonte 
nga ana e partive /politike krijimin dhe hartimin e një mesazhit të qartë dhe transparent 
për ofrimin e informacionit të nevojshme tek votuesi si dhe nga ana tjetër qytetarët, në 
rolin e votuesit apelimin përmes blogjeve, letrave, sondazheve në lidhje me kerkesat e 
tyre duke shfrytëzuar median si transmetues i këtij procesi. 

2.2.2.1. Elementët verbale dhe jo verbale gjatë procesit Komunikimit Politik 

Studimet e gjera empirike, nuk kanë dhënë rezultatet e kërkuara lidhur me efektet 
specifike të komunikimit politik. Të kuptuarit të efekteve të mesazheve të komunikimit 
politik, parashtrojnë nevojën për kërkime të mëtejshme mbi reagimet që krijohen 
nga audienca. Sondazhet e opinionit publik lidhen me përzgjedhjen e mostrës duke 
shqyrtuar mundësinë e përfaqësimit sa më të gjërë. Ka disa institucione ndërkombëtare 
sondazhesh si psh: Gallup, MORI, PIEPOLI, të cilat investojnë shuma të konsiderueshme 
mbi arritjen e një shkalle saktësie të lartë mbi efektet e komunikimit politik në grupe 
të synuara të elektoratit. Këto sondazhe nuk shërbejnë thjesht për të matur efektet 
e komunikimit politik, por, në të njëjtën kohë edhe për të ndikuar në perceptimet e 
elektoratit  në lidhje me fituesin e mundshëm. Këto kompani kërkojnë të ndikojnë 
dhe në sjelljen e audiencës lidhur me idenë se perceptimi  individual, priret të jetë 
pozitiv drejt personave me imazh “fitues”. Gjithsesi nëse cilësia e audiencës, nuk është 
asimiluese, atëherë dhe cilësia e mesazhit, sofistikimit dhe ndërtimit të tij do të kishte 
një impakt të vogël. “Nëse nuk e përtyp premisën tënde kryesore, nuk ka rëndësi sesa 
shumë shpenzon ose sa mirë janë prodhuar reklamat e tua, ata nuk do të funksionojnë “ 
(Morris 1996)80 Në përgjithësi efektet e komunikimeve politike nuk përcaktohen vetëm 
nga përmbajtja e mesazhit por njëkohësisht ato varen edhe nga konteksti social, politik, 
ekonomik dhe teknologjik. Komunikimi politik përfshin  të gjithe elementet të tillë si: 
elementet  verbale (të folurit, timbri i zërit, gjuha e trupit, apo të shkruara , por edhe 
elementët pamore si , sic janë , veshja, modeli i flokëve, make-up, stili personal etj. 

Në studimet e ndryshme të realizuara në Britaninë e Madhe, kompania MORI në vitin 
1987 arriti të identifikonte disa nga përcaktuesit e sjelljes gjatë votimit dhe që lidheshin 
me 3 elementë: imazhi i partisë (44%), imazhi i votuesve për liderin e partisë (35%) 
dhe imazhi të vetë partisë (21%).81 Mes eksperimenteve të kryera rreth efektshmërisë 

80. Dick Moris 1996, këshilltar për median në fushatën Clinton 1996
81. Worcester, R.M, British Public Opinion, Oxford,  “What the British Public read and what they think 
about their newspapers”, 1991,
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së komunikimit politik dhe menaxhimit të impresionit politik tek votuesi janë edhe 
studimet e Rosenberg dhe MC Caferty dhe De Landsheer dhe De Vries.82Ekspertët 
e marrëdhënieve me publikun, mund të manipulojnë pikëpamjet e publikut rreth një 
kandidati politik. Kështu autorët Landsheer dhe De Vries në artikullin e tyre të botuar 
në revistën Journal of Political Marketing, sjellin disa konkluzione lidhur me ndikimin 
e aspekteve fizike të kandidatit të cilat perceptohen pozitivisht nga votuesit. 

 Rosenberg dhe MC Caferty në 1987 për të provuar hipotezën se imazhi ka 
rëndësi në formimin e sjelljes politike, zgjodhën një grup studentësh të universiteteve 
amerikane të cilëve iu ekspozuan fotografi të ndryshme të kandidatëve të rremë politikë. 
Fotot ndryshonin në mënyrë që të zgjonin reagime negative dhe pozitive, si shtimi 
ose pakësimi i një buzëqeshjeje etj. Gjetjet treguan se ndryshime të tilla tregojnë se 
individi perceptohet si më i përshtatshëm për një post publik kur mbart krahas aftësive 
verbale apo folëse dhe cilësi të tjera si: tërheqje, integritet dhe kompetencë. Studime 
të ngjashme janë realizuar edhe në Gjermani, Belgjikë etj, të cilat kanë mundur të 
sintetizojnë disa cilësi të aspekteve fizike të kandidatit të cilat ndikojnë në një qëndrim 
pozitiv tek votuesit. 

Një ekzaminim i disa karakteristikave të veçanta të kandidatëve politik lidhura me 
një profil të lartë/të ulët, mundësojnë identifikimin e elementëve specifikë të prezantimit 
pamor të cilat kontribuojnë në një prezantim të favorshëm të imazhit. Imazhi ideal për 
politikanët meshkuj, konsiderohen ata të cilët i përkasin moshës 35-40 vjeç, të cilët kanë 
ngjyrë të errët të flokëve, veshje klasike. në ngjyrë të errët me këmishë të bardhë ose blu 
e hapur si dhe një kravatë me ngjyra. Meshkujt politikanë bjondë, veshje me ngjyra të 
forta apo me xhaketë skoceze konsiderohen me një imazh më pak të favorshëm. 

Femrat politikane nga ana tjetër preferohen dhe perceptohen pozitivisht nëse i 
përkasin moshës 40-45 vjeç. Ato duhet të kenë flokë të errëta dhe të modeluara në formë 
klasike, me një gjatësi mesatare të flokëve. Fustani formal është më i përshtatëshmi me 
një xhaketë klasike. 

Studimet e marketingut politik dhe komunikimit politik i dedikojnë një kujdes të 
veçantë imazhit të kandidatit, partisë si një faktor i rëndësishëm në formimin e sjelljes 
gjatë votimit. Efektet e komunikimit politik në sjelljet dhe qëndrimet lidhet me kanalet 
e shpërndarjes dhe mediumit të komunikimit. Efekti i reklamave politike apo spoteve 
siç njihen në Amerikë, është një përbërës i rëndësishëm në komunikimin politik modern 
që konsumon burime të mëdha financiare si para fushatës elektorale ashtu edhe në 
periudhën e ndërmjetme. Gjithsesi nuk duhen nënvlerësuar një sërë faktorësh të tjerë,  
të cilët ndërhyjnë në marëdhëniet komunikues-marrës, të cilët lidhen me kuptimin e 
mesazhit dhe ndikimin e tij në elektorat.

2.2.2.2- Impakti i mediave në komunikimin politik 

Sikurse cituam më lart, komunikimi politik është një proces interaktiv, i cili 
konsiston në transmetimin e informacionit nëpermjet politikanëve, mediave të 
lajmeve dhe publikut. Procesi ka drejtim nga lart-poshtë, nga institutet qeverisëse 
drejt qytetarëve, e lidhur horizontalisht mes aktorëve politik, dhe nga poshtë-lart nga 

82. Christ’l De Landtsheer , Philippe De Vries & Dieter Vertessen(2008): Political Impression 
Management: How Metaphors, Sound Bites, Appearance Effectiveness, and Personality Traits Can Win 
Elections
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opinioni i publikut drejt autoriteteve politike. Literatura e komunikimit politik mund të 
ndahet në tre kategori kryesore sipas (Norris 2004)83 
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Figura 2.3 Modeli i komunikimit politik 

2.2.2.1 IMPAKTI I MEDIAVE  SOCIALE NË POLITIKË 

Shenjë dalluese e demokracisë së shëndoshë është pjesëmarrja në qeverinë e qytetarëve të saj. 
Disa do të argumentojnë se media sociale ka përmirësuar gjendjen e demokracisë, duke siguruar 
një platformë me të cilën njerëzit mund të komunikojnë me anëtarët e qeverisë apo subjektet 
politike. "Media sociale po luan një rol gjithnjë e më të rëndësishëm në mënyrën se fushatat janë 
drejtuar dhe se si zyrtarët e zgjedhur të qeverisur. Kjo i lejon kandidatët të komunikojnë jo vetëm 
në mënyrë më efikase për një audiencë më të madhe, por kjo krijon një rrugë me dy drejtime për 
zgjedhësit që të përgjigjen dhe të ndërveprojnë me liderët." Ky shkëmbim dinamik i 
informacionit dhe ideve e bën për një demokraci të shëndetshme dhe më pjesëmarrëse (Curtice 
2007). "55

Fushata e Presidentit Obama në vitin 2008, me sloganin e vetëm me 8 shkronjat "YES, WE 
CAN" ( PO, NE MUNDEMI! ), rezultoi i suksesshëm duke konkluduar me fitoren e kandidatit 
Obama ndaj Mitt Romney. Një pjesë e suksesit të fushatës marketing në 2008 i dedikohet 

                                                            
55 Curtice, J. (2007) Isolates or socialites? : the social ties of internet users. In:British social attitudes : the 
23rd report - perspectives on a changing society. London: Sage. fq. 239-59. 
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Figura 2.5 - Modeli i komunikimit politik Norris

Në modelin e saj të komunikimit Politik, procesi i produktit lidhet me mënyrën se 
si mesazhet gjenerohen nga aktorët politikë dhe grupet e interesit, si dhe mënyrën se si 
këto transmetohen përmes kanaleve direkte (reklamave politike) dhe indirekte (gazeta, 
radio, televizion). Pjesa dërmuese e këtij procesi konsiderohet në nivelet makro, dhe 
baza e njësisë së analizës është pozicionimi kombëtar, edhe pse tregu i mediave mund të 
mos shfaqet në tërë sistemin. Artikuj të shumtë, veçanërisht në Evropë, kanë ndryshuar 
strukturën e industrisë së lajmit, sidomos bazat ekonomike me të cilat mbështetet 
industria e gazetarisë duke përfshirë ndryshimet në dispozitat ligjore, të cilat përfshijnë 
mbulimin televiziv dhe shtypin. 

Përmbajtja – Studime të fushatës tradicionale kanë ekzaminuar përmbajtjen e 
mesazheve të prodhuara nga ky proces, si përmasat dhe tonet e raportimeve politike 
në lajmet televizive, balancat e aktorëve në deklaratat për shtyp, mbulimin e fushatave 
elektorale dhe eventeve të veçanta, vendosjen e axhendës së ditës në lidhje me politika 
të caktuara, si dhe përfaqësimin e grupeve sociale në mediumin e lajmeve. Kjo analizë 
realizohet në pjesën dërmuese në nivelin mesatar, duke u fokusuar në tipe të veçanta 
mediash të cilat krahasohen me njëra tjetrën në nivel kombëtar, si diferencat në mbulimin 
e mesazhit gjatë fushatave elektorale, në reklamat politike me pagesë, deklaratat për 
shtyp, gazetat dhe lajme televizive. Duke iu referuar modelit të komunikimit politik 
sipas Norris në mënyrë të thjeshtuar, në pjesën e medias së mesazheve, e cila ndahet në 
gazeta, radio, Television, Interneti, është shumë e rëndësishme fokusimi në krijimin e 
strategjive të përshtatshme mediatike në mënyrë që mesazhi i përcjellë të artikulohet në 
formën e dëshiruar nga subjektet politike.

83. Norris P (2004), Political Communication, For the Encyclopedia of the Social Sciences Harvard 
University
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Forma të tjera krahasimi të mënyrave të informimit, analizojnë prirjet në kohë:  si 
mbulimi i skandaleve politike ose skandalet në lidhje me grupet sociale në dekadat e 
fundit dhe, duke lëvizur përmes përshkrimit sistematik (i cili është i vlefshëm por i 
limituar) shfaqet sfida e lidhjes dhe e përmbajtjes  së mesazhit me procesin e produktit 
(analizimi i kauzës së mundshme) ose impaktit të tyre potencial (kuptimi i efekteve).

Efektet – Pjesa më e madhe e kërkimeve, veçanërisht në Shtetet e Bashkuara 
është fokusuar tek individi ose nivelet mikro gjatë studimit të efekteve potenciale 
mbi ekspozimin e tipeve të ndryshme të mesazheve të komunikimit politik. Studimet 
konsistojnë në përhapjen e efekteve të nivelit shoqëror, që gjithsesi vlerësohet si 
proces më i vështirë. Metodat më të përdorura në vlerësimin e efekteve të mesazheve 
politike janë bazuar kryesisht në vrojtime përfaqësuese dhe më rradhë në metodat 
eksperimentale. Pjesa dërmuese e këtyre studimeve janë fokusuar në impaktin e këtyre 
mesazheve në publikun e gjërë ose në nëngrupe të veçanta si: grupet e gjinisë femërore, 
votuesit e lëkundur si dhe janë bërë përpjekje për të analizuar efekte në nivelet mesatare 
të përfshira në procesin e politikë-bërjes. Për sa më sipër, Norris thekson rëndësinë e 
hartimit të strategjive të përshtatshme mbi komunikimin politik, bazuar në këto tre 
nivele. Kushtet e jashtme të një vendi përcaktojnë formën e mesazhit dhe përmbajtjen e 
tij, kanalet direkte dhe indirekte, si dhe për të vijuar me efektet përkatëse në njohuritë, 
përditshmëritë dhe sjelljen politike. 

Pasojat politike të ndryshimeve në forma tradicionale të mediumit të lajmeve dhe 
rritja e përdorimit e internetit është një nga fushat më të nxehta të studimeve vitet e fundit. 
Interneti ka gjeneruar mënyra alternative të vizionit në lidhje me të ardhmen. Perspektiva 
më pozitive lidhet me optimistët mbi teknologjinë të cilët theksojnë mundësitë e shumta 
të internetit në përfshirjen e rendit të ditës mes qytetarëve dhe demokracisë direkte. 
Sipas Norris, këto manifestime utopike janë parë si “tekno-romantizma” të shprehura 
në etapat e shpjeguara më lart, në lidhje me evolucionin e komunikimit si përgjigje ndaj 
Alexander Bell, Guglielmo Marconi-t apo Samuel Mors. Teknologjia dixhitale premton 
një mekanizëm për lehtësimin e kanaleve alternative të përfshirjes civile në mjedisin 
politik, si dhomat e chat-it, votimit elektronik dhe mobilizimin e komuniteteve virtuale, 
duke rijetësuar nivelet e pjesëmarrjes së përgjithshme në procesin e politikë – bërjes 
dhe të të mirave publike. 

Sot në shkrimet e shumta të medias flitet vetëm për metoda dhe modernizim të 
teorive, që kritikojnë ndryshimet strukturore në nivelin makro (ndryshimi i medias, 
stukturës politike dhe sociale, të cilat kanë rezultuar në një modifikim gradual të stilit 
tradicional dhe strategjive të komunikimit Politik. (Plasser and Plasser 2002)84

“Qendrat e komunikimit masiv të partive, të lidhura me marketingun Politik, 
tentojnë drejt lajmit dhe strategjive të manaxhimit të mediave, në mënyrë që çështjet 
e manaxhimit të materializojnë modelet marketing, ndërsa shqetësimi i shkencave 
politike (gjerësisht e pranuar) është për ndikimin e mundshëm të marketingut në 
procesin politik”85. Për kompanitë tradicionale, roli i medias fokusohet rreptësisht në 
kanalet e shpërndarjes, kanali me të cilin është komunikuar mesazhi, për të cilin, dhe 
sa shpesh, media është paguar për të riprodhuar mesazhet e ofruara nga reklamuesit. 

84. Plasser, F., & Plasser, G. (2002). Global political campaigning. A worldwide analysis of campaign 
professionals and their practises. Westport: Praeger.

85. Savigny, H., & Temple, M. (2010). Political Marketing Models: The Curious Incident of the Dog that 
Doesn’t Bark. Heather Savigny and Mick Temple. The media and political marketing. Political 
Studies, 58(5).
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Në arenën politike, media është transformuar nga një teknikë e shpërndarjes, në një 
pjesëmarrës aktiv në kritikën e kandidatëve potencialë. “Mediat janë gjithashtu, me 
përjashtim të disa transmetuesve të shërbimit publik, subjekte tregtare për organizata të 
tjera nga të cilat gjenerojnë të ardhurat e tyre.” 

Tashmë mediatizimi i Politikës është një proces që i referohet përfshirjes së mediave 
në domenin Politik. (Mazzoleni G; Schulz, W. 1999)86

Mediat, duke përfshirë transmetuesit e shërbimit publik, janë aktorë politikë në të 
me të drejtat e tyre: ata funksionojnë për të mbrojtur interesat, përveç rolit të tyre teorik 
si mbrojtëset e demokracisë. Dobësia themelore e tyre është një dështim i vlerësimit 
të kanaleve të mesazheve, të cilët nuk janë neutral si në prezantimin e mesazheve të 
marketingut dhe veç të tjerash problem ngelet mos neutraliteti i Mediave në Politikë. 
Perceptimet dhe të kuptuarit e politikës për publikun e votimit të përgjithshëm, janë 
nxjerrë kryesisht nëpër filtrat e mediave. “Mediat, në çdo sistem politik, nuk kufizohen 
vetëm në një” funksion neutral transmetimi” (Kuhn, 2007)87. Subjektet e ndryshme 
mediatike luajnë një rol jetik në shpërndarjen e mesazheve të kandidatëve dhe zakonisht 
akuzohen për bashkëpunim të ndërsjellë. (Saiti 2009)88

2.3 - MEDIAT  SOCIALE NË POLITIKË

Përdorimi i mediave sociale nga aktorët politikë kanë gjetur rritje të vazhdueshme 
që nga viti 2008, kur u përdorën për herë të parë gjatë fushatës presidenciale në Amerikë. 
Sipas raportit të kërkimeve (PEW Research 2011)89, një në pesë të rritur, përdorues të 
internetit, u përfshinë në rrjetet sociale për të marrë dhe ndarë informacion në lidhje 
me zgjedhjet e vitit 2010. Më shumë se 170 milionë amerikanë mbi moshën 15 vjeç 
aksesonin platformat e mediave sociale çdo muaj, dhe 25% e gjithë kohës së shpenzuar 
online lidhej me trafikun në rrjetet sociale. Ndërsa shikimi i videove politike online në 
zgjedhjet e vitit 2010 u rrit me 31% nga 19%  krahasuar me vitin 2006. 

Në vitin 2010, çdo kandidat zhvillonte strategjitë e fushatës “Obama” të vitit 2008. 
Sipas artikullit të prillit 2011 në revistën “Politics”, botim i Universitetit të Harvardit, 
theksohet idea se platformat sociale twitter dhe facebook nuk janë thjesht rrjete sociale, 
por ato janë platforma të sofistikuara dixhitale që i lejojnë rrjetit të ndërtuar aksesimin 
në një sërë shërbimesh të tjera. Sipas këtij artikulli, në fushatën e vitit 2008, në 
platformën FB,  kishte më pak se 100 mijë përdorues, ndërsa pas ceremonisë së betimit 
të presidentit Obama në janar 2009, facebook kishte 150 milionë përdorues90. Përveç 
përdorimit për qëllime politike, fushatat politike po i përdorin mediat sociale dhe për 
qëllime të marrjes së financimeve dhe të konsulencës së anëtarëve vullnetarë. Një pjesë 
e konsiderueshme e buxheteve mbi MP,  i adresohet përdoruesave të facebook-ut dhe 
mediave të tjera sociale. 

86. Mazzoleni G.; Schulz,W. 1999 “ Mediatization” of Politics: A Challenge for Democracy?,Political 
Communication, Volume 16, Number 3, 1 July 1999 ,Routledge pp. 247-261(15).

87. Contemporary Political Studies Media and Politics in Britain, 2008.
88. http://www.yllpress.com/5828/media-dhe-politika.html, shkarkuar me 25.07.2013
89.“Reports: The Internet and Campaign 2010.” 17 March 2011. Pew Research Center’s Internet and
American Life Project. 4 April 2011 <http://www.pewinternet.org/Reports/2011/The-Internet-and
Campaign-2010.aspx >.
90.Politics, “Harvard University Institute of Politics: Survey.” 31 March 2011, Harvard University 

Institute of Politics . 25 April 2011 <http://www.iop.harvard.edu/Research, Publications/Survey/
Spring-2011-Survey>.
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Mediat sociale, të cilat fillimisht u përdorën për të tërhequr segmentin e të rinjve 
(18-19 vjeç) përdoren gjithnjë e më tepër për të tërhequr segmente të grupmoshave të 
tjera. Përdoruesit e moshave mbi 30 vjeç, gjithnjë e më shumë aksesojnë platformat e 
mediave sociale dhe, si pasojë, këto segmente janë fokusi i vëmendjes nga ekspertët e 
Marketingut politik. 

Platformat e mediave sociale përdoren, gjithashtu, për rritjen e ekspozimit të 
eventeve të fushatës, duke theksuar rëndësinë e impaktit të tyre në politikë. Në një 
artikull të autores Preston në New York Times, argumentohet ideja, se mungesa e besimit 
në kanalet tradicionale të mediave, do të pasojë aksesin nga një masë gjithmonë e më e 
lartë përdoruesish të rrjeteve sociale, për shkak se aty është vendi ku ata mund të gjejnë 
rekomandime dhe informacione nga miqtë e tyre të besuar, duke patur mundësinë për 
të bashkëvepruar direkt me njerëz dhe jo me institucione, ata do të jenë në kërkim të 
lidhjes me njerëzit të cilëve mund tu besojnë.91 (Prenston 2011)

2.3.1 - Marketingu përmes mediave sociale në bisnesin fitimprurës
 
Mediat sociale janë një nga instrumentat marketingut, që kanë në bazë komunikimin 

mes anëtarëve  pjesëmarrës në këto platforma sociale. Këto mediume kanë potencialin 
të jenë më shumë personale dhe mendohet se janë më shumë përfshirëse se mjetet 
e tjera të komunikimit. Marketingu përgjithësisht përcjell mesazhin për një produkt 
apo shërbim, ndërsa mediat sociale ofrojnë një mundësi për një komunikim dy palësh. 
Markimi është i menjëherëshëm dhe i ndryshueshëm (fluid). Konsumatorët mund të 
komunikojnë dhe reagojnë ndaj mesazheve,që lidhen me markën në mënyrat të cilat 
nuk ishin të mundshme para 10 viteve, dhe sido që të jetë kërkohet një përgjegjëshmëri 
më e lartë ndaj ekspozimit publik. 

Në një studim të realizuar nga Social Media Examiner për vitin 201392 me 3000 
menaxherë marketingu, në disa biznese Amerikane janë gjeneruar të dhëna interesante 
të pasqyruara si më poshtë:

Dy përfitimet më të larta të marketingut përmes mediave sociale lidhen me rritjen 
e ekspozimit dhe trafikut të përdoruesve në rrjet. 89% e marketerëve të intervistuar 
pranojnë se përpjekjet e tyre në përdorimin e mediave sociale kanë gjeneruar më 
shumë ekspozim online të biznesit të tyre. Rritja e trafikut në rrjet ka qënë përfitimi 
i dytë më i lartë, bazuar në 75% të numrit total të menaxherëve të intervistuar. 69% e 
menaxherëve marketing të intervistuar pranojnë se mediat sociale i kanë ndihmuar për 
të fituar inteligjencën e tregut dhe se 65% e tyre pranojnë se përmes këtyre mediumeve 
komunikimi, gjenerojnë fansa gjithmonë e më besnikë ndaj biznesit tyre. 

 

91 Preston, Jennifer. “Internet Users Turned to Social Networks in Elections, Survey Finds .” The 
New York Times 17 March 2011.

92 http://www.socialmediaexaminer.com/social-media-marketing-industry-report-2013/ 
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Grafiku 2.1 - Përfitimet marketing nga mediat sociale

Duke krahasuar të dhënat e vitit 2012 me 2013 të gjithë këto faktorë janë rritur në 
të gjitha kategoritë; kështu rritja e ekspozimit nga 85% në 89%, rritja e trafikut nga 65% 
në 75% etj.( Grafiku 2.1)
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Grafiku 2.2 - Shkalla e  përdorimit të marketingut përmes mediave sociale. 

Pyetjes nëse përdorin media sociale në biznesin e tyre, 97% të të intervistuarve 
janë përgjigjur pozitivisht. Në vitin 2012 përgjigjia pozitive në lidhje me përdorimin e 
mediave sociale ishte pak më lart se 94%. Ndësa 96% e marketerëve të intervistuar iu 
përgjigjën gjithashtu pozitivisht pyetjes në lidhje me rëndësinë e përdorimin të mediave 
sociale në biznesin e tyre. Respektivisht kemi një rritje me 3% nga viti 2012. (Shiko 
grafikun 2.2)

Në grafikun 2.3, paraqitet niveli i perceptimit të rëndesisë së Mediave Sociale në 
rritjen e Biznesit.  86% e marketerëve të intervistuar u përgjigjën se mediat sociale janë 
të rëndësishme për biznesin e tyre, me një rritje prej 3% nga viti 2012.
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    Grafiku 2.3 - Rëndësia e  përdorimit të marketingut përmes mediave sociale

79 %  e marketerëve të intevistuar janë përgjigjur pozitivisht pyetjes, lidhur me 
integrimin e aktiviteteve tradicionale marketing me aktivitet e mediave sociale.
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Grafiku 2.4 - Aktivitetet sociale të integruara

Integrim i aktiviteteve tradicionale me aktivitet e mediave sociale lidhen me të 
kuptuarit më mirë të nevojave konsumatore dhe gjatë marrjes së Feedbackut lexohet 
mënyra se si perceptohet imazhi , i cili nuk ka qëne asnjeherë i mundësuar më shumë se 
sot nga manaxhimi i kompanisë. 93 ( grafiku 2.4)

2.3.2 - Avantazhet e përdorimit te mediave  sociale në  politikë

Shenjë dalluese e demokracisë së shëndetshme, është pjesëmarrja në qeverisje e 
qytetarëve të saj. Disa studies argumentojnë, se mediat sociale kanë përmirësuar gjëndjen 
e demokracisë, duke siguruar një platformë, me të cilën njerëzit mund të komunikojnë me 
anëtarët e qeverisë ose me subjektet politike. “Media sociale po luan një rol gjithnjë e më 
të rëndësishëm lidhur me mënyrën e drejtimit të  fushtave elektorale si dhe zgjedhjes se 
zyrtatëve që do të përfaqësojnë qeverinë. Kjo i lejon kandidatët të komunikojnë jo vetëm 
në mënyrë më efikase me një audiencë më të madhe, por njëkohësisht këto platforma 
krijojnë një rrugë me dy drejtime lidhur me komunikimin dhe ndërveprimin e zgjedhësive 
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me liderët.” Ky shkëmbim dinamik i informacionit dhe ideve ndihmojnë për të arritur  një 
demokraci të shëndetshme dhe më pjesëmarrëse (Curtice 2007).”94 

Autorët, Kushin dhe Yamamoto në artikullin e botuar në revistën “Mass 
Communication and Society”  në vitin 201095, pranojnë se rritja e përdorimit të mediave 
sociale rrit ndjeshëm efektet e informimit të publikut gjatë fushatave elektorale.  “Të rriturit 
dhe të rinjtë përdorin gjithnjë e me shumë  faqet sociale për të shpërndarë video dhe krjiuar 
lidhje të tjera me rrjetin, për të marrë informacion në lidhje me fushat elektorale,  shkëmbyer 
mendimet  e tyre politike, si dhe për të shprehur mbështetjen për një kandidat (Kohut, 2008; 
Smith dhe Rainie 2008)”96.

“Përparimi dhe zhvillimin i mediave sociale, të tilla si Facebook, Twitter, Linkedin. 
Google +,  blogjet e personalizuara etj., si dhe zhvillimi i marrëdhënieve politike publike, 
ndikon në 2 pikëpamje lidhur me perceptimin e rolit të medias tradicionale në proceset 
zgjedhore dhe komunikimin politik si dhe bashkëlidhjen e  mediave tradicionale me mediave 
sociale” (Piechota, 2011)97. 

Rrjedhja e lirë e informacionit dhe mbajtja e një zëri të sinqertë, përbën një nga 
ndryshimet më të rëndësishme krahasuar me format e tjera të medias në fushatat 
tradicionale. Përveç elementëve të cituar më sipër, pranohet gjerësisht se disa nga 
avantazhet e përdorimit të mediave sociale në politikë lidhen me:

1. Shpejtësinë e dërgimit të mesazhit;
2. Koston e ulët;
3. Motivimin e mbështetësve politik;
4. Mbështetjen e një kauze të caktuar; 
5. Rritjen e pjesëmarrjes në politikë.
Për partitë politike një fakt i tillë sjell rritjen e shpenzimeve financiare, për 

manaxhimin e lajmit nga një staf i specializuar, por që ndërkohë për partitë/kandidatët 
politikë, kjo është kthyer në një domosdoshmëri. Çështja e fondeve në shumicën e 
rasteve  paraqitet themelore për fushatat lokale ose për kandidatët e rinj në politikë. 
Partitë e reja nuk zotërojnë fondet e nevojshme për të prodhuar dhe drejtuar reklama të 
shtrenjta televizive dhe sikundër përgjigje ndaj Partive të afirmuara në treg, ata realizojnë 
video dhe i shpërndajnë në Youtube, Facebook etj. Në këtë mënyre, përmes lidhjeve 
shoqërore që kanë dhe mediave sociale krijohet rrjeti dhe shpërndarja e informacionit 
përmes rrjetit të synuar.

Fushata presidenciale Obama e vitit 2008, ndryshoi mënyrën e të realizuarit të 
fushatave politike përmes përfitimit maksimal të përdorimit të internetit (veçanërisht 
mediave sociale për qëllime politike). Fushata Obama pasqyroi një fuqi organizimi të 
lartë të aktiviteteve online duke ngritur miliona fansa dhe organizimin e aktiviteteve 
politike përmes Web-eve novatore dhe email-eve direkte. Përdorimi i mediave sociale 
në fushatën e vitit 2008 nga Obama, mund të krahasohet me revolucionin e përdorimittë 
televizionit nga ish presidenti John F. Kennedy. 98Përveç përdorimit të e-mail-it 

94. Curtice, J. (2007) Isolates or socialites? : the social ties of internet users. In:British social attitudes  
the 23rd report - perspectives on a changing society. London: Sage. 

95. Kushin dhe Yamamoto 2010, Did Social Media  Really  Matter? College Students’  Use of Online 
Media  and  Political  Decision Making  in the 2008 Election, Routledge Taylor and Fransis.

96. Kohut, A. (2008, January  11). Social networking and online videos take off: Internet’s broader role 
in campaign 2008. The Peë Research Center for the People and the Press.

97. Piechota, G. (2011). Media in Election Processes. Communication Today, 
98. Miller, Claire Cain. “How Obama’s Internet Campaign Changed Politics.” 7 November 2008.

New York Times Blogs. 18 April 2011 <http://bits.blogs.nytimes.com/2008/11/07/how-obamas-
internet-campaign-changed-politics/?pagemode=print%20>.
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dhe faqeve të internetit, Obama u përqëndrua në përdorimin e mediave sociale për 
mobilizimin e vullnetarëve dhe komunikimin me votuesive të rinj. Fushata e kandidatit  
rival Mc Cain, i ngjante një fushate prototip për kohën,  ndërsa fushata Obama lajmëronte 
për  revolucionalizimin e fushatave të ardhshme. Obama kishte 2 milion fansa në 
facebook, ndërsa Mc Cain kishte vetëm 600 mijë. Gjithashtu, krahasime të lidhura me 
mediat sociale,  janë vërejtur dhe në përdorimin e formave të tjera të mediave sociale si 
Youtube, twitter, Flicker, Digg, Black Planet etj. Sipas një studimi të “Direct marketing 
& Interactive Ges. M.b.H.”, fushata online Obama,  kushtoi 360milionë$ krahasuar me 
124milionë$ të fondeve të alokuara për fushatën tradicionale. 99( figura 2.6)
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Figura 2.6 - Buxhetimi  sipas aktiviteteve, i fushatës Presidenciale “Obama” 2008

 Obama shpenzoi një pjesë të madhe të buxhetit të fushatës për marketimin e tij në 
facebook dhe Google, ndërsa Mc Cain përdori kryesisht reklamat televizive. Arsyeja 
e përdorimit dhe dhënia e  një rëndësie kaq të lartë kundrejt  mediave sociale nga 
presidenti i ardhshëm i Amerikës,  ishte arritja e segmentit të të rinjve, mobilizimi 
i vullnetarëve, si dhe thithja e financimeve për fushatën. Përmes mediave sociale 
kërkohej nxitja e pjesëmarrjes së votuesve në organizimin e aktivitete të fushatës në 
formën e mbledhjeve në shtëpi, në mënyrë që votuesit e të njëjtit besim, të mblidheshin 
për të parë ngjarjet e fushatës apo të merrnin pjesë online në to. Obama arriti një nivel 
rekord të financimeve online përmes faqes së tij në internet  (http://www.barackobama.
com/),  kryesisht nëpërmjet financimeve të vogla individuale. 

Në vitin 2012,  Obama në përballje me kandidatin Mitt Romney,  jo vetëm që 
mbajti të njëjtin nivel përdorimi të marketingut përmes mediave sociale dhe aktiviteteve 

99 .www.draftfcb.at
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online, por i sofistikoi dhe i përmirësoi këto teknika gjithnjë e më tepër. Obama arriti që 
të krijonte një integrim të aktiviteteve të tipeve të ndryshme të mediave sociale, duke u 
përqëndruar në lidhjen e votuesit nëpërmjet një plani të unifikuar online. Kështu videot 
e reja në youtube u paraqitën si postime në facebook dhe mesazhi i facebook-ut,  u 
shpërnda në twitter duke i’u mundësuar përdoruesve informimin mbi aktivitet politike 
sipas medias sociale më shumë të parapëlqyer nga ata. 

2.3.4 - Marketingu i mediave sociale në politikë në segmentin e elektoratit   
rinor 

Numri i studimeve dhe kërkimeve të shumta nga ekspertë të Politikës, Politikanë, 
studentë dhe grupet e ndryshme të interesit, si dhe nxjerrja e një modeli krahasues 
dhe të sukseshem për t’u implementuar nga kandidatët/ partitë Politike për strategjitë 
e ardhshme të fushatave, po kthehet tashmë në një nevojë si formë e realizimit të 
objektivave përkatëse të tregut politik; por, në të njëjtën kohë realizimi i planeve 
strategjike për përfshirjen e rinisë në vendimmarrjen politike po bëhet gjithnjë një 
domosdoshmeri si faktor kyç për partitë Politike. 

Në fushatën presidenciale të vitit 2008 në USA, pjesëmarrja në votim e të rinjve 
(18-29 vjeç) ishte 53%, pjesëmarrje e cila shënoi dhe rezultatin më të lartë pas vitit 
1972100. Në shtete të ndryshme të Amerikës ku u votua për zgjedhjet presidenciale, 
fitorja e Obamës u arrit nga votuesit e rinj të moshës 18-29 vjeç, veçanërisht në shtetin 
e Floridës, edhe pse kishte pjesëmarrje të konsiderueshme nga të gjithë grup-moshat, 
ishte 61% - i i të rinjve që i siguroi fitoren Barak Obamës drejt Presidencës së Amerikës.
(Ruggeri 2008)101

Literatura e Marketingut politik paraqet mangësi lidhur me angazhimin dhe 
pjesëmarrjen në politikë të segmentit 18-29 vjeç. Përqendrim dhe kujdes me i lartë i 
kushtohet segmentimit të elektoratit të të rriturve. (Castano, Rank, Barreto 2011).

Tabela 2.1 - Aktivitet e përdorimit të rrjeteve sociale sipas grup-moshave
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Përdoruesit e moshave 18-29 vjeç kanë më shumë gjasa të përdorin
mediat sociale për aktivitete qytetare.

100. Marcela Garsia Gastanon-Plugged in our Tunes out? Youth, Race and Internet Usage in the 2008 
Election,http://www.whatkidscando.org/youth_on_the_trail_2012/pdf/JPM_MGC_final.pdf, 
shkarkuar me 13/07/2013

101. Amanda Ruggeri http://www.usnews.com/news/campaign-2008/articles/2008/11/06/young-voters-
powered-obamas-victory-while-shrugging-off-slacker-image, shkarkuar me 13/07/2013
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Nga një studim i kryer nga Pew Research Center’s Internet & American Life Project 
Civic Engagement, gjatë periudhës 16 Korrik – 7 Gusht 2012,  konfirmohet sërish ky 
fakt. Gjatë këtij studimi konfirmohet se të rinjtë përdorin mjetet dixhitale të informimit 
më shumë se moshat më të vjetra, por kryesisht për aktivitete qytetare dhe krahas kohës 
së shpenzuar në mediat sociale marrin dhe informacion Politik. (shiko Tabelen 2.1)

Gjithsesi, studimet e ndryshme, vënë theksin në angazhimin e vazhdueshëm për 
rritjen e pjesëmarrjes nga të gjithë aktorët e tregut politik për rritjen e përfaqësimit 
rinor dhe, në të njëjtën kohë, shtjellojnë rëndësinë e vazhdimit të kërkimeve në lidhje 
me hartimin e strategjive të përshtatme për t’u zbatuar nga grupet e interesit konform 
realizmit të objektivave të rritjes së audiencës on line.

2.3.5 - Problemet dhe kritikat e përdorimit të mediave sociale në fushatat 
politike

Përdorimi i mediave sociale sjell forma të reja të organizimit të fushatave politike, 
e njëkohsisht shoqërohet me problematika të reja. Në garën presidenciale të vitit 2012 
në Amerikë, u vu re një lloj realiteti armiqësor dixhital për shkak të popullaritetit të 
twiterit, duke i detyruar kandidatët e mundshëm, për të forcuar aksesin në këto platforma.
Qëndrimi on-line ka natyrë të menjëherëshme të ekspozimit të mesazhit të dërguar, 
fenomen i cili mund të ketë natyrë shkatërruese për imazhin e fushatës.102 ( Kuchinich  
2011). Rritja e rrjeteve sociale si Twitter, Facebook, Youtube, kanë përshpejtuar kohën 
e korrektimit të vërejtjeve në lidhje me mesazhin e dërguar gabimisht, gabime të cilat, 
në fraksion sekondi mund të kthehen në histori kombëtare, të lexueshme nga miliona 
njerëz. Pas vitit 2008 shpejtësia me të cilën udhëton një lajm i keq është dramatikisht 
më i shpejtë se gabimet politike të kapura në kasetë/video ose të dërguar përmes e-mail-
it. Çështje të lidhura me imazhin e kandidatit përmes përdorimit të Facebook dhe 
Twitter, ngrenë problematika të lidhura me ndërveprimin direkt të ekspertëve, të cilët 
manaxhojnë llogaritë online me ndjekësit e platformave të mediave sociale. Në rast 
se stafi manaxhues i mediave sociale të kandidatit politik përmes ndërveprimit online 
me votuesin potencial,  përgjigjet (jep mesazhe, vendos foto, video etj,.) në mënyrë të 
gabuar  atëherë imazhi i kandidatit në publik mund të dëmtohet. Pasojat e gabimeve të 
tilla, mund ti kushtojë kandidatit jo vetëm fushatën elektorale por edhe imazhin e tij në 
afatgjatë. 

Të komunikosh me mbështetësit politik në kohë reale dhe të marrësh opinionin 
e tyre është pozitive, por në të njëjtën kohë efektet e një gabimi rrisin mundësinë 
për uljen e pjesëmarrjes dhe mbështetjes së një kauze të caktuar. Gjatë zhvillimit të 
fushatave elektorale, stafi i krahut opozitar kontrollojnë faqet e mediave sociale për 
dëmtimin/deformimin e informacionit në favor të kandiatit që i ka postuar fillimisht 
këto informacione. Rritja e blog-eve politike mund të përbëjë një tjetër problem për 
kandidatët. Çdo thashethem, sado absurd mund të paraqitet si një fakt kundërshtues,  i 
cili perceptohet nga anëtarët si një marketing negativ.  

Megjithatë, politikanët lokalë duhet të rrisin përpjekjet për përdorimin e rrjeteve 
sociale. Për shkak se fushatat lokale përbëhen nga shtabe më të vogla se fushatat e 

102. Kucinich, J.. “Direct Message to Politicos: Think Before Clicking ‘Tweet’.” USA Today 18, March 
2011, Academic Search Premier. EBSCO. Prill, 2011.
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mëdha, kërkohet një përshatje lokale e përdorimit të mediave sociale. Gjëja më e 
rëndësishme, në lidhje me fushatën e mediave sociale, është përcjellja e një mesazhi 
koherent si në fushatat e mëdha apo ashtu në ato lokale. Në thelb media sociale ka 
të bëjë me bisedat dhe gjetjen e mundësive dhe  mbështetjes së një kauze të caktuar 
nga mbështetësit, dhe që gjithsesi angazhimi në to nuk mund të jetë direkt gjatë gjithë 
kohës. Autorë të ndryshëm përjashtojnë idenë e reagimit direkt të çdo komenti dhe çdo 
cicërimë ne formën e  komenteve, mbi çdo gjë që ata publikojnë. Nje reagim i tillë 
mund të mos reflektojë besimet ose qëndrueshmërinë e platformës së kandidatit. Partitë 
politike po zgjerojnë stafet e ekspertëve të mediave sociale, si dhe po zhvillojnë gjithnjë 
e më tepër mundësinë e qëndrimit të përherëshëm online.103

 Fillimisht krijohet një faqe interneti e subjektit /kandidatit politik, i cili i integron 
mediat sociale (Twitter, Facebook, Linkedin, Google +, etj,.) dhe më pas kërkohet 
përditësimi me lajmet, postimet, fotot, mesazhet e fushatës, si dhe sigurimi i personave 
me njohuritë e fushës. Kostot e fushatës lidhur me mediat sociale kërkojnë një alokim 
(shpërndarje) efiçent të buxhetit të subjektit/kandidatit politik, duke sjellë rritjen gjithnjë 
e më tepër të kostos së fushatave marketing.

Mediumet elektronike, mediat sociale, aplikimet celulare, portalet elektronikë, 
përbëjnë një avantazh lidhur me uljen e kohës për dërgimin e mesazhit të përshtatshëm 
nga subjektet politikë. Realisht përdorimi i mediave sociale përbën avantazhin e 
përpunimit të mesazhit të komunikuar në elektorat. Por nga tjetër subjektet/kandidatët 
politikë dërgojnë pikërisht ato mesazhe të cilat atyre u intereson të transmetojnë. Duke 
vendosur një foto (e cila mund të jetë e përpunuar në fotoshop), shpërndarë një video (e 
cila mund të jetë e përpunuar në varësi të audiencës së dëshiruar), duke dërguar postime 
mesazhesh të cilat mund të jenë të kamofluara, realizojnë procesin e komunikimit 
politik  sipas “ prerjes” së dëshiruar. Fakti që gjithmonë e më shumë kemi përdorimin e 
mediave elektronike, dhe, se mediat në përgjithësi janë pronë e disa nga subjekteve apo 
kandidatëve politikë, në të shumtën e rasteve shoqërohet me shtrembërim, deformim, 
zmadhim ose zvogëlim, modifikim të informacionit real që komunikohet. 

103 Pearson, Steve and Ford O’Connell. “Avoiding Social Media Pitfalls.” Campaigns and Elections 
31.294 (2010). Academic Search Premier. EBSCO. Prill, 2011.
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KREU 3 - APLIKIMI I ELEMENTËVE TË 
MARKETINGUT POLITIK NË SHQIPËRI

3.1 - MARKETINGU POLITIK NË SHQIPËRI

Gjatë historisë politike të Shtetit Shqiptar pas viteve 1944, nuk ka pasur aplikime 
të  marketingut politik, pasi nuk kanë qenë i nevojshem hartimi i strategjive marketing, 
për shkak të mungesës totale të  subjekteve të pavarura politike që të konkuronin në 
zgjedhje elektorale. Të gjitha organizatat e masave të inkuadruara në Frontin Demokratik 
merrnin pjesë në zgjedhjet elektorale nën udhëheqjen e Partisë së Punës së Shqipërisë, 
si e vetmja forcë politike drejtuese në vendin tonë. Kjo situatë vazhdoi deri në fillimet 
e viteve 1990.

Pas viteve 1990, me lindjen e pluralizmit politik në Shqipëri, subjektet politike 
ndjenë nevojën e informimit të qytetarëve në një mjedis politik gjithnjë e më konkurues 
nëpërmejt perdorimit të imazhit dhe medias si element parësor në fushatë elektorale.  

Për sistemin politik Shqiptar, marketingu politik mbetet ende një nga fushat më pak 
të hulumtuara, (duke pasur parasysh faktin që vetëm në këto vitet e fundit janë aplikuar 
konceptet e marketingut politik), ndërkohë që rritja e transparencës së informacionit 
dhe pjesëmarrjes politike parashtojnë nevojën për studime më të thella në funksion të 
kënaqjes dhe përmbushjes së nevojave në lidhje me produktit politik të kërkuar. Ajo që 
vihet re rëndom në fushatat elektorale është tendenca e subjekteve politike për të ofruar 
premtime, kryesisht me efekt populist dhe mediatik. Deri disa vite përpara, subjektet 
politike nuk kanë pasur programe të qarta dhe dokumente të shkruara ose kontrata të 
qarta angazhimesh, nga të cilat të dalin në pah diferencat programore, në mënyrë që 
pas zgjedhjeve të monitorohet efektiviteti i qeverisjes. Ndërrimi i roleve nga programet 
partiake tek fushata mediatike dhe imazhi elektoral, ka krijuar një sistem të deformuar 
të marrëdhënieve parti – elektorat.

Gjatë kërkimeve në shkollën e Doktoraturës, në pjesën e literaturës lidhur me 
Shqipërinë kam pasur mundësi të hulumtoj vetëm 2 dy kërkime shkencore nga studiues 
të fushës së marketingut politik. I pari studim i realizuar nga Fakultetit i Shkencave 
Politike të Universitetit të Tiranës, me autor Dr. Sulejman Muça (2009)104 dhe studimi 
me autor Doc.Dr Mirdaim Axhamit, i Fakultetit Ekonomik i Tiranës, departamenti 
Marketing.

Fillimet e Marketingut politik në fushatat elektorale në Shqipëri datojnë fillimisht 
në vitin 2001,  si pararendëse  të fushatës zgjedhore parlamentare të vitit 2005, ku për 
herë të parë subjektet politike nënkontraktuan kompanite e dëgjuara ndërkombëtare. 
Shqipëria përjetoi një nga fushatat më të artikuluara, përsa i përket organizimit 
strukturor partiak, anagazhimit me mediat, përdorimit të shumëllojshmërisë së 
mediumeve, Marketingut politik, marketingut negativ kryesisht mes dy forcave më 

104 Muça S, Marketingu Politk, Tiranë 2009
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të mëdha politike në vend Partisë Socialiste dhe asaj Demokratike, duke krijuar një 
klimë të polarizuar mosbesimi tek votuesit shqiptarë. Fushata elektorale ishte një garë 
e vërtetë, e cila shfaqi një konkurencë të lartë mes subjekteve politike. Në këtë proces 
morën pjesë 64 parti politike, të ndara në 2 koalicione të mëdha, atë të majtë me 34 parti 
politike (ASHE-Aleanca për Shqipërinë Europiane) dhe atë të djathtë (APMI-Aleancë 
për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim) me 25 Parti. 

Në proces morën pjesë si subjekte të pavarura politike edhe partitë, Aleanca Kuq e 
Zi dhe Fryma e Re Demokratike, si dhe kandiduan të pavarur: Arben Malaj në Qarkun 
e Vlorës, Dritan Prifti në qarkun e Fierit dhe Sazan Guri në Qarkun e Tiranës. 

Në procesin e votimi numri i të regjistruarve ishte 3’271’885 shtetas shqiptarë, 
ndersa numri i votuesve ishte 1’744’261 persona, me një pjesëmarrje prej 53.31%.105  
U konstatua prirja drejt përdorimit të faqeve zyrtare politike të kandidatëve politikë, 
që do të thotë që, përveç faqeve personale u përdorën edhe faqe politike të dedikuara 
aktivitetit politik gjatë kësaj periudhe. 

 Lëvizja Socialiste për Integrim, kontraktoi kompaninë “Greenberg Quilar and 
Rosner Guiner and Research”, në shumën 599’3000 Lekë, e cila do realizonte 
në vitin 2008 fushatën Obama aq të bujshme përsa i përket përdorimit të mediave 
sociale.106 Partitë e mëdha politike në Shqipëri, si Partia Demokratike, Partia Socialiste, 
Lëvizja Socialiste për Integrim edhe në fushatën e Zgjedhjeve të Përgjithshme 2013, 
kontraktoi, gjithashtu, kompani të huaja të manaxhimit të fushatave. Sipas një artikulli 
të “East Journal”, botuar në Korrik të 2013, portali on line italian mbi jetën politike 
të  Evropës Lindore,:  gjatë fushatës zgjedhore të vitit 2013, Partia Socialiste ka 
kontraktuar kompaninë, “Alastair Campbell” duke braktisur këshillën e vëllezërve 
Crespi, kompania italiane, konsulente në fushatën paraardhëse ne vitin 2009. Partia 
Demokratike në zgjedhjet e vitit 2013, kontraktoi grupin e kompanive të Tony Podesta, 
“Podesta dhe Patton Boggs” me të cilën do të zëvëndesonte kompaninë “Government 
Advisory”, këshilluese e fushatës për zgjedhjet si kryeministër, Tony Blair 107.

Ndërsa nga raportet e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, lidhur me auditimin e 
fondeve dhe shpenzimet e Partive Politike mbi konsulencën e ofruar nga kompanitë e 
huaja në fushatën elektorale 2013, rezulton të dhëna të tjera, kështu; Partia Socialiste e 
Shqipërisë konktraktoi kompaninë “Kondiment Group Gmb”, në shumën 7,874,685.00 
Lekë, sipas Kontratës datë 05 Janar 2013 dhe  shpenzime për Reklama televizive në 
median e huaj , në shumën 11,360,568.00 Lekë konvertuar në 80,000.00 Euro (sipas 
kursit bankar në ditën e likujdimit), sipas Kontratës me Agjensin AVENUEC&WAdv 
Greece, të datës 14.06.2013.108 Krahasuar me shpenzimet për konsulencë të vitit 2009,  
ku PS kontraktoi kompaninë konsulente amerikane Arthur J. Finkelsteing Associates 
Inc. S.A. në shumën 83.000 USD

Partia Demokratike e Shqipërisë  e cila humbi zgjedhjet e 23 Qershorit 2013, në 
raportet e auditimit të fondeve dhe shpenzimeve në lidhje me këtë fushatë rezultoi 
se ka nje ulje të shpenzimeve krahasuar me vitin 2009. Kështu Partia Demokratike 
e Shqipërisë në vitin 2009, kontraktoi shoqërinë Irlandezo-Amerikane “Q4 Public 

105. http://www.electionguide.org/countries/id/3/, aksesuar më, 10 Tetor 2013
106. http://gqrr.com/GQR/clients-international/, aksesuar ,më 13/07/2013, www.cec.gov.al 
107.http://www.eastjournal.net/albania-tony-blair-torna-a-casa-gli-affari-delle-societa-di-consulenza-

nei-balcani/33000, aksesuar me 18/07/2013
108 Lireng auditing shpk, raport auditimi per fondet dhe shpenzimet, www.cec.gov.al , aksesuar më 

31.03.2014
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Relations and Penn, Schoen and Berland Associates”,  në shumën 340,000 Euro 
e barazvleshme në 44,882,548 Lekë dhe 28.595.160 Lekë për zënien e hapësirave 
publicitare. Në vitin 2013, Partia Demokratike po sipas të dhënave zyrtare të KQZ-së, 
rezulton të ketë shpenzuar,  14.156.963 Lekë për konsulencë në favor të kompanisë 
“Myrpfy and Vogel and Mellman Group” dhe për hapësire publicitare 7.069.530 
Lekë. 

Partia Lëvizja Socialiste për Integrim, rezulton të mos ketë kontraktuar asnjë 
kompani të huaj për konsulencë për fushatën zgjedhore 2013, ndërsa për hapësira 
publicitare ky subjekt politik do të rriste fondet për realizmin e spoteve  publicitare nga 
11.550.695 Lekë në vitin 2009 , në 38.868.078 në vitin 2013.

Gjatë  shqyrtimit të literaturës  lidhur rëndësinë e përdorimit të Marketingut në  
Politikë, theksuam faktin pikërisht të problemit të rritjes dhe alokimit efiçent të fondeve 
partiake. Siç dhe tregojnë të dhënat nga burimet e sipërcituara, shpenzimet e partive 
janë gjithnjë në rritje nga njëra fushatë në tjetrën. 

3.2- TENDENCA E AMERIKANIZIMIT TË FUSHATAVE ELEKTORALE

 Literatura bashkëkohore dhe artikuj të shumtë shkencorë të botuar gjatë 2 dekadave 
të fundit,  theksojnë faktin se amerikanizimi i proceseve zgjedhore ka gjetur shtrirje në 
të gjithë Botën. Kompanitë amerikane të manaxhimit të fushatave elektorale renditen 
të parat në botë për ofrimin e konsulencës për administrimin e fushatave,109 (Axhami 
2011, etj.) Këto kompani ofrojnë konsulencën e tyre lidhur me hartimin e produktit 
politik, marrëdhënieve me median, personalizimin e procesit sipas sistemit dhe vendit 
ku është implementuar etj. Këto kompani priren drejt një gare të fokusuar më tepër në 
marketimin e imazhit të kandidatëve, sesa mbi programet politike.110 Shqipëria, edhe 
pse republikë parlamentare, ngjason shumë me fushatën Presidenciale të Amerikës, 
pasi këtu kemi pasur në qendër të fushatave liderët politike të partive, si Rama, Berisha, 
Meta, Topi etj. Tabela 3.1 , ilustron format e sistemit zgjdhor në disa vende kryesore të 
Evropës Lindore, krahasuar dhe me Shqipërinë.

Tabela 3.1 - Format e sistemit zgjedhor në disa vende europiane

Vendi Sis. zgjedhor Formula Përllogaritja
Pragu 
elektoral

Ditë votimi

Shqipëria Proporcional d’Hondt Lokale 3% Një ditë
Bosnja - 
Hercegovina

Proporcional d’Hondt Lokale 3% Një ditë

Bjellorusia Mazhoritar
E pa 
aplikuar

Zonale Nuk ka Një ditë

Bullgaria Propor (Mix) d’Hondt Kombëtare
Në varësi nga 
%

Një ditë

Kroacia Proporcional d’Hondt
Zonat, 
krahinat

E pa aplikuar Një ditë

109. The Global Political Consultancy Survey (1998-2000)
110. Axhami. M, “Marketingu politik dhe impakti në elektorat”,  Tezë Doktorature, 2011
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Vendi Sis. zgjedhor Formula Përllogaritja
Pragu 
elektoral

Ditë votimi

Republika 
Çeke

Proporcional d’Hondt
Rajonale, 
krahina

Në varësi nga 
%

Një ose dy 
ditë

Hungaria Sistemi miks -
Kombëtar / 
zonë

Nuk ka
Një ose dy 
ditë

Kosova Proporcional 1 zone Kombëtar 5% Një ditë

Lituania
Sistemi 
paralel

Method 
(Quota)

Kombëtar / 
zonë

Nuk ka Një ditë

Maqedonia Proporcional d’Hondt Kombëtar E pa aplikuar Një ditë

Rumania Proporcional d’Hondt
Kombëtar/
Rajonal

Në varësi nga 
%

Një ditë

Rusia Proporcional
Method 
(Quota)

Kombëtar / 
zonë

Nuk ka Një ditë

Serbia Proporcional d’Hondt
Kombëtar / 
min.

5% Një ditë

Sllovakia Proporcional Droop Kombëtare Nuk ka
Një ose dy 
ditë

Sllovenia Proporcional d’Hondt
Kombëtar/ 
Rajonale

Nuk ka Një ditë

Turqia Proporcional d’Hondt Kombëtar
Në varësi nga 
%

Një ditë

Mali i Zi Proporcional d’Hondt Kombëtar 3% Një ditë

Burimi : Krasniqi 2012111 

Amerikanizimi i gjithë procesit ka përfshirë të parën pikërisht median. Fakti që 
gjithmone e më shumë,  pjesa më e madhe e vendeve në Europë ashtu edhe në Shqipëri 
(me listë të mbyllur), përdorin sistemin proporcial të votimeve në fushatat e Përgjithshme 
Elektorale, 112 ka sjellë uljen e angazhimit maksimal të kandidatëve individë, sidomos 
të atyre që janë në vendet e para në listat zgjedhore. Kjo ndodh për arsyen së këta 
kandidatë ia kanë  lënë  kyerjen e manaxhimit të fushatës dhe gjithë elementeve të saj 
Partisë Politike përkatëse. Bazuar në shqyrtimin e literaturës, “orientimi demokratik” 
përcakton mënyrën se si janë të vendosura funksionet e autoritetit, si dhe subjektin 
dominues në strukturën qeverisëse. Orientimi i demokracisë përcakton, gjithashtu, 
fokusin e votuesve gjatë fushatës duke përcaktuar 4 tipe kryesore të orientimeve: a) 
demokraci e orientuar sipas kandidatit; b) demokraci e orientuar sipas liderit partiak, c) 
demokraci e orientuar sipas partisë; d) demokraci e orientuar sipas qeverisë. Shqipëria 
është një shembull i tipit të dytë të orientimit, ose sipas demokracisë e orientuar sipas 
liderit partiak. Ndryshimet teknologjike kanë rezultuar, gjithashtu, në risi dhe procese 

111. Afrim Krasniqi (2012), Tezë doktorale. Evropa juglindore në periudhën paskomuniste: (Analizë e 
sistemeve partiake dhe qeverisëse), UT, Tirane. http://www.doktoratura.unitir.edu.al/wp-content/
uploads/2013/01/Doktoratura-Afrim-Krasniqi-Fakulteti-i-Histori-Filologjise-Departamenti-i-
Historise-01.pdf

112. Kodi Zgjedhor i Republikës së Shqipërisë www.cec.gov.al
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të reja të veprimit tek forca e ndërmjetësve. Mund të konkludohet se mjedisi në të cilën 
veprojnë marketingu dhe procesi politik ndahet në tre grupe kryesore:

1. Elementët teknologjikë, duke përfshirë postën elektronike, televizionin, 
internetin, si dhe çdo lloj mediumi komunikimi tek votuesit;

2. Elementët e ndryshimeve strukturorë që përfshijnë kufizimet ligjore, 
procedurat e përzgjedhjes së kandidatëve, ligji për financimin partive politike dhe 
zhvillimi i debateve politike;

3. Forcat, që ndikojnë në zhvillimin e fushatës, duke përfshirë kandidatët, 
këshilltarët, median, partitë politike, grupet e interesit, komitetet elektorale dhe politike, 
specialistët e sondazheve si dhe votuesit.

Secili nga këto elementë përfaqëson një zonë, në të cilën kanë ndodhur 
ndryshime thelbësore gjatë dy dekadave të fundit sepse ndryshimet teknologjike kanë 
revolucionalizuar kontaktin e drejtpërdrejtë të kandidatit me votuesin. Në nënçështjet 
në vijim do të trajtohet marketingu përmes mediave sociale si forma më e re e 
revolucionalizimit të kontaktit të kandidatit me votuesin. Ndryshimet strukturore në 
zhvillimin e fushatave politike i kanë detyruar kandidatët që t’u kushtojnë më kujdes 
strategjive marketing, si dhe mendimit të ekspertëve që i zhvillojnë ato. Analiza e 
këtyre ekspertëve lidhet me specializimin e sondazheve dhe analizimin e elektoratit 
të pëgjithshëm duke pasqyruar “humorin” e qytetarëve në një farë mënyre opinion-
formimin e votuesve. Sondazhet lidhen me përpjekjet për të kontrolluar sjelljen e 
votuesve.

Fushatat e marketingut politik janë të integruara me mjedisin dhe lidhen njëkohësisht 
me forcat e shpërndarjes në një mjedis të veçantë. Ndryshimet shoqërore, rregullat 
ligjore ose zhvillimi i teknologjive të reja detyrojnë ndryshime në strategji të veçanta 
marketingu, që kërkojnë nga ana e tyre gjithashtu rigjenerim të kërkesave marketing. 
Modernizimi duhet të përfshijë ndryshime, të cilat lidhen me demokracitë moderne 
dhe këto ndryshime tentojnë drejt fenomente të tilla si ndarja nga të qenurit shtetas, 
në të qënurit thjesht një spektator, dhe se duhen vlerësuar mënyra të reja për rritjen e 
mbështetjes qytetare. Ndryshimet politike kanë sjellë dhe ndryshime në strukturën, në të 
cilën veprojnë mediat. Zhvillimi i produktit televiziv, metodat marketing dhe sondazhet 
e opinioneve publike kanë ndikuar në vendosjen e një etape të re të komunikimit politik, e 
quajtur ndryshe si  komunikimi politik High-tech  (High-tech political communication). 

3.3 -  KARAKTERISTIKAT E SEGMENTIT TË ELEKTORATIT RINOR

 Analizimi dhe identifikimi i nevojave të segmentit të elektoratit të moshës 18-29 
vjeç në Shqipëri nga subjektet politike, shfaqet si prioritare  për shkak të argumentave 
të cituara mëposhtë:

 ♦ Shqipëria ështe një nga vendet me popullsi më të  re në Evropë 113

 ♦ Segmenti rinor paraqetit segmenti më i preferuar i partive politike pasi 
përfshihet në segmentin e votuesve të lëkundur. Ky segment në Shqipëri 
përbën rreth 27.5% të tregut politik (më poshtë shpjegohet më e detajuar 
llogaritja e kësaj përqindje), kështu më shumë se  ¼ e elektroratit. Në bazë 

113.http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Migration_and_migrant_
population_statistics/it, 12 dhjetor 2012
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të të dhënave historike mbi zgjedhjet në Shqipëri dhe studimeve të ndryshme 
në Shqipëri, rezulton se,  24-25% është pjesa besnike e dy partive të mëdha 
politike.  (Krasniqi 2012)114 Partitë politike kanë në fokus të tyre segmentin 
e elektoratit me zgjedhje të lëkundur dhe në bazë të literaturës së shqyrtuar, 
karakteristikave të sjelljes politike që shfaq elektorati rinor studimi dhe 
analizimi i nevojave të këtij segmenti paraqet një domosdoshmëri në tregun 
politik shqiptar për partitë politike. 

 ♦ Segmenti i elektoratit rinor bazuar mbi shqyrtimin e literaturës, si dhe 
burimeve dytësore dhe tretësore, është më afër ndryshimeve teknologjike që 
paraqet mjedisi politik aktual, aksesi i këtyre mediave është më i lartë në 
segmentin e votuesve të moshave18-29 vjeç.

 Segmeti i elektoratit rinor është 27.5% i gjithë tregut Politik. Kështu sipas 
ISTAT, bazuar në censusin e  vitit 2011, popullsia brenda kufijve të Shqipërisë deri në 
janar 2013 rezulton 2.787.615 individë. Për  të përcaktuar përqindjen e segmentit të 
votuesve  18-29 vjeç dhe peshës që zë në totalin  e votuesve, janë përpunar të dhënat e 
tabelës 3.10. 115

Tabela 3.2 - Numri i Popullsisë sipas grup moshave

Grup mosha           
Age-Group

 

Numri i popullsisë sipas gjinisë, datë 01 Janar 2013

MF M F
0-4 163.306 85.196 78.110

 5 - 9 173.299 91.329 81.970
 10 - 14 219.838 113.762 106.075
15-19 261.527 132.106 129.421
20-24 234.774 124.095 110.680
25-29 189.144 99.392 89.753
30-34 171.253 82.981 88.273
35-39 165.308 78.107 87.200
40-44 183.983 87.391 96.592
45-49 193.178 94.228 98.950
50-54 197.614 98.237 99.377
55-59 171.270 85.435 85.835
60-64 134.977 68.281 66.696
65-69 102.052 51.561 50.491
70-74 97.817 47.655 50.161

114. Afrim Krasniqi,  http://www.academia.edu/4420863/Sjellja_zgjedhore_dhe_identifikimi_i_votes_
ne_Shqiperi, 27/07/2012

115. http://www.instat.gov.al/al/figures/statistical-databases.aspx
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75-79 66.884 32.821 34.064
80-84 36.126 15.955 20.171
85+ 25.264 8.937 16.327

Gjithsej / 
Total 2.787.615 1.397.470 1.390.145

Burimi : Instat 2013

Nga tabela 3.2, janë analizuar, të dhënat sipas segmenteve 15-19 ; 20-24 ; dhe 25-29 
vjeç. Segmenti 20-29 vjeç përbën 21.52 % të gjithe votuesve. Kësaj shifre  i është 
shtuar  165.000 individë116,  rezultuar nga  segmeti i votuesve për herë të parë, të cilët 
mbushnin 18 vjeç ditën e zgjedhjeve ( 23 Qershor 2013). Në bazë të këtij arsyetimi, 
segmenti 18-29 vjeç përbën afërsisht 27.5%  ( tabela 3.3) , të totalit të zgjedhësve 
për zgjedhjet Parlamentare të 2013, 19.8% 20-29 vjeç dhe 7.7% segmenti i votuesve 
në moshën, 18 vjeç deri në ditën e votimit. Bazuar mbi raportin, totali i segmentit 
18-29 vjeç, me totalin e votuesve të shpallur në listën e zgjedhëve (2.134.645 votues 
brenda kufinjve të Shqipërisë), duke duke përjashtuar segmentin 0-18 vjeç, kalkulojmë 
përqindjen e segmentit 18-29 vjeç , përkatësisht 27.5%.

Tabela 3.3 - Segmentimi i elektorit sipas grup-moshave

Grup 
mosha           
Age-

Group

 

Numri i popullsisë sipas gjinisë, 
datë 01 Janar 2013 Totali

 

Totali i 
votues

 

%

 

Seg-
menti 
18-29 
vjec 
%MF M F

0-4 163.306 85.196 78.110
817.969 N/a 7,72

N/a
 5 - 9 173.299 91.329 81.970  N/a  

 10 - 14 219.838 113.762 106.075  N/a  
15-19 261.527 132.106 129.421  165.000  

27,520-24 234.774 124.095 110.680 423.919 423.919 19,85
25-29 189.144 99.392 89.753    
30-34 171.253 82.981 88.273 336.561 336.561 15,76

N/a

35-39 165.308 78.107 87.200    
40-44 183.983 87.391 96.592 746.045 746.045 34,94
45-49 193.178 94.228 98.950    
50-54 197.614 98.237 99.377    
55-59 171.270 85.435 85.835    
60-64 134.977 68.281 66.696 401.730 401.730 18,81
65-69 102.052 51.561 50.491    
70-74 97.817 47.655 50.161    

116. http://www.shekulli.com.al/web/p.php?id=25584&kat=87, aksesuar më 25.06.2013
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75-79 66.884 32.821 34.064    
N/a80-84 36.126 15.955 20.171 61.390 61.390 2,87

85+ 25.264 8.937 16.327    
Total 2.787.615 1.397.470 1.390.145 2.787.615 2.134.645 100 27,5

Duhet theksuar se të gjitha llogaritjet janë të bazuara mbi të dhënat e INSTAT të 
popullsisë shqiptare brenda kufinjëve të Shqipërisë. Sipas të dhënavë të KQZ numri 
i të regjistruarve në listat e zgjedhjeve të azhornuara nga Ministria e Brendshme për 
zgjedhjet e vitit 2013, ishte 3.271.885 shtetas shqiptar. Diferenca që  rezulton  1.137.240, 
nga votuesit emigrant që ndodhen jashtë kufinjve të Shqipërisë e cila zë 34% të totalit të 
votuesve shqiptar për zgjedhjet e vitit 2013. Segmenti i votuesve emigrantë nuk është 
marrë në analizë, pasi Kodi ynë zgjedhor nuk garanton votimin e shtetasve shqiptar që 
ndodhen jashtë kufinjve të Shqipërisë. 

3.3.1 - Karakteristika të sjelljes rinore në angazhimin politik

Në Shqipëri tradita e përfaqësimit rinor padyshim, që lidhet me kulturën, historinë dhe 
sistemet politike të trashëguara deri tani. Shoqëria shqiptare mbetet akoma patriarkale, ku 
e drejta e fjalës dhe e vendimit kufizohet nga gjinia dhe  mosha (e drejta zakonore). Gjatë 
historisë politike të shtetit Shqiptar ka pasur raste kur këto kanë qenë të lidhura kryesisht 
me ndryshimet e mëdha historike, veçojmë rastet e : Ahmet Zogu 27 vjeç Kryeministër, 
30 vjeç President dhe në moshën 33 vjeçare në vitin 1928, Mbret i Shqiptarëve (Saraçi 
2006)117.  Me vendosjen e sistemit komunist në Shqipëri në vitin 1944, 70% e drejtuesve 
të Partisë së Punës të Shqipërisë ishin te  moshave 21-33 vjeç.(Krasniqi 2003)118

Në vitet ’90 të shekullit të kaluar, rastet e Lëvizjes studentore, e cila përbëhej nga 
të rinj studentë,  e  themeluar  më 12 dhjetor 1990 , 60 % e anëtarëve ishin 18-22 vjeç. 
Në sistemin modern politik të Shqipërisë kemi rastet e Ilir Metës dhe Pandeli Majkos 
përkatësisht 28 dhe 30 vjeç, kryeministra në vitet 1997 dhe 1998. 

Tabela 3.4- Deputet nën moshën 28 vjeç në parlamentin shqiptar 1991-2013119

Viti Nr Nën 28 vjeç PD PS
1991 240 5 2 3
1992 140 8 3 5
1996 140 10 8 2
1997 155 5 2 3
2001 140 5 1 4
2005 140 6 3 3
2009 140 4 2 2
2013 140 0 0 0

   Burimi :  KQZ 120. 

117. “Zogu i shqiptarëve, një histori e jetuar” me autor Çatin Saraçi. Përktheu nga dorëshkrimi në anglisht 
Virgjil Muçi, redaktor Aurel Plasari. Shtëpia botuese 55, viti botimit 2006. Faqe 161.

118. Krasniqi A. 2003, referruar në Shkollën verore në Krik Albana
119: Burimi:Krasniqi, Afrim. (2011). Referimi-Role of Youth in Political Life in Albania. KAS, Prishtinë
120 Shifra deri më datë 23 Qershor (pas datës 27/12 me lënien e mandateve të deputeve nga Ministrat 

e qeverië së re , në Kuvendin e Shqipërië kjo shifer shkon në 1)
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Karakteristikë është fakti se të rinjtë aktivizohen në këto forume me Partitë, të cilat 
janë fituese ose  parashikohen të jenë fituese të zgjedhjeve të përgjithshme ose dhe atyre 
lokale.121 Kështu në periudhen e viteve 1991-1996 shumica e të rinjve u angazhuan me 
me PD-në. Në vitet 1996-2005 me PS-në, 2006-2009 me PD-në dhe 2009- 2013 me PS-
në dhe LSI-në. Moshës nën 28 vjeç nuk i përket asnjë deputet përfaqësues në parlament 
nga zgjedhjet e 23 Qershorit 2013, sipas tabeles 3.4, e cila pasqyron përfaqësimin rinor 
në Kuvendin e Shqipërisë gjatë periudhës së tranzicionit e deri në zgjedhjet e 2013.

Mospërfshirja rinore në Politikë sipas studimeve, përgjigjeve dhe bisedave me të 
rinjtë, por dhe me individë të moshave 40-50 vjeç, të cilët kanë qenë pjesë aktive e 
forumeve rinore në vitet e mëparëshme, shpjegohet për disa arsye të qëndrueshme në 
thelb si: psikologjia se karriera sigurohet dhe nuk fitohet lirisht mbi baza meritokracie, 
se angazhimi politik sjell privilegje, presionet për sigurimin e vendeve të punës (puna), 
të rinjtë e zgjedhur në politikë në mënyrë nepotike janë pengesë ndaj prurjeve të reja, 
gjuha e ashpër politike që mban larg pjesën liberale, fakti se rinia përdoret për fasadë 
për mitingje/spote elektorale, fakti se për rininë ka vetëm një drejtori në Ministrine e 
Turizmit, Kultures, Rinisë dhe Sporteve (2-3 persona), psikologjia e tranzicionit etj.

Krahas elementeve të cituara më sipër gjatë punës në këtë studim pranohet se  
partitë politike shqiptare përgjithësisht nuk kanë demokraci konkuruese të brendshme, 
pasi kanë kryetarë të emëruar, dhe jo të zgjedhur të cilët nuk vijnë nga strukturat rinore, 
por jashtë tyre.; funksionon rregulli i lidhjeve nepotike, të cilat i vendosin këta të rinj në 
vende të sigurta të listës proporcionale. Karriera e shpejtë i detyron këta të jenë besnikë 
të liderit dhe “militantë” të tij, duke manifestuar një sjellje politike si imitim i politikës 
së liderit, edhe duke mos krijuar modele frymëzuese për të rinjtë brenda strukturave 
rinore të partisë. 

3.3.2 - Rinia, Organizatat dhe Forumet Politike që veprojnë në Shqipëri

Rinia paraqitet si target grup i synuar nga partitë politike, pasi ka forcën, pritshmërinë, 
vitalitetin, energjinë dhe prirjen për të mirëpritur e mbështetur ide novatore, të cilat bëjnë 
diferencën midis modeleve negative të tranzicionit shqiptar dhe modeleve perëndimore 
të demokracisë. Një rini aktive,  si forca  dhe pjesa vitale në vendimmarrjen politike dhe 
mirëqeverisjen e vendit të shoqërisë ndikon jo vetëm në përfaqësimin e shtresës rinore 
në Shqipëri, por në të njëjtën kohë është dhe segmenti i preferuar për partitë Politike.

Në Shqipëri ka shumë organizata, fondacione, shoqata, grupe aktiviste për rininë, 
të cilat kanë në fokus nxitjen e vendimmarrjeve nga të rinjtë, ndër të cilat si më të 
spkaturat pëmendim :

 ♦ Rrjeti i Studentëve Shqiptarë në Botë (AS@N);
 ♦ Këshilli Rinor Shqiptar ;
 ♦ Parlamenti Rinor Shqiptar;
 ♦ Aksion Plus;
 ♦ Aleanca Gjinore për Zhvillim;
 ♦ Qendra Shqiptare për të Drejtat e Fëmijëve;
 ♦ Shoqata Shqiptare e Kombeve të Bashkuara;
 ♦ SIFE-Albania;
 ♦ KRIIK - Albania;

121. http://www.kriik-alb.org/summeruni/2010/al/index.php, aksesuar më 12 dhjetor 2012
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Në Shqipëri veprojnë, gjithashtu, organizatat ndërkombëtare dhe donatorë, të cilët 
kanë në fokusin e tyre zhvillimin e mbrojtjen e të drejtave të të rinjve si: UN –Coordinator, 
UNDP, UNICEF, UNFPA, ILO/IPEC, KE, BE, USAID, Komisioni Europian, British 
Council, UNOPS, IOM, Save the Children, Ambasadatat e SHBA, Austriake, Gjermane, 
Italiane, Greke, etj. Këtu përmendim dhe pjesëmarrjen e Shqipërisë në Nisma Rajonale 
e Europiane si:

1. Këshilli i Evropës, Drejtoria e Rinisë dhe Sporteve;
2. Organizata Ndërkombëtare e Frankofonisë;
3. CEI (Central European Initiative) etj.
Përsa i përket formulimit të politikave të përgjithshme rinore, të gjitha shtetet e  

Komunitetit Europian, bazohen në: nenin 126 të traktatit të Mastrihtit të vitit 1993,  
“Për krijimin e një Programi veprimi për të rinjtë”.

Problem ngelet implementimi dhe finalizimi i projekteve. Realisht nga organizatat 
ndërkombëtare Evropiane ka shumë projekte të lidhura me rininë, të cilave iu akordohen 
fonde nga projekte të ndryshme ndërkombëtare , si Komuniteti Europian, etj, por 
impakti i tyre është relativ. 

Në Shqipëri, paralelisht me organizatat e cituara më sipër veprojnë edhe forumet 
rinore partiake. Në vijim përshkruhen disa forume si më të rëndësishme nga numri i 
pjesëmarrjes rinore.

FRESSH122 - është themeluar më 15 janar të vitit 1992 nga një grup të rinjsh, 
me qëllimin e themelimit të organizatës më të madhe rinore në vend. FRESSH, ishte 
afrimi i Shqipërisë me mentalitetin dhe konceptin Evropian të demokracisë dhe shtet-
bërjes, si dhe me idetë më të ndritura të Social-Demokracisë Evropiane. Nga vitet e 
para të themelimit e deri sot, FRESSH është anëtare me të drejta të plota në IUSY 
(Internacionalja e Rinisë Socialiste) dhe aderon në ECOSY (Organizata e Rinisë 
Socialiste dhe Socialdemokrate të Europës). 

FRESSH ka statutin, programin dhe simbolin e saj dhe është strukturë përbërëse e 
Partisë Socialiste të Shqipërisë. Që nga qershori i 2012, kryetare e FRESSH është Elisa 
Spiropali. Kryetare kanë qenë Ilir Zela (1991-1992), Pandeli Majko (1992-1996),
Ilir Meta (1996-200), Monika Kryemadhi (2001-2002), Gjergji Koja (2002-2005)  
Megi Ajtyresa (2006-2012).

LRI -u themelua në shtator të vitit 2004 dhe prej atëherë është e angazhuar në 
rritjen e pjesëmarrjes së të rejave e të rinjve shqiptar në vendimmarrje, si në nivel 
vendor, ashtu edhe në atë kombëtar. 

LRI është një organizatë partnere me LSI – Lëvizjen Socialiste për Integrim, dhe 
funksionon në mënyrë të pavarur, bazuar në Statutin dhe Programin e saj. Kryetar i kësaj 
lëvizje është Endrit Braimllari, nga viti 2013. LRI123 - Lëvizja Rinore për Integrim është 
organizatë rinore politike e partisë Lëvizja Socialiste për Integrim. Ajo është bashkim 
vullnetar i të rinjve shqiptarë mbi bazën e ideve, bindjeve, pikëpamjeve dhe interesave 
të përbashkëta politike që synojnë të forcojnë rolin e rinisë shqiptare në jetën e vendit.

FRPD124 – Forumi Rinor Demokratik - u krijua në gusht 1991 dhe përbëhej nga 
një grup studentësh të dhjetorit të vitit 1990. Vonesa disa mujore (dhjetor 1990 - gusht 
1991) për krijimin e FRPD lidhej me debatin ,nëse një parti e re demokratike do të 

122. https://www.facebook.com/pages/FRESSH/117026081646250?id=117026081646250&sk=info
123. http://www.lri.al/rreth-nesh/
124. Sistemet politike në Shqipëri, 1912-2008. Tirane 2009,fq 390 Rinia dhe forumet rinore ne politike. 

Referim ne shkollen verore KRIIK Albania, Vlore, 2003. 
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duhej të kishte organizatë rinie. Një pjesë e madhe e drejtuesve kryesorë mbronin tezën 
se organizatat e rinisë ishin fiktive, roli i tyre ishte i parëndësishëm dhe se modeli i 
njëjtë i ndjekur nga PPSH ishte i padëshiruar. Shumica absolute e studentëve dhe të 
rinjve kishin alergji për BRPSH (Bashkimi i Rinisë i Punës së Shqipërisë) dhe nuk 
donin që të imitonin modelin e kësaj organizate.

Për shkak të nevojës për një organizim rinor krahas organizimit politik të PD, dhe 
dhe në bazë të këshillës së dhënë nga ekspertë të huaj të EDU (Bashkimi Demokratik 
Evropian) u ra dakord të krijohet FRPD me statusin e organizatës partnere brenda PD. 
Anëtarët e saj nuk do të ishin detyrimisht anëtarë të PD, mosha e anëtarësisë do të ishte 
17-28 vjeç, vendimmarrjet e saj do ishin të pavarura, politikat themelore do të ishin të 
njëjta me të PD, si dhe zgjedhja e ekipit drejtues do të ishte e pavarur nga PD-ja. 

Kryetar i parë i FRPD ka qenë deputeti Ridvan Peshkëpia (1991-1992), më pas u 
zgjodh deputeti Arben Lika (1992-1993), në vijim për një periudhë disa mujore ecuria u 
bë me një presidencë kolektive me 4 persona,  dhe në periudhën 1994-1998 kryetar me 
dy mandate ishte Afrim Krasniqi. Më 1998-2000 kryetar ishte Gent Strazimiri, në vitet 
2000-2001 Kolin Gjoka, në vijim në vitet  2002-2009 Sokol Olldashi, duke pasuar nga 
Gert Bogdani. Vlen të theksohet se Bogdani nuk është zgjedhur por është kooptuar nga 
kryetari i PD dhe prej 2009 nuk ka pasur zgjedhje në krye të FRPD.

FRPD është pranuar në DEMYC (Organizata e Rinisë Demokratike Europiane) më 1995, 
anëtar i të rinjve konservatorë (1996), është bashkëthemeluese e YEPP (Rinia Demokratike e 
Partive Popullore 1997), dhe është anëtare e IYDU (Bashkimit Rinor Demokrat Ndërkombëtar 
2008). Nga 2012 kryetari i FRPD Bogdani është një nga zv/presidentët e IYDU.

Në vitet 1992-1996 rinia nuk kishte kuota përfaqësuese në PD, por më 1996 arriti të 
ketë më shumë se 30% të përfaqësimit në strukturat drejtuese të PD-së dhe në qeverisjen 
vendore. Në parlamentin e vitit 1996 FRPD pati 5 deputetë përfaqësues. Pas 1996, sipas 
statutit të  FRPD-së kryetari është automatikisht anëtar i kryesisë së PD-së. FRPD-JA , 
nuk kishte kuota përfaqësimi dhe përfaqësimi real ka qenë midis 7-10% të vendeve në 
parti. 

Struktura e FRPD është e njëjtë në organizim me PD-në, e shpërndarë në gjithë 
vendin, e përbërë me seksione dhe degë. Roli i tij është me rëndësi sidomos në fushata 
elektorale. Nuk ka një anëtarësi fikse, dhe nuk ka ndarje të qartë midis rinisë studentore 
dhe asaj jo studentore. Për një kohë të gjatë rinia studentore është organizuar paralelisht 
si degë partie ose si GRUD, organizatë rinore studentore.

Forumi Rinor i Frymës së Re Demokratike125 – Partisë së Frymës së Re 
Demokratike iu bashkuan shumë të rinj të zhgënjyer nga e majta, por kryesisht të rinj 
që vinin nga strukturat e Forumit FRPD, si dhe të tjerë rinj të paangazhuar më parë 
në Politikë. Forumi edhe pse kishte të rinj entuziastë vullnetarë, nuk arriti që të kishte 
organizmin e forumeve të partive të tjera të mëdha, si ato të lartpërmendura. Subjekti 
Politik “Fryma e re Demokratike” u krijua zyrtarisht më 30 Prill 2012, me kryetar të 
përkohshëm Gazment Oketën dhe me një grup nismëtarësh të tjerë. Partia më e re e 
krijuar në atë kohë paraqiste një profil të lartë integriteti për votuesit dhe u përceptua 
nga këta si një parti, e cila do të ishte shtëpia e re e të djathtëve të Shqipërisë. Pas 
mbarimit të mandatit, si President i Shqipërisë, FRD-së iu bashkua dhe Bamir Topi, i 
cili u caktua nga kryesia e përkohëshme si lideri i kësaj force të re Politike. 

125. http://frd.al/rreth-nesh/ dhe shënim i autores



54

Forume të tjera rinore jo politike si Mjaft apo CAO, kanë luajtuar rol të rëndësishëm 
në nxitjen e pjesëmarrjes së të rinjve në politikë si dhe në aktivitete të tjera të rëndësishme 
socialkulturore.

3.3.3 - Zgjedhjet Parlamentare 2013- Rinia Në Politikë

Forumet rinore në Shqipëri kanë struktura efektive në të gjithë vendin dhe në të 
gjitha degët, duke u përfaqësuar në vendimmarrje, por edhe për të marrë përgjegjësi 
në procesin e organizimit qelizor partiak. Shumica e forumeve kanë një përfaqësi 
kombëtare (e deleguar nga degët kryesore) dhe, në qendër mandatohet përgjithësisht 
një ekip drejtues i përbërë nga kryetari dhe dy nënkryetarë, Sekretari i Përgjithshëm dhe 
Sekretari Organizativ. FRESSH, FRPD, LRI janë të organizuara në formën e sipërcituar. 
“Forumi “rinor i partisë “Fryma e Re Demokratike”, si forum i një partie të re, kishte 
një staf drejtues provizor nga 30-35 anëtarë aktivë nga të cilët 60% ishin nga Tirana dhe 
pjesa tjetër nga rrethet kryesore. U caktua me konsensus struktura provizore dhe disa 
koordinatorë kombëtarë, si:

1. Koordinator për organizimin në rrethe;
2. Koordinator për aktivitete rinore;
3. Koordinator për politikat rinore;
4. Koordinator për rininë universitare;
5. Koordinator për rininë e shkollave të mesme;
6. Koordinator për rininë jashtë auditorëve/shkollave;
7. Koordinator për marrëdhëniet ndërkombëtare;
8. Koordinator për marrëdhënie publike plus zëdhënës;
9. Koordinator për organizatat partnere rinore;
10. Koordinator për tranimet politike / elektorale;
Secili prej koordinatorëve ndërtonte një ekip bashkëpunëtorësh në degët kryesore 

të vendit dhe kështu zgjerohej numri i atyre që angazhoheshin në jetën publike dhe 
organizative në Forum (Fjerza 2013).126Forumet rinore gjatë procesit të fushatës iu 
atashuan kandidatëve politikë që garuan në të gjithë rrethet e Shqipërisë në funksion të 
procesit elektoral.

Gjatë fushatës u ndërmorën nisma për sensibilizimin e të rinjve në politikë në 
kuadrin e pjesëmarrjes, si dhe njohjes së programeve rinore të Partive Politike. Një nismë 
interesante ishte ajo e Shoqatës për Integrimin e Zonave Informale, në bashkëpunim me 
Institutin AGENDA dhe me mbështetjen e Olof Palme International dhe Fondacionit 
Friedrich Erbert. Kjo shoqatë, ndërmori një nismë për të ndihmuar qytetarët, dhe në 
veçanti të rinjtë, për t’i njohur ata më nga afër me programet e partive politike, si dhe 
për t’i krahasuar këto programe me njëri-tjetrin, duke u ofruar atyre mundësinë për për 
të debatuar në kohë reale me politikanët në forume publike.127 ( POP 2013) .Kjo shoqatë 
organizoi 6 Forume publike, në 6 qarqe të ndryshme ( Shkodër, Durrës, Tiranë, Fier, 
Kukës, Vlorë) me pjesëmarrjen e kandidatëve për deputet, të rinjve, shoqërisë civile 
dhe medias. Zhvillimi i aktiviteteve të kësaj shoqate me temën “Përballja e Ofertave 
Politike “( POP 2013), të partive kryesore politike kryesisht për programet rinore kishte 
disa qëllime kryesore si : 

126. Fjerza O.,  2013,”Youth Political Participation in Albania”- Artikull referuar në 2-nd Multidisciplinary 
Conference, Prage 6-7 Dhjetor 2013., Czech Technical University, Republika Ceke, 

127. http://www.pop2013.info/about/nisma aksesuar më 12 Maj 2013
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• Rritjen e informacionit dhe debatit publik mbi pozicionet e partive kryesore në 
vend lidhur me problemet dhe çështjet më të rëndësishme për qytetarët dhe të rinjtë 
shqiptarë.

• Rritjen e pjesëmarrjes dhe e angazhimit të të rinjve duke ofruar mundësi dhe 
vende për të debatuar dhe për të ndarë pikëpamjet e tyre mbi alternativat apo politikat 
që janë më të rëndësishme për ta.

• Informimin e votuesve të rinj dhe nxitjen e tyre për të marrë vendime bazuar, në 
alternativat e politikave që adresojnë më mirë shqetësimet e tyre.

• Zgjerimin e mediumeve sociale, që ofrojnë informacion dhe mundësi për 
angazhim konstruktiv në diskutime mbi ofertat politike.

Ambasada Amerikane në Shqipëri zhvilloi, gjithashtu, aktivetete të ngjashme për 
prezantimin e të rinjve në Politikë, përballjes së ofertave, si dhe rritjen e mundësisë së 
pjesëmarrjes aktive të rinisë në Politikë.

Nga kontaktet e shumta me të rinj të forumeve politike gjatë fushatës elektorale të 
vitit 2013, LRI (Lëvizja Rinore për Integrim) ishte një nga Forumet më tërheqës për të 
rinjtë Shqiptarë128.

Nisur nga Praktikat më të mira Perëndimore si dhe nga vetë përbërja demografike, 
sociale dhe kulturore e Shqipërisë por dhe nga specifikat që paraqet vetë segmenti i 
elektoratit i moshës 18-29 vjeç, Partitë Politke duhet të shikojnë me prioritet analizimin 
dhe studimin e nevojave të këtij tregu si dhe marrjen e masave për përfshirjen e tyre 
në Politikë. Do ishte në të mirë të Shoqërisë Shqiptare dhënia e vëmendjes së duhur si 
dhe nformimi politikëbërësve dhe vendimmarrësve – Organizatat dhe forumet rinore 
që të jenë më aktivë dhe jo vetëm gjatë periudhave zgjedhore për të kuptuar çështjet që 
prekin të rinjtë, si dhe nevojat e tyre dhe opinionet por krijimin e kushteve të integrimit 
sa më lehtë në proceset shoqërore. Njëkohësisht partitë politike po tentojnë drejt :

 ♦ Zhvillimi i identitetit qytetar – Nxitja e programeve të rëndësisë së votimit 
në një moshë të re në mënyrë që të bëhet një zakon i përjetshëm që të çon 
përpjesëmarrje më të madhe në procesin demokratik dhe shoqërisë më të 
gjerë qytetare. 

 ♦ Rritje të legjitimitetit - Përfaqësuesit rinorë ofrojnë një zë për një pjesë të 
popullsisë që shpesh shkon padëgjuar. Përfaqësimi i të rinjve jep besim dhe 
të përqëndrohet në punën që ata ndërmarrin me politikën e të rriturve dhe 
vendimmarrësit. 

 ♦ Përmirësimin e shërbimeve - përfaqësimi rinor vepron si një katalizator 
për të forcuar përgjegjshmërinë lokale si dhe ndikon në përmirësimin 
e shërbimeve për të rinjtë, duke i bërë ata të përgjegjshëm për 
rëndësinë e krijimit të politikave të sakta për një të ardhme më të mirë.

 ♦  Përmbushja e detyrave statutore - Komunitetet në nivel Komune-
Qarku kanë për detyrë të informojnë, të konsultohen dhe të 
përfshijnë njerëz në drejtimin e shërbimeve komunitare, si dhe 
një detyrë të promovojnë demokracinë - veçanërisht për të rinjtë. 

 ♦ Implementimi i projekteve të anagazhimit të rinisë jo vetëm në progamet 
e sensibilizimit, aktivizimit dhe pjesëmarrjes nga diskatere të ndryshme 
shtetërore, organizatave, forumeve etj, por dhe atyre social kulturore, në 

128. http://www.sot.com.al/opinione/lri-pararoja-e-rinis%C3%AB-shqiptare-drejt-integrimit-europian
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mënyrë që të ketë një interaktivitet të plotë të moshës rinore me krijimin 
e një elite të shëndoshë për të ardhmen e vendit. Partitë Politike duhet 
të implementojnë sisteme të cilat angazhohen në rritjen e proceseve 
demokratike brenda strukturave partiake dhe largimit e modeleve te vjetra 
në lidhje me emërimin e drejtuesve përmes komandimit dhe zgjedhjes 
jodemokratike nga anëtarët, si dhe të angazhohen në edukimin e brezave të 
rinj përmes një shembulli të denjë në strukturat paralele me ata të të rinjve.
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3.3.4 LRI- Rast Studimi

Në vijim në  këtë nënçështje do të analizohen në formën e rastit të studimit 
arsyet e suksesit të Forumit LRI në rritjen e pjesëmarrjes së të rinjve dhe angazhimin 
e tyre në këtë forum gjatë periudhës parazgjedhore për Zgjedhjet e Përgjithshme 
Parlamentare të 2013.129

Lëvizja Rinore për Integrim, siç u citua më lart, u krijua në vitin 2004. Në datat 
27- 28 Tetor 2012,  LRI zhvilloi Konferencën zgjedhore në Tiranë, për zgjedhjen  e 
strukturave drejtuese. LSI gjatë mandatit 4 vjeçar qeverisës 2005- 2009 ishte pjesë 
e maxhorancës, në vazhdën e koalicionit me Partinë Demokratike pas zgjedhjeve 
Parlamentare, të vitit 2009. 

Në fillim të prillit të vitit 2013, lideri i Lëvizjes Socialiste për Integrim Z. I. Meta 

së bashku me liderin e Partisë Socialiste Z.Edi Rama nënshkruan marrëveshjen e 
krijimit të koalicionit partiak,  duke nënkuptuar një herazi edhe shkëputjen e LSI-së 
nga koalicioni qeverisës me Partinë Demokratike dhe hyrjen në fushatë zgjedhore së 
bashku me Partinë Socialiste të Shqipërisë. 

Kur analizuam karakteristikat e përfshirjes në politikë të rinisë përmendëm 
dhe prirjet e tyre për t’u angazhuar në ato forca politike që priten të jenë fituese në 
zgjedhjet e ardhshme. Koalicioni në fjalë i rriti shanset për zgjerimin e fitores së 
LSI në zgjedhjet e ardhshme. Kjo do të rezultonte edhe në rritjen e elektoratit dhe 
anëtarësisë së saj partiake. Lëvizja Socialiste për Integrim, u perceptua nga elektorati 
në tërësi dhe elektorati rinor në veçanti si një forcë Politike, e cila do të mbështeste 
pritjet e tyre të ardhshme. 

Një ndër sfidat e të rinjve në Shqipëri, por dhe më gjerë është punësimi dhe 
integrimi në jetën shoqërore.130 Lëvizja Socialiste për Integrim në zgjedhjet 
Parlamentare 2013, paraqiti një produkt politik, ku në qendër ishte premtimin për 
punësim i të rinjve. Organizimi i strukturave dhe puna për fushatën zgjedhore të vitit 
2013 filloi pothuajse 2 vite para zgjedhjeve dhe u intensifikua gjatë 6 mujorit të parë 
të vitit elektoral 2013. Organet drejtuese të Lëvizjes Socialiste për Integrim (LSI), në 
ndryshim nga forcat e tjera politike i dhanë përparësi, më shumë se asnjë force tjetër, 
elektoratit rinor përmes një plani të mirë studiuar për krijimin e politikave atraktive 
rinore. 

Më datë 22 Mars 2013, LSI zhvilloi Konventën Kombëtare, ku u prezantuan 
kandidatët për deputetë nga radhët e këtij forumi. Ilir Meta, kryetari i kësaj Force 
politike do të deklaronte se: “... fitorja më 23 qershor ka vetëm një emër dhe ky emër 
është LRI”. 

Më poshtë shtjellohen disa nga arsyet e suksesit të LRI, në zgjedhjet parlamentare 
të Qershorit 2013: 

129. Informacioni i prezantuar i referohet artikujve në gazeta, mediave sociale si dhe kontakteve me të 
rinj të LRI-së.

130.http://grid.al/read/neës/156047687/2767515/sondazhi-i-ipr-opozita-46-per-qind-berisha-28-per-
qind-vijon aksesuar më, 13 maj 2013
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1. Përfshirja e të rinjve të LRI–së në listat e kandidatëve për deputet në zgjedhjet 
e 23 Qershorit (Katër ndër 7 kandidatët e parë të LSI në qarkun e Tiranës i përkisnin 
Lëvizjes Rinore për Integrim );

2. Përfaqësimi në Organet Drejtuese të LRI-së dhe në poste ekzekutive si Klajda 
Gjosha, Endrit Braimllari, Ardit Çela etj.);131 

3. Mbështetje në vendimmarrje dhe përgjegjësi; 
4. Krijimi i eventeve tërheqëse për rininë; 
5. Intershipe dhe trainime për punësim;
6. Motivim të anëtarëve në bazë të rezultateve gjatë anagazhimit partiak; 
7. Fokus i lartë në rininë studentore përmes promovimit të politikave nxitëse, etj. 

LRI gjithashtu ia doli të mobilizonte të rinj në të gjithë Shqipërinë përmes një 
plani të mirëmenduar organizativ, duke përdorur teknika të shumta të modelit të 
marketingut Miks Politik, si: 

• Produkt Politik Atraktiv;
• Shtrirje në të gjithë Shqipërinë;
• Përdorimi i rrjeteve sociale (media sociale, dixhitale, grupe anëtarësh në 

Facebook);
• Format e promovimit (Spote në televizione dhe You tube), etj.

LSI i ka motivuar të rinjtë e këtij forumi edhe pas zgjedhjeve të 23 Qershorit, 
duke rritur praninë e të rinjve në Kuvend psh K. Mehmetaj 20 vjeçe, deputetja më 
e re në Historinë e Kuvendit të Shqipërisë132, si përfaqësuese e LSI–së, si dhe në 
pozicione ekzekutive. 

3.4 - IMPAKTI I MEDIAS NË POLITIKË

Nëse shikojmë në lidhje me shkrimet e shumta të medias, flitet për metoda dhe 
modernizim të teorive që kritikojnë ndryshimet strukturore në nivel makro. Ndryshimi i 
medias, strukturës politike dhe sociale, kanë rezultuar në një modifikim gradual të stilit 
tradicional dhe strategjive të komunikimit politik.133  

Edhe në Shqipëri ndryshimet strukturore politike sociale të viteve të fundit 
sollën ndër të tjera ndryshime dhe në legjislacion, për rregullimin dhe mbikqyrjen e 
veprimtarisë televizive, si dhe shtimin e reformave në këtë fushë si nevojë e një tregu “pa 
rregulla loje”, deri pak vitesh (si p.sh. AMA etj.)134. Televizionet, gazetat, radiot tashmë 
po kthehen gjithnjë e më tepër në transmetues të materialeve të gatshme të përgatitura 
nga subjektet politike, fenomene që për Shqipërinë fillojnë e shfaqen për herë të parë 

131. K. Gjosha, Ministre e Integrimit , A. Çela drejtori Përgjithshem i Postës Shqiptare, pas Zgjedhjeve 
të 23 Qershorit

132. http://www.lajmifundit.al/lajme/2013/07/kejdi-mehmetaj-deputetja-me-e-re-ne-kuvend-do-t’i-
përkasëLSI-së/ aksesuar më, 31 Korrik 2013

133. Plasser and Plasser 2002:17)
134. Për rregullimin dhe mbikëqyrjen e veprimtarisë radiotelevizive në Republikën e Shqipërisë është
krijuar Autoriteti i Mediave Audiovizive (AMA), i cili është organizëm i pavarur, që vepron bazuar në 
zbatimin e dispozitave të ligjit nr. 97/2013 datë 04.03.2013



59

në fushatën e vitit 2005. Kjo përbën dhe një cënim të demokracisë së lirisë së shtypi, 
dhe të informimit të qytetarëve, duke krijuar një varësi të mediave me subjektin politik. 
Kur themi media pronë e filan subjekti politik, ky është një fenomen që debatohet 
dhe provohet tashmë në qarqe e analiza të gazetarëve dhe analistëve të njohur.135  Në 
librin e tij” Autoritarizëm në tranzicion”, autori Përparim Kabo (2006)136shprehet mbi 
qëndrimin e mediave : “....mendimi zyrtar nuk është vetëm ai qeveritar, por edhe ai 
i burimeve të tjera kombëtare dhe ndërkombëtare, që bëjnë vëzhgimin e situatës dhe 
auditimin. Ka edhe inflacion fjale, skrupjoshës marketingu, duping social dhe deflacion 
politik, gjithfarë mjetesh që mund ta keqpërdorin informimin korrekt; dhe të gjitha këto 
forma duhen vlerësuar aq sa meritojnë në shtrembërimin që i bëjnë realitetit, si dhe 
efektin që kanë, sepse ato janë forma që korruptojnë të vërtetën.” 

Sipas raportit paraprak te OSBE/ODIR, gjithashtu pranohet një paanshmëri politike 
të mediave gjatë  fushtatës elektorale 2013. Kështu sipas OSBE/ODIHR, TV Klani i ka 
kushtuar 53 përqind të saj mbulimit të lajmeve PD-së (kryesisht në tone pozitive) dhe 
28 përqind të PS (shpesh negative). Relativisht të balancuara paraqiten ndaj dy partive 
të mëdha Top Channel dhe Vizion Plus, ndërsa për mbulimin e lajmeve ndaj qeverisë ka 
qenë shpesh negative në tone. Kanalet News 24 dhe Ora News janë shfaqur përgjithësisht 
neutrale në mbulimin e partive kryesore. Lidhur me  median e shkruar, OSBE/ODIHR-i 
gjatë monitorimit të tyre vuri në dukje prirje të kundërta mes Shqip dhe Shqiptarja.com,  
kryesisht në favor të opozitës ndërsa Mapo dhe Panorama mbanin kryesisht qëndrime në 
favor të partisë në pushtet.137 

Kështu vëmë re që edhe efektet që sjellin transformime të tilla të shtypit do të japin 
impaktin e caktuar dhe në njohuritë, sjelljen dhe përditshmëritë politike.

Po të shohim raportin e lirisë së shtypit për vendet e rajonit, Shqipëria paraqitet 
dukshëm më poshtë vendeve me liri shtypi.138 (Shiko tabelën 3.5).Përmes shifrave vëmë 
re që, me kalimin e viteve liria e shtypit është gjithnjë e më cunguar. 

Tabela 3.5 - Indeksi i Lirisë së Shtypit për vendet e Rajonit
Vendi 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bosnja-

Hercegovina
37 21 33 19 34 36 39 47 58

Kroacia 69 54 56 53 41 45 78 62 68
Republika e 
Maqedonisë 51 49 43 45 36 42 34 68 94

Shqipëria 34 50 62 80 87 79 88 80 96
Serbia 85 77 65 45 67 64 62 85 80

Kosova n.a. n.a. 100 70 60 58 75 92 86
Mali i Zi 85 77 65 45 58 53 77 104 107
Turqia 115 113 98 98 101 102 122 138 148
Burimi : Reporters sans Frontiers, Press Freedom Index 2003-2011

135.http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/04/12/elezioni-in-albania-candidato-anti-corruzione-sfida-
lalba-dorata-di-tirana/560588/ aksesuar me 13 maj 2013

136 Autoritarizëm në tranzicion- antropologjia shqiptare përmes gloabalizmave”, Plejad, 2006, fq 253
137. Raporti paraprak i zgjedhjeve Osbe/Odir http://www.osce.org/odihr/elections/106963, aksesuar me 

25 Qershor 2013
138. Reporters sans Frontiers, Press Freedom Index 2003-2011
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Në këto kushte politika duhet t’i japë më shumë përparësi medias televizive, mediave 
sociale si marketingut të drejtpërdrejtë për një komunikim më efektiv me elektoratin. 

3.4.1 - SKËRKIMI MARKETING DHE SONDAZHET

Kërkimet marketing lidhen me idenë se jo të gjitha produktet mund të shiten tek 
konsumatorët. Kompanitë përdorin kërkimin marketing për të përcaktuar faktorët që 
lidhen me diferencat me grupe të ndryshme konsumatore. Një nga mjetet e kërkimit 
më të rëndësishëm në politikë janë sondazhet, duke përfshirë vrojtimet krahasuese 
(zakonisht të realizuara pasi një kandidat vendos infrastrukturën e duhur për rë realizuar 
kërkime të tilla), (sondazhet gjurmuese të cilat zhvillohen në ditë të ndryshme me grupe 
kandidatësh, zakonisht në fazat e hershme të fushatës) dhe (sondazhet e parashikimit të 
rezultateve të cilat zhvillohen direkt pasi kandidati ka votuar).

Një nga kërkesat për realizimin e një fushate të suksesshme është inkorporimi i 
kërkimeve në lidhje me kandidatin kundërshtar në fushatën e organizatës.

Kompani të ndryshme mediatike dhe/ose anketimi përmes sondazheve të realizuara 
në periudhën parazgjedhore, ofruan parashikime në lidhje me fituesin e zgjedhjeve. U 
vunë re shumë sondazhe përmes portaleve mediatike on line, të cilët u krijuan mundësi 
zgjedhësve që të jepnin mendimin e tyre në favor të koalicionit ose partisë favorite. 
Njëkohësisht kompani të ndryshme anketuese u angazhuan në sondazhe profesionale për 
parashikimin e rezultateve zgjedhore (Tabela 3.5). Kështu kompania “IPR marketing” 
në bashkëpunim me Institutin Piepoli” dhe kanali televizv Ora News, prezantuan në 
fillim të muajit Maj 2013, një sondazh, i cili parashikonte fitoren e koalicionit të majtë 
ASHE.139 

Tabela 3.6 - Sondazhet kryesore të shoqërive të ndryshme anketuese
Shoqëria 
anketuese Data PD PS AK LSI FRD PDIU Pjesë-

marrja

Kult
8-14 

dhjetor 
2012

29.6 % 36.5 % 14.1 % 4.7 % 4.1 % 71.0 %

Gazeta Dita
17-20 
dhjetor 
2012

31.0 % 37.1 % 6.5 % 6.6 % 5.3 %

AlbStat
28 

dhjetor 
2012

31.4 % 40.4 % 15.2 % 4.9 % 4.9 % 77.1 %

AlbStat
21-28 
janar 
2013

31.2 % 41.2 % 15.0 % 5.5 % 5.5 % 77.5 %

Kult
22-31 
janar 
2013

30.1 % 41.2 % 14.9 % 4.1 % 4.1 % 75 %

Balkanweb 7 maj 
2013 - 45.8 % 45.9 % 2.6 % 2.5 %

139. http://www.qoop.it/sondaggi-centrosinistra-in-vantaggio-di-5-punti,  aksesuar më, 13 maj 2013
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Shoqëria 
anketuese Data PD PS AK LSI FRD PDIU Pjesë-

marrja
Instituti 

Demokratik 
Shqiptar

3-8 
qershor 
2013

38.5 % 34.2 % 4.4 % 3.7% 3.3 % 2.6%

Tabela 3.6 paraqet disa nga sondazhet e realizuara gjatë periudhës së fushatës 
elektorale. Nga tabela shihet se pothuajse të gjitha sondazhet parashikonin si fituesine 
zgjedhjeve elektorale koalicionin e majtë ASHE, përveç portalit Ballkanweb dhe 
Instititutit Demokratik Shqiptar.140

3.4.2 -  Të dhëna të përdorimit të mediave sociale nga  partitë/ kandidatët 
politikë 

Numri i përdoruesve të internetit dhe që përbëjnë fokusin e studimit është gjithmonë 
në rritje. Sipas një studimi nga Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve (ITU), 
nga viti 2000 e deri në 2010 numri i përdoruesve të internetit është rreth 45 përdorues 
për 100 Banorë.(Tabela 3.7). Shifër, kjo  relativisht e lartë, e cila përbën avantazh për 
Partitë/ Kandidatët të cilët kanë synim përdorimin aktivietet on line.

Tabela 3.7 - Numri i përdoruesve të internetit për 100 Banorë

Burimi: Unioni Ndërkombëtar i Telekomunikacioneve (ITU), Analiza dhe Komentet2010:Open Data 
Albania141

Partitë politike, ashtu sikurse dhe kandidatët politikë në fushatën elektorale të vitit 
2013, përdoren mediat sociale për informimin e elektoratit. Në këtë nënçështje do të 

140. (1) http://www.gazetatema.net/web/2012/12/21/sondazhi-ne-tirane-ps-fiton-37-1-te-votave-pd-31-0-te-votave/
(2) http://www.gazetatema.net/web/2013/01/30/sondazhi-i-dyte-i-albstat-pd-ka-vetem-31-2-ps-ka-41-2-te-votave/
(3) http://www.top-channel.tv/artikull.php?id=247964
(4) http://www.balkanweb.com/voto2013/
(5) http://adi.al/nisma.html
141.http://open.data.al/sq/lajme/lajm/lang/sq/id/215/Studimi-1.34-milione-shqiptare-perdorues-

interneti, aksesuar më 22/12/2012
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ketë një pasqyrë të të dhënave të faqeve të kandidatëve dhe partive politike kryesore 
përmes të dhënave  dhe raportimeve të kompanisë Social Bakers.  

Egzistojnë disa kompani, të cilat ofrojnë dhënien informacionit në lidhje me 
përdorimin, statistikat, matjet dhe indekset e përdorimit të mediave sociale, si për 
shembull :

Kompania Alexa (http://www.alexa.com/– Lideri global në gjenerimin e statistikave 
për angazimet on line, pothuajse për të gjitha shtetet, e cila aktualisht është në pronësi 
të Amazon.com.Kompani të tjera po aq të dëguara janë Social Bakers, del.icio.us etj.

Të dhënat dhe raportet e shpjeguara më poshtë përmes grafikëve janë përpunuar nga 
webi zyrtar i “Social-Bakers”. “Social Bakers” (ndryshe preferohet të vetëquhet zhvilluesi i 
marketingut të platformës Facebook)142 është një kompani që ofron monitorimin,  ndjekjen 
dhe analizën e rrjeteve sociale në lidhje me përdorimin, krahasimin dhe gjenerimin e të 
dhënave statistikore të Facebook, Youtube, Twiter, Google+, Linkedin.

Kompania “Social Bakers“, u themelua nga Jan Rezab me kolegët e tij Lukas 
Maixner dhe Martin Homolka, në 13 tetor 2008, në Pragë të Çekisë. Fillimisht 
kompania mbante emrin ”Aks Candy Tech”, dhe ishte një agjenci e vogël që operonte 
në mediat sociale. Shumë shpejt “Social Bakers” filloi të prodhonte produkte reale për 
të dhënat statistikore të faqeve të mediave sociale. “Candy Tech” filloi me zhvillimin 
e aplikacioneve për klientët e biznesit, markave të ndryshme dhe agjencive lokale. Në 
nëntor 2009, u lançua portali Facebakers.com, ku përdoruesit mund të gjenin statistika 
të përditësuara të paltformës sociale Facebook, duke u përqëndruar në statistikat sipas 
shteteve. 

Në figurën 3.1 kemi një ilustrim të angzhimit rinor në faqet e mediave sociale të 
partive politike shqiptare. Siç vihet re, grupmoshat nga 18-34,  zë rreth 65 % të totalit 
të individëve të angazhuar në mediat sociale në Shqipëri. Të dhënat pasyqyrojnë, një 
nivel të lartë të angazhimit në mediat sociale të segmentit rinor.  Arsyeja e analizës së 
mëposhtme  lidhet  pikërisht  më      këtë      fakt.

Figura 3.1- Angazhimi në Mediat 
Sociale sipas grup-moshave në Shqipëri 

Të dhënat e paraqitura në këtë 
nënçështje lidhen me gjenerimin e 
statistikave nga kompania Social 
Bakers. Fillimisht janë analizuar 
disa nga faqet kryesore politike gjatë 
periudhës Mars –Qershor 2013 për të 
parë prirjet dhe angazhimin në tërësi 
të elektoratit në këto mediume dhe, 
më pas, janë gjeneruar raporte për 
periudhën 02 Mars - 30 Qershor për 
të parë efektshërinë e përdorimit në 
fushatën elektorale të vitit 2013.143 

Më poshtë janë renditur 15 faqet 
e monitoruara gjatë periudhës 02 mars 
– 30 qershor. Kriteret e klasifikimeve 
janë numri i fansave në faqe. Kështu 
për periudhën e shqyrtuar 5 Faqet e 
Para në klasifikim ishin:

142. http://www.socialbakers.com/, aksesuar më 17 korrik 2013
143. http://www.electionguide.org/countries/id/3/, aksesuar më, 10 Tetor 2013
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• Faqja zyrtare e ish liderit të Partisë Demokratike, Sali Berisha; 
• Faqja zyrtare e liderit të Partisë Socialiste, Edi Rama;
• Faqja zyrtare e kryetarit të Bashkisë së Tiranës, Lulzim Basha;
• Faqja zyrtare e Partisë Demokratike;
• Faqja zyrtare Erion Veliaj (faqe e rezultuar “jo reale”).144

Monitorimi i faqeve në kompaninë Social Bakers është realizuar gjatë muajit 
shtator 2013.

Shënim: Seleksionimi i faqeve për monitorim është realizuar mbi kriteret e numrit 
të fansave në faqet (nga 1-15).

Faqet e  monitoruara në këtë nënçështje janë :
1. https://www.facebook.com/SaliBerisha : Faqja zyrtare e liderit të Partisë Demokratike, 

Sali Berisha;
2. https://www.facebook.com/edirama.al : Faqja zyrtare e liderit të Partisë Socialiste, Edi Rama.;
3. https://www.facebook.com/Tirana2011 : Faqja zyrtare e liderit të Partise Demokratike, 

Lulzim Basha;
4. https://www.facebook.com/psocialiste : Faqja zyrtare e Partisë Socialiste;
5. https://www.facebook.com/partiademokratike : Faqja zyrtare e Partisë Demokratike;
6. https://www.facebook.com/levizjasocialisteperintegrim : Faqja zyrtare e partisë Lëvizja 

Socialiste për Integrim;
7. https://www.facebook.com/aleancakuqezi : Faqja zyrtare e partisë Aleancë Kuq e Zi;
8. https://www.facebook.com/FRDemokratike : Faqja zyrtare e partisë Fryma e Re Demokratike;
9. https://www.facebook.com/ProfDrBamirTopi : Faqja zyrtare  e liderit të Partisë Fryma 

e Re Demokratike Prof. Dr. Bamir Topi;
10. https://www.facebook.com/PartiaDIU : Faqja zyrtare e Partisë për Drejtesi, Integrim dhe Unitet;
11. https://www.facebook.com/pages/Fatlum-Nurja-Faqja-Zyrtare/ : Faqja Zyrtare e 

Kandidatit Fatlum Nurja – FRD- Shkodër;
12. https://www.facebook.com/pages/pirro-kapurani/466692813401771 : Faqja Zyrtare e 

Kandidatit Pirro Kapurani- LSI - Korçë;
13. https://www.facebook.com/AgronDukaFaqjaZyrtare : Faqja Zyrtare e Kandidatit 

Agron Duka, Partia Republikane- Durrës.;
14. https://www.facebook.com/shkodrapertomdoshin : Faqja Zyrtare e Kandidatit Tom 

Doshi - Partia Socialiste;
15. https://www.facebook.com/Psv91 : Faqja Zyrtare e Partisë Lëvizja Socialiste e Vërtetë. 

Gjatë periudhës së fushatës zgjedhore pothuajse të gjitha subjektet politike, liderët 
dhe kandidatët kryesorë që garuan për fitoren e mandateve për në Kuvendin e Shqipërisë 
kishin një llogari në plaformën sociale në Facebook. Shkalla e rritjes së numrit të fansave 
të partive politike në Facebook ishte në funksion progresiv me fushatën e elektorale. 
(Grafiku 3.1)

144. Klasifikimi në të djathtë majtas të platformës sociale Social-Baker i bashkangjit “një rezultat” 
faqes së monitoruar në lidhje me vërtesinë e rritjes dhe përdorimit. (P.sh. faqja zyrtare e Lëvizjes 
Vetvendosja në krah ka numrin 10, nr. i cili tregon një faqe tërësisht reale). 
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Grafiku 3.1 - Totali i Fansave

Grafiku 3.2 shpjegon administrimin e postimeve ditore në faqen e Facebook të 
subjekteve politike. Faqja zyrtare në fb “ Edi Rama”  ka numrin më të lartë të postimeve 
ditore, e ndjekur nga partia LSI. Faqja zyrtare në fb “Sali Berisha” pozicionohet në 
vend të tretë,  përsa i takon numrit të postimeve ditore gjatë periudhës së analizuar.

Grafiku 3.2 : Administrimi i postimeve në faqen zyrtare të subjekteve politike

 Informacion më të detajuar në lidhje me impaktin e shpërndarjes së faqeve, e  
marrim në grafikun 3.3. Impakti i shpërndarjes së postimeve të faqes nga fansat tek 
rrjeti përkatës social rezulton të ketë qenë më i madh për Faqen Zyrtare të Edi Ramës, 
e ndjekuar nga faqja Zyrtare e Sali Berishës dhe Partisë Demokratike. Këtu hyjmë në 
aspekte teknike të administrimit të faqes në platformën sociale të Facebook.
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Grafiku 3.3 - Shpërndarja e postimeve nga fansat e faqes.

Grafiku 3.4 pasqyron të dhëna interesante në lidhje me shpërndarjen e postimeve 
nga fansat e faqeve. Kështu faqja zyrtare e Sali Berisha ka pasur numrin më të lartë të 
shpërndarjes së faqes nga fansat, e ndjekur nga Faqja zyrtare e Edi Ramës, e asaj të 
Partisë Demokratike të Shqipërisë, si dhe LSI-së. Interesante janë të dhënat edhe për 
shpërndarjen e faqes në miqtë respektivë të Partisë Aleanca Kuq e Zi. 

Grafiku 3.4- Ndërveprimet e shpërndarjeve të faqeve
Të dhënat e këtij grafiku janë të rëndësishme, pasi gjenerojnë informacion të 

nevojshëm në lidhje me strategjitë e rritjes dhe shpërndarjes së Informacionit.
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3.4.3 - Analizë e Social Bakers për faqen zyrtare “Sali Berisha” në FB 

Në këtë nënçështje kemi një paraqitje të raporteve të 
gjeneruara të faqes së liderit të asaj periudhe, të Partisë 
Demokratike të Shqipërisë, Sali Berisha145. Të dhënat 
e gjeneruara nga kompania Social baker e klasifikonin 
në vend të parë në nënçështjein e faqeve politike në 
Shqipëri faqen zyrtare Sali Berisha, të Kryeministrit 
Shqiptar dhe liderit të Partisë Demokratike. Klasifikimi 
bazohet ne numrin total te fansave të faqes së analizuar. 
Të dhënat e gjeneruara tregojnë për një administrim më 
të mirë të faqes, përsa i përket rritjes së fansave. 

Të dhënat e faqes zyrtare të Facebook tregojnë 
për një shtrirje gjeografike të lartë të numrit të 
fansave, kryesisht në Eurozone. Ky fakt lidhet 
me fansat shqiptarë të faqes që janë emigrantë në 
Europë, shqiptarë të Kosovës dhe të Maqedonisë si 
dhe në Amerikë. Shpërndarja gjeografike e fansave i 

mundëson administruesve të faqes të tregojnë kujdes për këtë segment të elektoratit në 
sigurimin e informacionit të nevojshëm lidhur me postimet, që shqiptarët e diasporës 
kanë më interes.( Grafiku 3.5)

Grafiku  3.5 - Rritja e Fansave të faqes në FB Sali Berisha

Në grafikun 3.6 vihet re rritja ditore e fansave të faqes, e cila mesatarisht është 2000 
fansa në ditë gjatë kësaj periudhe. Rritja më e lartë ditore e fansave ka arritur shifrën 
5000 gjatë periudhës së fundit të marsit dhe, ajo që përbën një fakt interesant është 
ulja e numrit të fansave të faqes në periudhën e fillimt të muajit Prill. Vërmë re që nga 

145. Më datë 26 Qershor 2013, Lideri dhe Kryeministri i Shqipeerisee pas humbjes së Partisë Demokratike 
në Zgjedhjet e Përgjithshme, u dorëhoq nga pozicioni i liderit të Forcës së djathtë më të madhe në 
vend. Përmes këtij akti u pasuan zgjedhjet për kryetarin e ri të Partisë Demokratike nga ku, më datë 
23 korrik 2013, anëtarësia e Partisë Demokratike nxori fitues kandidatin Lulzim Basha.

 

Sali Berisha
781 943 fans

https://www.facebook.com/SaliBerisha
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fundi i Qershorit, prirja e rritje së fansave në ditë është në rënie, kjo mbase për shkak 
të humbjes së interesit të përkohshëm të fansave, të lidhur dhe me humbjen e Partisë 
Demokratike, në zgjedhjet e 23 Qershorit.

Grafiku  3.6 - Rritja e Fansave të faqes në FB Sali Berisha

Grafiku 3.7, ilustron interesin e njerëzve për angazhimin përmes komenteve të 
postimeve, si dhe të numrit të klikimeve në faqe.

Grafiku 3.7 - Njerëzit që flasin në lidhje me caktuara të temat e postuara

Interesant është funksioni i shpërndarjes, i cili paraqitet kryesisht në rënie dhe me 
amplituda të theksuara të rritjes dhe uljes së angazhimit të fansave të faqes. Në Qershor, 
në muajin elektoral, interesi është në rritje, fakt i cili konfirmohet dhe nga grafiku 3.8ku 
angazhimi i postimeve ditore është në rritje gjatë gjithë periudhës së shqyrtuar. Kështu,  
numri i postimeve arrin deri 20 postime në ditë, gjatë ditëve të fundit të fushatës, në 
ndryshim nga periudha e fushatës, ku mesatarja ishte 6 postime në ditë.
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Grafiku 3.8- Administrimi i postimeve ditore

Të dhënat e grafikut 3.9 tregojnë po ashtu interesin në rritje të fansave të faqes gjatë 
muajit Qershor ku ndërveprimi mes fansave të faqes arrin deri në 55 mijë persona në 
ditë.

Grafiku 3.9 - Ndërveprimi ditor i faqes

Grafiku 3.10 tregon orët e pikut të aktivitetit të faqes dhe jep informacion në lidhje 
me orarin e angazhimit të fansave në faqe. Orët me aktiviten më të lartë në faqen e FB, 
janë orët e mbrëmjes. 



69

Grafiku 3.10 - Orët e pikut të aktivitetit të faqes

Rezultatet konfirmojnë një interes të lartë në lidhje me shpërndarjen e postimeve të 
faqes nga fansat, i cili paraqitet në rritje progresive, duke kulmuar gjatë ditëve të fundit 
të fushatës me 3000 shpërndarje të postimeve në ditë. (Grafiku 3.11)

Grafiku 3.11 - Shpërndarja e faqes nga fansat



70

Edi Rama
edirama.al

539 107 fansa
https://www.facebook.com/edirama.al

Në këtë nënçështje kemi një paraqitje të statistikave të faqes në Facebook të liderit 
të Partisë Socialiste Edi Rama. Të dhënat e gjeneruara nga kompania Social baker 
tregojnë për një administrim më të mirë të faqes përsa i përket anagazhimit të fansave 
dhe administrimit të aktivitetit të faqes.

Grafiku 3.12, ilustron shpërndarjen gjeografike të fansave të faqes Edi Rama në FB. 
Ashtu sikundër në faqjen zyrtare të Sali Berishës, faqja e analizuar paraqet pothuajse të 
njëjtën shtrirje gjeografike të fansave dhe kryesisht në Eurozonë. 

Grafiku 3.12 - Shpërndarja gjeografike e fansave të faqes Edi Rama në FB 

Në grafikun 3.13 ilustrohet rritja ditore e fansave të faqes. Gjatë kësaj periudhe 
mesatarja e rritjes ditore është 3000 fansa në ditë. Rritja më e lartë ditore e fansave ka 
arritur numrin 5500 fansa gjatë periudhës së fundit të Majit- fillim Qershori. Shohim 
që nga fundi i qershorit prirja në rritje e fansave në ditë pas një piku rreth datës së 
zgjedhjeve bie. 

3.4.4 - Analizë e Social Bakers Për Faqen Zyrtare në FB “Edi Rama” 
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Grafiku 3.13 - Rritja e Fansave të faqes në FB

Grafiku 3.14, tregon interesin e njerëzve për angazhimin përmes komenteve dhe 
postimeve, si dhe numrin e klikimeve në faqe. Nga fillimi i prillit deri në Qershor, gjatë 
muajit elektoral, interesi është në rritje,  me  funksion normal dhe mbi baza konstante 
në lidhje me angazhimin e fansave në faqe.

Grafiku 3.14 - Numri i njerëzve që flasin në lidhje me temat e caktuara të postuara Edi Rama

Grafiku 3.15 konfirmon rritjen e angazhimeve të postimeve ditore nga administrimi 
i faqes. Kështu numri i postimeve arrin deri 28 postime në ditë gjatë ditëve të fundit të 
fushatës, në ndryshim nga periudha e fushatës ku mesatarja është 10 postime në ditë.
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Grafiku 3.15- Administrimi i postimeve ditore

Të dhënat e grafikut 3.16 tregojnë gjithashtu, interesin në rritje të fansave të faqes 
gjatë muajit Qershor, ku ndërveprim mes fansave të faqes arrin deri në 123 000 persona 
në ditë, në ndryshim nga faqja e Sali Berisha ku ky ndërveprim ishte deri në 55 000 
persona.

Grafiku 3.16- Ndërveprimi ditor nga fansat

Grafiku 3.17, pasqyron orët e pikut të aktivitetit të faqes dhe jep informacion në 
lidhje me orarin e angazhimit të fansave në faqe. Të dhënat e grafikut pasqyrojnë për 
një angazhim në kohë më të zgjatur të aktivitetit të faqes së Edi Ramës, gjë që tregon 
për angazhim më të madh të fansave sidomos të dielave.
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Grafiku 3.17 - Orët e pikut të aktivitetit të faqes

Edhe shpërndarja e postimeve të faqes nga fansat respektivë në rrjetet e miqve të 
tyre paraqet të njëjtën prirje, rritje konstante për periudhën e analizuar. Numri maksimal 
i shpërndarjes së faqes arrin në rreth 3500 shpërndarje në fund të Qershorit. (Grafiku 
3.18)

Grafiku 3.18 - Shpërndarja e faqes

Të dhënat krahasuese ndërmjet faqeve tregojnë për një manaxhim më të mirë 
të faqes së liderit të Partisë Socialiste Edi Rama, mendoj kjo e lidhur jo vetëm me 
administrimin e rrjeteve sociale.
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KREU 4 : METODOLOGJIA

4.1 - QËLLIMI DHE METOLOGJIA E PËRDORUR 

Studimi është përqëndruar në hulumtimet, punimet, artikujt dhe literaturën 
bashkëkohore. Kontekstualizimi është realizuar përmes vrojtimit dhe pyetësorëve në 
terren, duke nxjerrë konkluzionet për mënyrën/at se si rasti shqiptar provon, hedh poshtë 
ose kritikon modelet, qasjet dhe teoritë tashmë të pranuara gjerësisht brenda disiplinës 
së Marketingut Politik. Në këtë kuptim, është realizuar analizimi i qasjes empirike me 
teorikën si dhe me gjetjet e studimit në terren.

 Qëllimi: identifikimi i elementëve të marketingut politik të cilët kanë impakt më 
të lartë në sjelljen e elektoratit 18-29 vjeç si dhe rolit të marketingut të mediave sociale 
në veçanti. Studimi përdor të dhënat primare të gjeneruara nga vrojtimi i realizuar në 
universitetet bazuar në faktorët e segmentimit demografik: si mosha dhe edukimi si dhe 
të dhëna personale. 

Është themelore të theksohet se paraprakisht për nxjerrjen e konkluzioneve të këtij 
studimi duhet të mbështetemi mbi disa supozime bazë. 

Më poshtë paraqiten supozimet bazë të studimit:
 ♦ Së pari: Fusha elektorale është e rëndësishme për rritjen e pjesëmarrjen në 

tregun Politik
 ♦ Së dyti: Sistemi dhe procesi zgjedhor mbështet mbi baza demokratike. Ashtu 

sikurse është argumentuar dhe në literaturë, marketingu politik operon në 
kushtet e një sistemi demokratik.

 ♦ Së treti:   Partitë dhe kandidatët politikë janë në konkurencë të ndershme.
Bazuar në karakteristikat që paraqet elektorati i ri dhe arsyet e argumentuara më 

sipër në lidhje me rëndësinë e studimit të segmentit Rinor në Shqipëri, sondazhi u 
realizua në mjedisin universitar të Shqipërisë sipas  metodologjisë së poshtëshënuar në 
trajta të përgjithshme:

 ♦ Lidhur me burimet e të dhënave, janë përdorur disa lloje të burimeve të të 
dhënave: si ato primare, sekondare dhe terziare .

 ♦ Për prezantimin e rezultateve janë përdorur  metodat tabelare, grafike, analiza 
përshkruese sidhe testet statistikore.

 ♦ Përpunimi i të dhënave  është bazuar në përdorimin e teknikave të ndryshme 
statistikore si: SPSS 17.00, exel, analiza përshkruese, tabelat  e kryqëzuara, 
Analiza faktoriale e bazuar mbi analizën e elementëve të analizuar të 
Marketingut Politik si dhe  analizën e mbetjeve përmes grafikëve me shirita 
dhe testit t.  

 ♦ Numri i individëve të intervistuar, 1860 persona. 
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 ♦ Mënyra e intervistimit ishte përmes kontaktit të drejtëpërdrejtë dhe i 
rastësishëm.

 ♦ Kampioni përfaqësues përfshin segmentin e individëve që i përkasin moshave  
18- 29 vjeç. 

 ♦ Për mbledhjen e të dhënave, janë shpërndarë pyetësorët në  13 universitete të 
Shqipërisë. Personat e intervistuar janë studentë të 17 degëve të ndryshme të 
fakulteteve dhe universiteteve të Shqiperisë. 

 ♦ Si personel ndihmës në plotësimin e pyetësorit dhe mbledhjen e të dhënave u 
angazhuan 23 persona. Për përpunimin e të dhënave u angazhuan 3 persona. 

 ♦ Hartimi  dhe testimi i pyetësorit është realizuar në periudhën dhjetor  2012. 
Plotësimi i pyetësorit është realizuar në periudhën Mars -Maj  2013.

 ♦ Për analizimin e korrelimeve të variablave të studiuar, u përdor analiza 
faktoriale dhe më pas grafikët me shirita të gabimit si dhe testi T, përmes 
të cilëve u realizua kontrollit i koeficientëve statististikor si dhe u provuan 
hipotezat e ngritura në krye të kërkimit. 

 
 
4.2 - STRUKTURIMI I PYETËSORIT

Pyetësori është i strukturuar në tre pjesë: Në  pjesa e parë e cila përmban informacion 
të përgjithshëm për të intervistuarin si: gjinia, mosha, dega ku studion, vendbanimi, etj. 
Në pjesën e parë pyetjet janë me 2 shkallë Likert ( 0 = jo dhe 1 = Po ).

Pjesa e dytë jep informacion lidhur me elementët e komunikimit politik. Për 
shumicën e elementëve në studim, u përdor një shkalla Likert prej pesë nivelesh (me 
skajet 0 = aspak dhe 5 = jashtë mase). 

Në pjesën e tretë pyetësori përmban pyetje lidhur me elementët e marketingut 
politik të studiuar si; imazhi i perceptuar i partive politike, me të cilat ata ndihen më 
të përfaqësuar, programet e tyre, mënyrën e organizimit të fushatës para-elektorale, 
imazhi i perceptuar për liderin partiak, etj. Në pjesën më të madhe të pyetësorit është 
përdorur shkalla Likert 1-5, kështu 1= shumë pak dhe  5 =plotësish. Në pyetje të 
caktuara, ku është dashur të identifikohet më saktë në lidhje me rëndësinë e një elementi 
të marketingu politik është përdorur shkalla Likert prej 10 nivelesh. Në përpunimin e të 
dhënave gjithsesi pyetjet me 10 shkallë janë grupuar në 5 shkallë Likert. Në programin 
SPSS shkallët 1-2, janë marrë si shkalla 1. Shkallët 2-3 janë përllogaritur si shkalla 2, e 
kështu me radhë sipas kësaj logjike. Në këtë mënyrë është realizuar dhe uniformiteti i 
shkallës dhe nxjerrja e konkluzioneve sipas rëndësisë së çdo elementi. 

Hartimit i pyetësorit u realizua duke mbajtur parasysh dy prej cilësive thelbësore: 
a) besueshmëria, e cila ka të bëjë me faktin, nëse pyetësori do të prodhojë ose jo 

rezultate të qëndrueshme në kohë të ndryshme dhe për zgjedhje të ndryshme; 
b) vlefshmëria e pyetjeve (të cilat u kontrolluan gjatë testimit paraprak), duke 

eleminuar kështu pyetjet e panevojshme. 
Bazuar në llogaritjet e koeficientëve statistikor, për matjen e qëndrueshmërisë së 

brendshme të pyetsorit, u shqyrtuan variablat, vlera e të cilëve ishte më e lartë se 0.7. 
Duke pasur parasysh se secila nga pyetjet paraqet një variabël, i cili mund të marrë më 
shumë se një përgjigje, është menduar që në pyetjet e mbyllura alternativat e përgjigjeve 
të jenë sa më reale, në mënyrë që të merret informacioni i nevojshëm.
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 4.3 - TESTIMI DHE KRIJIMI I BAZËS SË TË DHËNAVE

Në muajin dhjetor 2012, u bë faza e testimit paraprak me 200 Pyetësor. Kjo fazë 
shërbeu për qartësimin e pyetjeve kyqe të vrojtimit si dhe testimin paraprak në publik. 
Hartimi i pyetësorit përfundimtar, u realizua në muajin janar 2013.

Faza e dytë ishte përcaktimi i universiteteve dhe madhësia e mostrës së studimit. 
Së bashku me udhëheqësin shkencor u krijua një plan veprimi lidhur me anagazhimin e 
personelit ndihmës ( Personeli i cili do të mundësonte aprovimin e realizimit të vrojtimit 
në ambjentet universitare), segmentet kohore të vrojtimit për çdo Universitet si dhe 
burimet e nevojshme finaciare.

Faza e tretë ishte përfundimi i plotësimit i vrojtimit dhe krijimi i bazës së të dhënave 
në programin SPSS 17.0.

Gjatë testimit paraprak me të intervistuarit dolën në pah disa fenomene mbi etikën e 
pyetësorit lidhur me individualitetin dhe fshehtësinë e votës. Të intervistuarit nguronin 
të përgjigjeshin, fillimisht në lidhje me pyetjet direkte për cilësimin e subjektit politik 
që do të votonin. Në Univesitetin e Korçës, i cili ishte parashikuar për t’u përfshirë në 
vrojtimin, studentët hezitonin  për plotësimin e pyetsorit edhe pse të dhënat individuale 
ishin anonime. Ky universitet nuk është marrë në shqyrtim.  

4.4 - VENDI DHE SHTRIRJA NË KOHË 

Shtrirja gjeografike e universiteteve mbulon thuajse të gjithë territorin e 
Shqipërisë. Vrojtimi përfshin jo vetëm zonat urbane, por dhe zonat rurale, pasi prurjet 
e Universiteteve shqiptare vijnë nga i gjithë vendi. Qytetet ku u përqëndrua vrojtimi 
ishin: Tirana, Berati, Vlora, Shkodra, Durrësi, Elbasani, Gjirokastra. Numrin më madh 
të të intervistuarve e zuri qyteti i Tiranës,  për arsye të numrit më të madh të studentëve 
dhe numrit të Universiteteve.  Zgjedhja e kampionit është bërë në varësi të peshës që zë 
secili Universitet i përzgjedhur. (shiko tabelën 4.2)

Shtrirja kohore e kërkimit përfshin periudhën e parapërgatitjes së fushatës, atë të 
fushatës dhe periudhën pas procesit të Votimit të zgjedhjeve të Përgjthshme 2013. Ky 
studim bën pjesë në tipin longitudinal i cili studion ndryshimet dhe zhvillimet e një 
dukurie përgjatë një periudhe të caktuar kohore (projektim filmik) të hapave  të kërkimit. 
Vrojtimi në terren zgjati  3 muaj (Mars - Maj 2013). Duke qënë se në Shqipëri fushata 
elektorale fillon më përpara se periudha zyrtare e parashikuar në Kodin Zgjedhor, edhe 
kohështrirja e plotësimit të pyetësorit është zgjatur në mënyrë që të identifikoheshin 
më herët elementët më të rëndësishëm politik të segmentit rinor. Intervistat u kryen 
nëpërmjet ballafaqimit të drejtëpërdrejtë, me të intervistuarit të cilët u zgjodhën në 
mënyrë të rastësishme. 

Shtrirja kohore e gjithë studimit përfshin tre etapa kërkimi:

 ♦  Prill 2011 - Tetor 2012 - kërkimi, selektimi, zhvillimi dhe përditësimi me 
literaturën mbi marketingun politik, komunikimin politik, karakteristikat e 
sjelljes politike të segmentit rinor dhe të mediave sociale në politikë.
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 ♦ Nëntor 2012 - Maj 2013 - testimi, përpunimi, plotësimi i pyetësorit të 
studimit dhe krijimi i bazës së të dhënave.

 ♦ Korrik 2013 - Maj 2014 - përpunimi, analizimi, nxjerrja e konkluzioneve 
dhe rekomandimeve përfundimtare të studimit.

4.5 - PËRSHKRIMI I KAMPIONIT PËRFAQËSUES 

Studimi përdor të dhënat primare nga vrojtimi i realizuar në universitetet e 
përqëndruara në qytetet më të mëdha të Shqipërisë. Shtrirja gjeografike e universiteteve  
mbulon thuajse të gjithë territorin e Shqipërisë. Vrojtimi përfshiu jo vetëm zonat e 
rëndësishme  urbane, por dhe qytete  tjera më të vogla apo edhe zona rurale, pasi 
studentët e Universiteteve Shqiptare vijnë nga i gjithë vendi, p.sh. në Universitetin 
“Luigj Gurakuqi” të Shkodrës, prurjet studentore nuk vijnë vetëm nga qytetin i Shkodrës, 
por dhe nga qyteti i Lezhës, Pukës, Koplikut, etj. I njëjti fenomen u vu re dhe në rrethet 
e tjera ku u përqendrua vrojtimi. Lidhur me përkatësine e universiteteve publike ose 
private, të dhënat e vrojtimit tregojnë se pjesa më e madhe e intervistave janë kryer 
në universitetet publike me 91.3%, për arsye të numrit më të madh të studentëve dhe 
degëve të studimit, ndërsa pjesa tjetër prej 8.7% në universitete jopublike. Vrojtimi në 
total përfshiu 1500 të anketuar, që vinin nga zona të ndryshme të vendit, por me bindje 
dhe opinione të ndryshme politike. Nga tabela e mëposhtme, kemi një përshkrim të 
ndarjes së grup-moshave të kampionit të analizuar. Të intervistuarit janë të moshave të 
ndryshme, duke filluar nga 18 vjeç deri në 52 vjeç. Mosha mesatare e të intervistuarve 
është 20.79 vjeç.

Gjatë përpunimit të të dhënave në studim nuk janë përfshirë segmenti i të 
intervistuarve 30 vjeç e lart, të cilët zënë 2.5% të kampionit të studiuar por janë 
prezantuar në tabelën 4.1, për arsye të përpunimit të  tyre në programin SPSS. Ky 
segment nuk është marrë në analizë për të nxjerrë konkluzionet përfundimtare të 
studimit.  Në nxjerrjen e konkluzioneve përfundimtare të studimit janë marrë në analizë 
1463 pyetësorë të cilët përfshijnë segmentin 18-29 vjeç ( 97.5% e të intervistuarve).

Tabela 4.1 - Grup moshat e kampionit përfaqësues

Grup moshat Frekuenca Përqindja

18-21 1150 76.7%
22-25 279 18.6%
26-29 34 2.3%
30-33 15 1.0%

34 e lart 22 1.5%
Totali 1500 100.0%



78

Tabela 4.1 /a
Grup 
moshat Gjinia

Mashkull Femër Totali

Frekuenca % Frekuenca % Frekuenca %

18-21 350 30.4% 800 69.6% 1150 100.0%
22-25 118 42.3% 161 57.7% 279 100.0%
26-29 20 58.8% 14 41.2% 34 100.0%
30-33 7 46.7% 8 53.3% 15 100.0%
34 e lart 15 68.2% 7 31.8% 22 100.0%
Totali 510 34.0% 990 66.0% 1500 100.0%

Tabela 4.1 tregon se 76.7% e personave të intervistuar i përkasin moshës 18-
21 vjeç nga të cilët 30.4% i përkasin gjinisë mashkullore, ndersa, 69.6% i përkasin 
gjinisë femërore. Më pas, vijojmë me grup-moshën 22–25 vjeç që zënë 18.6% të të 
intervistuarve, ku edhe këtu dominon gjinia femërore me 57.7% dhe 2.3 % segmenti 26-
29 vjeç. Në tabelen 4.1/a janë paraqitur pjesëmarrja e grup-moshave të të intervistuarve 
sipas gjinisë në përqindjet respektive. 

Tabela 4.2 përshkruan frekuencat dhe përqindjet përkatëse të qyteteve kryesore, 
ku është realizuar studimi. Siç shihet përqindjen më të lartë prej 51.9% e ka qyteti i 
Tiranës. ( Tabela 4.3)

Tabela 4.2 - Frekuencat dhe përqindjen përkatëse të qyteteve kryesore

Qyteti Frekuenca Përqindja
Tiranë 778 51.9%
Berat 97 6.5%
Vlorë 126 8.4%

Shkodër 148 9.9%
Durrës 94 6.3%
Elbasan 206 13.7%

Gjirokastër 51 3.4%
Totali 1500 100.0%

Përqindja e shpërndarjes së pyetsorëve në rrethe është realizuar siç është cituar më 
lart, sipas përqindjes se rregjistrimit të studentëve në vitin akademik 2011-2012. 

Tabela 4.3 - Shpërndarja e kuotave ne Universitetet Shqipatare per vitin akademik 2012-2013

Nr Universiteti
Bachelor 
me kohe 
te plote 

Bachelor 
me kohe 
pjesshme

Master 
Shkencor

Master 
Profesional

Part 
time Totali

1 UT 6325 2385 3540 2400 1370 16020
2 UBT 2010 1390 355 0 800 4555
3 U PT 2420 40 415 645 30 3550
4 U-  Korce 1940 850 90 320 180 3380
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Nr Universiteti
Bachelor 
me kohe 
te plote 

Bachelor 
me kohe 
pjesshme

Master 
Shkencor

Master 
Profesional

Part 
time Totali

5 U - Elbasan 2740 1280 285 1460 640 6405
6 U- Gjirokaster 2010 920 120 690 540 4280
7 U- Shkoder 2245 1020 460 420 0 4145
8 U- Vlore 3590 300 485 980 100 5455
9 U-  Durrres 2640 900 1430 180 0 5150
10 U- Sporteve 200 120 30 200 0 550

Totali  26120 9205 7210 7295 3660
Burimi : Rektorati i Tiranës, mars 2013

Sipas informacionit paraprak të marrë në Rektoratin e Tiranës, përqindjen më të 
lartë të studentëve të regjistruar në arsimin e lartë e zë qyteti i Tiranës

Më poshtë në tabelën 4.4 paraqiten të dhënat e të intervistuarve,  sipas tipit të 
universiteteve: privat ose publik. Fakti i përqëndrimit në 91.3% të sondazhit në 
universitetet publike, lidhet me larmishmërinë e mendimit politik në këto universitete 
pasi këto kanë numrin më të lartë të studentëve në shkallë kombëtare. 

Bazuar në diskutimet paraprake me të rinjtë e forumeve politike u mendua që 
vrojtimi në terren, të fokusohej më pak në universitetet private të Shqipërisë, pasi këta 
përmbajnë një përqindje politike të konsiderueshme të të rregjistruarve sipas përkatësisë 
politike të aksionerëve të këtyre universiteteve.  

Tabela 4.4 -  Tipi i universitetit

Lloji i universitetit Frekuenca Përqindja
Publik 1370 91.3%
Privat 130 8.7%
Totali 1500 100.0%

Universitete ku u përqëndrua pyetësori siç e shohim dhe nga Tabela 4.5, janë 
universitetet më të mëdha të vendit. Tabela tregon dhe përqindjet e frekuencave të 
pyetsorëve të realizuar në secilin Universitet.

Tabela 4.5 - Universitete ku u përqëndrua vrojtimi. 
Universiteti Frekuenca Përqindja

Albanian University -Tiranë 22 1,5
Albanian University -Berat 97 6,5
Universiteti “Ismail Qemali” Vlorë 126 8,4
Universiteti “Luigj Gurakuqi” Shkodër 148 9,9
Universiteti “Aleksandër Moisiu” Durrës 94 6,3
Universiteti “Aleksandër Xhuvani” Elbasan 206 13,7
Universiteti “Eqerem Çabej” Gjirokastër 51 3,4
Universiteti Bujqësor i Tiranës 121 8,1
Universiteti i Arteve 1 ,1
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Universiteti Frekuenca Përqindja
Universiteti i Sporteve 92 6,1
Universiteti i Tiranës 529 35,3
Universiteti Ndërkombëtar i Tiranës 11 ,7
Universiteti Politeknik i Tiranës 2 ,1
Totali 1500 100,0
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Grafiku 4.6 - Deget e Univesiteteve ne Shqyrtim

Në grafikun 4.6 pasyrohen, degët e universiteteve të zgjedhur për analizë. Nga 
grafiku shikojmë një larmishmëri të degëve të të intervistuarve, por më dominueset janë 
ato të shkencave të ekonomisë, inxhinierisë elektronike, Shkencave politike, juridike 
dhe Shkencave sociale.

Përzgjedhja e degëve eshte bërë në mënyrë të qëllimshme pasi përkon me fushën  
e  studimit të cituar ne kreun 1, si dhe për te treguar se shumica e të intervistuarve u 
përkasin,  këtyre degëve si më prioritare në tregun e arsimit. 

4.6 - MBLEDHJA E TË DHËNAVE

Për mbledhjen e të dhënave në terren u caktuan  personat e kontaktit për çdo universitet 
të përfshirë në vrojtim. ( Profesorë dhe persona të administratës së universiteteve). 
Janë angazhuar 23 persona për mbledhjen dhe 3 persona për përpunimin e të dhënave. 
Personat e kontaktit ndihmuan dhe dhanë mbështetjen e tyre për realizimin e vrojtimit 
në ambjentet universitare. Nga 1860 pyetësorë të shpërndarë në terren për plotësim, u 
kthyen të plotësuar 1500 prej tyre. Nga pyetsorët e kthyer të plotësuar, 360 prej tyre u 
përjashtuan për shkak përgjigjeve potencialisht joreale. Në përfundim, 1500 pyetësorë u 
konsideruan si të përdorshëm për analizë të mëtejshme. Ky numër është brenda kufinjve 
të pranueshëm statistikor të madhësisë së mostrës, kështu që u gjykua i vlefshëm dhe i 
mjaftueshëm për të vazhduar në vijim  me hapat e tjerë të studimit.

Është e rëndësishme të theksohet qartësimi paraprak i të intervistuarve për mënyrën 
e plotësimit të pyetësorit. Përpara fillimit të plotësimit të pyetësorit të intervistuarve 
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ju komunikohej fakti se identiteti i tyre mbetej anonim, dhe se me, parti të preferuar 
nënkuptohej partia për të cilën kishin informacion në lidhje me elementë të marketingut 
politik, dhe jo domodoshmërisht partia me të cilën ishin angazhuar emocionalisht apo 
politikisht, pasi ata mund të mos kishin një parti të preferuar.

4.7 - VLERËSIMI I MATJEVE 

Për vlerësimin e matjeve të këtij studimi u përdorën fillimisht Analiza Faktoriale, 
më pas analiza e mbetjeve(Grafikët me shirita) dhe testi t i krahasimi i mesatareve të 
varura. 

4.7.1 Analiza Faktoriale

Analiza Faktoriale përdoret për të grupuar variablat në bazë të variancës së 
përbashkët dhe unike duke grupuar së bashku variablat që shpjegojnë të njëjtën 
variancë. Kjo metodë i kërkon fillimisht studiuesit të ngrejë paraprakisht hipoteza  mbi  
numri e faktorëve,  nëse janë apo jo këta faktorë të korreluar, dhe masat e ngarkesës që 
pasqyrojnë, variabla të cilët përbëjnë faktor146 për kërkimin.

Një matricë korrelacionesh mund të konceptohet si një matricë kovariancash së një 
bashkësie variablash që janë përshtatur për të pasur devijimin standart të barabartë me 
vlerën 1.

 Në analizën tonë faktoriale kemi përdorur metodën: “Principal component 
analysis147”, me supozimet që, varianca totale e variablave të marrë në shqyrtim  varet 
nga variancat e secilit komponent (faktor) dhe se varianca e gabimit është zero.

Theksojmë se koeficienti i korrelacionit tregon një vlerë matematike për matjen e 
forcës së marrëdhënies lineare midis dy variablave, i cili merr vlera nga -1 deri në 1. 

1. Vlera +1 do të thotë se lidhja është e plotësisht e fortë;
2. Vlera 0 tregon se midis dy variablave nuk ka asnjë lidhje;
3. Vlera -1 tregon se lidhja është plotësisht e fortë, por me drejtim të kundërt.
Analiza faktoriale aplikohet zakonisht në një matricë korrelacionesh, por ka metoda 

të tjera që mund të aplikohen mbi çdo lloj matrice matjesh të ngjashme. Por analiza 
faktoriale adreson disa veçori unike të matricave të korrelacioneve, si për shembull 
refleksionet e variablave, gjë që nuk kryhet nga analiza të tjera. Refleksione të tilla mund 
të ndryshojnë totalisht outputin e një analize cluster apo shkalle multidimensionale, 
ndërsa në analizën faktoriale refleksionet do të ndryshonin shenjat e ¨peshave të 
faktorëve¨ të variablave të reflektuar, por nuk do të ndryshonin asgjë tjetër në rezultatet e 
analizës. Analiza Faktoriale përfshin analizën e komponentëve dhe analizën e faktorëve 
të përbashkët.

Tabelat Communalities tregojnë se çfarë peshe zë secili komponent (variabël) në 
vlerën e variancës pas largimit të një pjese të variablave (extracted factors). Pra, vlerat e 
ulëta Extration tregojnë se variablat e zgjedhur në analizë nuk përshtaten mirë dhe nuk 
kanë shumë peshë në variancë dhe në analizë gjithashtu. 

146.  Thompson, B.  2004, Exploratory and confirmatory factor analysis: Understanding concepts and 
applications.Washington, DC, US: American Psychological Association. (2004)

147. Ka më shumë se dy tipe analizash faktoriale, por këto të dyja janë ato që përdoren më shpesh ((Field 
2003).
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Testi  R Square- teston hipotezën se matrica e korrelacioneve është matricë njësi 
(gjithë elementët e diagonales janë 1 dhe elementët jashtë diagonales janë 0, gjë që 
do të thotë se të gjithë variablat janë të pakorreluar me njëri-tjetrin). Vlera e rëndësisë 
statistikore në këtë tabelë tregon se hipoteza zeromund të hidhet poshtë pothuajse 
me siguri të plotë. Pra, mund të themi se të dhënat tona kanë korrelacione që janë të 
përshtatshme për kryerjen e analizës faktoriale. 

Në fazën e fundit të analizës për të nxjerrë parametrat më me peshe, janë përpunuar 
grafikët e plotë të krahasimit të variblave të pjesës së dytë dhe tretë të pyetësorit si dhe 
janë realizuar, tre kontrolle hipotezash mbi barazinë e mesatareve dhe testit t. 

4.7.1 - Krahasimi i dy mesatareve- Grafikët shirit të gabimit të projektimit të 
matjeve së përsëritura dhe testi t 

Në vend që të shikojmë në marrëdhëniet ndërmjet ndryshoreve, nganjëherë 
studiusit interesohen të shikojnë për ndryshimet ndërmjet grupeve të njerëzve. Në 
veçanti, në kërkimet eksperimentale shpesh kërkohet të manipulohet se çfarë u ndodh 
njerëzve që të mund të nxjerrim shkaqet. Për shembull, nëse marrim dy grupe njerëzish 
dhe rastësisht njërit grup i japim një program të tabletave dietike dhe grupit tjetër një 
program të tabletave  me sheqer (që ato mendojnë se do ti ndihmojë të humbasin në 
peshë), atëherë nëse njerëzit që marrim tableta dietike humbasin më shumë peshë se 
ato që marrin tableta me sheqer mund të dëshmojmë se tabletat dietike kanë shkaktuar 
rënien në peshë. Ky mjet kërkimi shkon një hap më tej se vëzhgimi i thjeshtë i 
ndryshoreve dhe shikon për marrëdhëniet (si në korrelacion dhe regres). Kështu, kur 
duam të krahasojmë dy mesatare, ka dy mënyra të ndryshme të grupimit të të dhënave: 
mund të paraqesim njerëz të ndryshëm në manipulimet e ndryshme eksperimentale 
(projekti ndërmjet-grupeve ose i pavarur), ose të marrim të njëjtin grup njerëzish dhe 
tu paraqesim manipulimet e ndryshme eksperimentale në moment të ndryshme kohe 
(projekti i matjes së përsëritur).

Për të vizualizuar ndryshimet e grupit është e rëndësishme të paraqiten edhe 
grafikët me shirita të gabimit. Kujtojmë se çdo rresht në editorin e të dhënave paraqet 
të dhënat e një pjesëmarrësi të ndryshëm. Grumbullohen të dhënat  duke përdorur të 
njëjtët pjesëmarrës.Të dhënat mund të renditen ndryshe në SPSS. Supozohet se të 
dhënat vijnë nga e njëjta popullatë në vend që të vijnë nga njerëz të ndryshëm.  SPSS i 
trajton të dhënat sikur të ishin përdorur grupe të ndryshme pjesëmarrësish. Grafikët me 
shirita të gabimit realizohen nga dy projekte të ndryshme. Kujtojmë se të dhënat janë 
saktësisht të njëjta, ajo që ndryshon është nëse projekti përdor të njëjtët pjesëmarrës 
(madhësitë e përsëritura) ose të ndryshëm (të pavarur). Duke vështruar grafikët me 
shirita të gabimit, shikojmë diferencën mes elementëve të matur.  Kur skicojmë shiritat 
e vërtetë të gabimit për të dhënat me matje që përsëriten ato shfaqin ndjeshmëri shtesë  
që ka ky projekt: diferencat ndërmjet kushteve duket se janë të rëndësishme, ndërsa kur 
përdoren pjesëmarrës të ndryshëm, nuk duket se ka diferencë të rëndësishme. Kujtojmë 
se mesataret në të dy situatat janë të njëjta, por gabimi i zgjedhjes është me i vogël në 
projektin e matjeve që përsëriten. 
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4.7.2 - Shkaqet për testin t

Testi t, është një statistikë shumë e gjithanshme: ai mund të përdoret për të 
kontrolluar nëse një koeficient korrelacioni është i ndryshëm nga 0; ai mund të 
përdoret edhe për të kontrolluar nëse një koeficient regresi, b, është i ndryshëm nga 
0.148 Por, ai mund të përdoret edhe për të kontrolluar nëse mesataret e dy grupeve 
janë të ndryshme. Testi t mund të analizojë këto lloj skenarësh. Natyrisht, ka projekte 
eksperimentesh më komplekse. Në të vërtetë, ka dy teste t të ndryshme dhe ato varen 
nga fakti nëse ndryshorja e pavarur manipulohet duke përdorur të njëjtët pjesëmarrës 
apo pjesëmarrës të ndryshëm:test t i mesatareve të pavarura: Ky test përdoret kur ka dy 
kushte eksperimentale dhe pjesëmarrësve të ndryshëm u paraqitet secili kusht (ky test 
nganjëherë quhet testi t i matjeve të pavarura ose i zgjedhjeve të pavarura).

 ♦ test t i mesatareve të varura: Ky test përdoret kur ka dy kushte 
eksperimentale dhe të njëjtët pjesëmarrës marrin pjesë në të dy kushtet e 
eksperimentit (ky test nganjëherë quhet testi t i çifteve ose i zgjedhjeve çift).

 ♦ Të dy testet t kanë një shkaqe të ngjashme, që bazohen në kontrollin e hipotezave:
 ♦ Janë mbledhur dy zgjedhje të dhënash dhe është llogaritur mesatarja 

e zgjedhjes. Këto mesatare mund të ndryshojnë ose pak ose shumë. 
 ♦ Nëse zgjedhjet merren nga e njëjta popullatë, atëherë presim që mesataret 

e tyre të jenë afërsisht të njëjta. Megjithatë ka mundësi që mesataret e tyre 
të ndryshojnë vetëm nga rastësia, mund të presin që diferenca të mëdha 
ndërmjet mesatareve të zgjedhjeve të ndodhin shumë rrallë. Me hipotezën zero 
supozojmë se manipulimi eksperimental nuk ka ndikim mbi pjesëmarrësit: 
prandaj, presim që mesataret e zgjedhjeve të jenë shumë të ngjashme.

 ♦ Krahasojmë diferencën ndërmjet mesatareve të zgjedhjeve që kemi 
grupuar me diferencën ndërmjet mesatareve të zgjedhjeve që mund të 
presim të marrim nëse nuk do të kishte ndikim (dmth. Nëse hipoteza zero 
do ishte e vërtetë). Përdorim gabimin standard si një instrument (masë) 
të ndryshueshmërisë ndërmjet mesatareve të zgjedhjeve. Nëse gabimi 
standard është i vogël, atëherë presim që shumica e zgjedhjeve të kenë 
mesatare shumë të ngjashme. Kur gabimi standard është i madh, është  më 
e pritshme diferenca në mesataret e zgjedhjeve. Nëse diferenca ndërmjet 
zgjedhjeve që kemi grumbulluar është më e madhe se çfarë presin duke u 
bazuar në gabimin standard atëherë mund të supozojmë një nga dy gjërat:

 ♦ Nuk ka ndikim dhe mesataret e zgjedhjeve në popullatën tonë luhaten shumë 
dhe, rastësisht, kemi mbledhur dy zgjedhje që janë jo tipike të popullatës nga 
e cila vijnë.

 ♦ Dy zgjedhjet vijnë nga popullata të ndryshme por janë tipike të popullatës së 
tyre përkatëse mëmë. Me këtë skenar, diferenca ndërmjet zgjedhjeve paraqet 
diferencë të vërtetë ndërmjet zgjedhjeve (dhe kështu hipoteza zero nuk është 

148 Field & Hole, 2003

e saktë).
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 ♦ Kur diferenca e vëzhguar ndërmjet mesatareve të zgjedhjeve bëhet më e 
madhe, kemi më shumë besim se shpjegimi i dytë është i saktë (dmth. që 
hipoteza zero duhet të hidhet poshtë). Nëse hipoteza zero është e pasaktë, 
atëherë kemi siguri se dy mesataret e zgjedhjeve ndryshojnë për shkak se 
janë imponuar manipulime të ndryshme eksperimentale ndaj çdo zgjedhje.

Shumica e statistikave të testit mund të mendohen si ‘variancë e shpjeguar nga 
modeli’ e pjesëtuar nga ‘variancën që nuk mund të shpjegojë modeli’. Kur krahasohen 
dy mesataret ‘modeli’ që u përshtatet të dhënave (efekti) është diferenca ndërmjet dy 
mesatareve të zgjedhjeve. Mesataret ndryshojnë nga zgjedhja në zgjedhje (sampling 
variation) dhe kështu që mund të përdorim gabimin standard si madhësi që tregon sa 
shumë luhaten mesataret (ose gabimi në vlerësimin e mesatares). Si rrjedhim, mund 
të përdorim edhe gabimin standard të diferencës ndërmjet dy mesatareve si vlerësim 
të gabimit në modelin tonë (ose gabimi në diferencën ndërmjet mesatareve). Prandaj, 
llogarisim t-test duke përdorur ekuacionin (1) të mëposhtëm. Gjysma e sipërme e 
ekuacionit është ‘modeli’ (modeli ynë duke qenë i ndryshëm ndërmjet mesatareve është 
më i madh se diferenca e pritshme, që në shumicën e rasteve do të jetë 0 – presim 
që diferenca ndërmjet mesatareve të jetë e ndryshme nga zero). Gjysma e poshtme 
është ‘gabimi’. Kështu, kemi marrë në thelb statistikën e testit duke pjesëtuar modelin 
(ose efektin) me gabimin në model. Trajta e saktë që merr ky ekuacion varet nëse janë 
përdorur të njëjtët pjesëmarrës ose jo në çdo kusht eksperimental:

                                                     diferenca e pritshme
  diferenca e vëzhguar         −               ndërmjet mesatareve të popullatës 
  ndërmjet mesatareve të zgjedhjeve (nëse është e vërtetë hipoteza zero)
 t = −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−                            (1)
  vlerësimi i gabimi standard të
  diferencës ndërmjet dy mesatareve të zgjedhjeve

4.7.3 - Supozimet e t-test 

Të dy testet,  testi t i pavarur dhe testi t i varur janë teste parametrike që bazohen në 
shpërndarjen normale. Prandaj, ato supozojnë se:

 ♦ Shpërndarja e vrojtimeve është e shpërndarë normalisht. Në t-testin e varur 
kjo do të thotë se shpërndarja e vrojtimeve të diferencave ndërmjet rezultateve 
duhet të jetë normale, jo vetë rezultatet.

 ♦ Të dhënat maten së paku në nivel interval. 
 ♦ t-test i pavarur, meqë përdoret për të testuar grupe të ndryshme njerëzish, 

supozon edhe që:
 ♦ Variancat në këto popullata janë afërsisht të njëjta (homogjeniteti i variancës).
 ♦ Rezultatet janë të pavarura (sepse ato vijnë nga njerëz të ndryshëm).
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Testi t i mesatareve të varura llogaritet thjeshtë. Në të vërtetë, përdorim një version 
numerik të ekuacionit (1):

    (2)
Ekuacioni (2) krahason mesataren e diferencës ndërmjet zgjedhjeve  me diferencën 

që duhet të presim të gjejmë ndërmjet mesatareve të popullatës (μD), dhe pastaj merr 
parasysh gabimi standard të diferencave (sD/√N). Nëse është e vërtetë hipoteza zero, 
atëherë presim që të mos ketë asnjë diferencë ndërmjet mesatareve të popullatës (kështu 
që μD = 0).

4.7.5 - Rezultatet nga testi t i mesatareve të varura

Daljet rezultuese gjenerojnë  tre tabela. SPSS Output 1 paraqet një tabelë të 
statistikave përmbledhëse për dy kushtet eksperimentale. Për secilin kusht janë tregohen 
mesatarja, numri i pjesëmarrësve (N) dhe shmangia standard e zgjedhjes. Në shtyllën 
e fundit pasqyrohen gabimet standarde, që është shmangia standarde e zgjedhjes e 
pjesëtuar me rrënjën katrore të madhësisë së zgjedhjes (SE = s/√N).

SPSS Output 1 tregon edhe korrelacionin Pearson ndërmjet dy kushteve. Kur 
përdoret matja e përsëritur ka mundësi që kushtet eksperimentale do të korrelojnë 
(sepse të dhënat në çdo kusht vijnë nga e njëjta popullatë dhe kështu do të ketë njëfarë 
qëndrueshmërie në përgjigjet e tyre). SPSS jep vlerën r të Pearson-it dhe vlerën e 
dyanshme të sinjifikancës.  

SPSS Output 2 tregon tabelën më të rëndësishme: ajo na tregon nëse diferenca 
ndërmjet mesatareve të dy kushteve është mjaft e madhe sa që të mos jetë rezultat i 
rastit. Së pari, tabela na tregon diferencën e mesatareve ndërmjet matjeve (kjo vlerë, 
dmth.  në ekuacionin (2), është diferenca ndërmjet mesatares së matjeve të çdo kushti: 
Tabela raporton edhe shmangien standarde të diferencave ndërmjet mesatareve dhe më 
të rëndësishmin, gabimin standard të diferencave ndërmjet matjeve të pjesëmarrësve në 
secilin kusht. Statistika e testit t, është llogaritur duke pjesëtuar mesataren e diferencave 
me gabimin standard të diferencave [shiko ekuacionin (2)]. Madhësia t krahasohet me 
vlerat e njohura të bazuara në shkallët e lirisë. Kur përdoren të njëjtët pjesëmarrës 
numri i shkallëve të lirisë zvogëlohet me 1 (df = N − 1 = 1499). 

SPSS përdor numrin e shkallëve të lirisë për të llogaritur probabilitetin e saktë 
të vlerës më të madhe të mundshme që mund të marrë t nëse hipoteza zero do të 
ishte e vërtetë (dmth. nuk ka asnjë ndryshim ndërmjet këtyre mesatareve). Kjo vlerë 
e probabilitetit është në shtyllën e quajtur Sig. SPSS jep, me nënkuptim, vetëm 
probabilitetin e dyanshëm, që është probabiliteti kur nuk bëhet parashikim mbi drejtimin 
e diferencave të grupit. Në qoftë se është bërë një parashikim i veçantë (psh. mund të 
parashikojmë se vlerësimi do të jetë më i madh kur përdoret elementi i imazhit të liderit) 
atëherë duhet të jepet probabiliteti i njëanshëm dhe kjo vlerë merret duke pjesëtuar 
probabilitetin e dyanshëm me 2. Në përgjithësi pranohet një p < .05 si statistikisht e 
rëndësishme (kuptimplotë);Fakti që vlera t është numër pozitiv na tregon se kushti i 
parë e ka mesataren më të madhe se kushti i dytë.  

4.7.4 - Testi t i mesatareve të varura
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Së fundi, kjo tabelë jep intervalin me besimin 95% për diferencën e mesatareve. 
Intervali i besimit na tregon kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare 
e vërtetë. Rëndësia e këtij intervali është se ai nuk përmban zeron (dmth. të dy kufijtë 
janë pozitive) sepse na tregon se vlera e vërtetë e diferencës mesatare vështirë të jetë 
zero. Është vendimtare, nëse po krahasoni çiftet e zgjedhjeve të rastit nga një popullatë 
mund të prisnim që pjesa më e madhe e diferencave ndërmjet mesatareve të zgjedhjes 
të ishte zero. Ky interval na tregon, duke u bazuar në dy zgjedhjet, se vlera e diferencën 
ndërmjet mesatareve është shumë e vështirë të jëtë zero. Prandaj, mund të jemi të sigurt 
se dy zgjedhjet tona nuk paraqesin zgjedhje të rastit nga e njëjta popullatë. Vërtetë, ato 
paraqesin zgjedhje nga popullata të ndryshme të sjella nga manipulimi i eksperimentit.
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KREU 5 : ANALIZA E GJETJEVE DHE DISKUTIMI I 
REZULTATEVE

Ky kre përbëhet nga disa nënçështje. Në nënçështjen e parë kemi një paraqitje 
të analizave përshkruese mbi perceptimin e elektorati rinor lidhur me elementët  e 
Marketingut Politik të shqyrtuar në kreun e dytë dhe diskutimin e rezultave te vrojtimit 
në terren.

Në nënçështjen e dytë, diskutohen rezultatet e analizës faktoriale, grafikët me 
shirita të gabimit, dhe testit t në lidhje me elementët e  Marketingut politik lidhur me 
sjelljen politike. Korrelimet e faktorëve të lidhur me elementët e Marketingut  politik 
të marrë në shyrtim.

Nënçështja e tretë mbyllet me rekomandimet për implikimet teorike të studimit, si 
për kërkuesit në formën e sugjerimeve dhe orientimeve për kërkimet e mëtejshme, si 
dhe për implikimet praktike për Partitë Politike ose grupet e interesit, pa përjashtuar 
mangësitë dhe kufizimet e studimit.  

5.1 - Marketingu Miks -ELEMENTËT E PRODUKTIT POLITITIK 

Në kreun e dytë analizuam modelin Niffennenger dhe Newman në aplikimin e 
marketingut Miks në Politikë, si dhe u ndalëm tek komunikim politik për të analizuar 
elementët më të rëndësishëm lidhur me shpërndajen e produktit Politik. Në Shqipëri 
marketingu Miks,  është bazuar kryesisht në emergjencat e fushatës elektorale dhe mbi 
konsiderata të përgjithshme. 

Në bazë të vrojtimit në terren modeli aktual i marketingut miks i përdorur nga 
subjektet politike shqiptare duket se ka ndikim të veçantë tek votuesit e rinj shqiptar. 
Një nga kushtet e egzistencës së Marketingut Politik është dhe operimi në një mjedis 
demokratik dhe shkalla e efektivitet të përdorimit të këtyre modeleve lidhet njëkohësisht 
me shkallën e demokracisë në vend, rritjen ekonomike, faktorët psiko-socialë etj. Duke 
i’u kthyer modelit të Marketingut Miks, lidhur me Produkti politik, sipas Niffenneger, 
pasi është realizuar segmentimi i elektoratit, hartohet produkti politik, i cili lidhet me:

 ♦ Programet qeverisëse / lokale / individuale të (kandidatit) për zhvillimin e 
politikbërjes.

 ♦ Të dhënat e mëparshme (Historiku)
 ♦ Imazhi i forcës Politike/kandidatët (Markimi)

Sipas rezultateve të gjeneruara , imazhi i liderit të forcës politike, gjykohet si shumë 
i rëndësishëm për marrjen e vendimit në favor të partisë së preferuar, nga 27.6 %  e të 
intervistuarve. (Grafiku 5.1). Është shumë e rëndësishme shkalla e miratimit të produktit 
politik nga individët. Ashtu sikurse vumë re gjatë shtjellimit të literaturës lidhur me 
Marketing Miks dhe  te komunikimi Politik, kandidatët politikë përveç aftësive folëse, 
duhet të zhvillojnë dhe aftësitë jofolëse në procesin e komunikimit Politik.
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Tabela 1:  Sa dijeni keni për prog

  
Shumë pak 
Pak 
Mesatarisht 
Shumë 
Plotësisht 
Total 
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Grafiku 5.1 - Vlerësimi i personalitet të liderit 

Në lidhje me rëndësinë e programit, 37.1% e të intervistuarve e gjykonin si 
mesatarisht të rëndësishme, për marrjen e vendimit në favor të partisë së preferuar. 
(Shiko Tabelën 5.2)

Tabela 5.1- Rëndësia e Programit politik

 Frekuenca Përqindja
Shumë pak 283 18,9
Pak 333 22,2
Mesatarisht 557 37,1
Shumë 215 14,3
Jashtë mase 112 7,5
Total 1500 100,0

Sipas grafikut 5.2 çështja kombëtare rezulton të jetë e perceptuar shumë e 
rëndësishme sipas përgjigjeve të të intervistuarve.

Grafiku 5.2 - Vlerësimi i pragramit partiak mbi çështjen kombëtare dhe social -ekonomike

 Kështu 18.5% e të intervistuarve e vlerësojnë programin e partisë për çështjen 
kombëtare si shumë të rëndësishme dhe 27.06% e të intervistuarve e vlerësojnë 
këtë element të programit politik si mesatarisht të rëndësishëm. Nivelet mesatare të 
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përgjigjeve adresohen drejt rëndësisë së programit partiak mbi çështjet social ekonomike. 
Kështu 29.7% e të intervistuarve gjykojnë si mesatarisht të rëndësishëm programin e 
partisë lidhur me çështjet social ekonomike. Në këtë grafik paraqiten dhe të dhënat mbi 
perceptime të tilla para fushatës elektorale (mars - maj 2013), lidhur me identifikimin e 
rëndësisë së këtyre elementëve në një periudhë relativisht të shkurtër nga dita e votimit. 
Të dhënat e grafikut lidhur me elementët e Programit partiak mbi çështjen kombëtare 
dhe atyre social ekonomike  duket se kanë një rëndësi të lartë, në sjelljen politike.

Sikurse gjatë shqyrtimit të literaturës, edhe në Shqipëri, nëpëmjet kanaleve 
promovuese po kurohet me shumë forma se sa përmbajtja e produktit politik. Në fushatën 
për zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013, iu dha rëndësi kryesisht imazhit, sloganeve, 
sms marketing, dhe rritjes se imazhit të mitingjeve publike, organizimit të aktiviteteve 
të ndryshme sociale, etj. Në të njëjtën kohë iu kushtua rëndësi qasjes mediatike përmes 
debateve politike, deklarave për shtyp, opinioneve, spoteve publicitare etj. 

  
2. Vendi - Shpërndarja. Sipas modelit Newman vendi lidhet me konceptin e 

marketingut shtytës. Këtu përfshihen përpjektet që realizon partia për të promovuar 
produktin politik. Duke analizuar target-grupin e synuar hartohen strategjitë përkatëse 
për studimin e nevojave të elektoratit mbi bazat e produktit politik koherent. 

Mënyrat e realizimit të marketingut shtytës,  janë në varësi të lokalizimit të 
audiencës. Për rritjen e efektit të komunikimit të produktit politik, partitë politike 
përdorin forma të ndryshme të marrëdhieneve me publikun si : mitingje me audiencë të 
gjerë (town halls), takimet derë më derë  etj. ""

Në tabelën 5.3 pasqyrohet rëndësia mitingjeve sipas perceptimit të intervistuarve. 
Kështu, 38 % e të intervistuarve shprehen se marrëdhëniet me publikun përmes 
mitingjeve elektorale, është përkatësisht i rëndësishëm me 20.1% i lartë dhe 18 % 
shumë i lartë. 

Tabela 5.3 - Vlerësimi impaktit të mitingjeve të organizuara

 Frekuenca Përqindja
Shumë i ulët 182 12,1
I ulët 226 15,1
Mesatar 520 34,7
I lartë 302 20,1
Shumë i lartë 270 18,0
Total 1500 100,0

Kështu të rinjtë e intervistuar i shohin mitingjet si një aktivitet të rëndësishëm të 
marrëdhënieve me publikun.

5.2-MARKETINGU MIKS- PROMOVIMI DHE ELEMENTËT E 
KOMUNIKIMIT POLITITIK

 3. Promovimi- kur forca politike ka kaluar dy hapat e parë, është shumë e 
rëndësishme mënyra e komunikimit dhe shpërndarjes së Produktit politik. Sipas 
Newman, promocioni ka të bëjë me bashkëveprimin e marketingut tërheqës me forcat 
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e mjedisit ndërsa Niffenengger e lidh këtë element të Marketingut Miks me reklamat, 
debatet televizive dhe/ose aktivitete të tjera elektorale.

Grafiku 5.3 - Mediumi i marrjes së informacionit Politik

Grafiku 5.3 ilustron shkallën e marrjes së informacionit Politik sipas mediume 
respektive. Shifrat tregojnë se televizioni dhe interneti janë burimi kryesor i informacionit 
rreth politikës për të rinjtë. Gjithashtu mendimi i familjarëve dhe miqve, vlerësohet si 
shumë i rëndëshëm dhe me ndikim të konsiderueshëm tek të intervistuarit. 

Grafiku 5.4-  Niveli i marrjes së Informacionit politike në mediumet televizive.

Në lidhje me pyetjen se cilat media paraqiten më “transparente” në sytë e votuesve,  
rezulton që Top-Channel është televizioni ku informacioni Politik perceptohet si më 
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shumë transparent në krahasim me të tjerët. Mediumet e tjera ku informacioni Politik 
perceptohet si më transparent,sipas rëndësisë së shkallës Likert (5), janë News 24, Ora 
News dhe Klan Tv.  (Shiko grafikun 5.4). 

Grafiku 5.5, pasqyron të dhënat në përqindje mbi perceptimin e të të intervistuarve 
lidhur me transparencën e informacionit politik në mediat e tjera televizive, të cilat nuk 
ishin cilësuar në pyetjen paraardhëse. Nga përgjigjet e marra 70.6 % e të intervistuarve 
e konsiderojnë informacionin e marrë nga  televizioni Vizion Plus si më transparent, 
krahasuar me mediumet e tjera televizive. 

Burimi :Autorja Orjona Fjerza,Sondazhi Mars 2013(Crosstabs)

 Grafiku 2 

 

 

Burimi :Autorja Orjona Fjerza,Sondazhi Mars 2013

 

 

 

 

.0
5.0

10.0
15.0
20.0
25.0
30.0
35.0
40.0
45.0
50.0

Tv Klan News 24

23.3

16.1
14.0

10.5

15.8
19.7

25.5
28.5

11.5

17.3

9.9
7.9

Cila është media Televizive me t

.0
10.0
20.0
30.0
40.0
50.0
60.0
70.0
80.0

3.5 5.9 10.6

TV t

Burimi :Autorja Orjona Fjerza,Sondazhi Mars 2013(Crosstabs) 

 

Fjerza,Sondazhi Mars 2013 

Ora News Top 
Channel

Tvsh Ufo Tv

18.7

10.2

37.3

49.1

11.7

6.6

16.2 16.517.9

12.4

21.0 19.2

29.5

22.3

15.7

10.7

15.7

22.8

6.1
3.1

6.5

25.7

3.7
1.5

media Televizive me të cilën ju merrni informacionin 
politik?

1.2 1.2 7.1

70.6

TV të tjera

 

n ju merrni informacionin 

Jo

Shume pak

Pak

Mesatarisht

Shume

Jashte mase

Grafiku 5.5 - Media të tjera

Grafiku 5.6, pasqyron ndikimin e reklamave politike në sjelljen e elektoratit. Kështu 
33.1 % e të intervistuarve u shprehën,  se reklamat e partisë politike të prefereruar,  
vlerësoheshin si mesatarisht të rëndësishëm, 18.3 % si të rëndësishëm, 10.7 % dhe 
19.9 % e të intervistuarve e gjykojnë si të parëndësishëm këtë element të promovimit. 
Rezultatet përkatëse të përgjigjeve duhen lexuar në mënyrën e përshtatshme nga 
Partitë/Kandidatët politikë, që komunikojnë përmes këtij elementi.Gjatë  shqyrtimit të 
literaturës lidhur me shpenzimet e partive politike shqiptare gjatë fushatës elektorale 
të 2013-s, fondet e alokuara për spotet televizive zinin një peshë të lartë të buxhetit 
marketing. Nga të dhënat e grafikut mund të konkludojmë se ky element paraqitet më 
shumë se mesatarisht i rëndësishëm.
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Grafiku 5.6 - Vlerësimi i publicitetit nëpërmjet reklamave politike 

Grafiku 5.7 pasqyron  vlerësimin nga të rinjtë lidhur me debatet televizive të 
zhvilluara nga kandidatë politikë. Kështu 32.9 %  e të intervistuarve u shprehën se 
promocioni i partisë politike të prefereruar përmes debateve televizive ishte mesatarisht 
i rëndësishëm.;  27.5 % i rëndësishëm dhe 22.8 %  shumë i rëndësishëm. Pamja grafike 
tregon se ky element është i rëndësishëm në perceptimin e sjelljes politike rinore.
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Grafiku 5.7 - Vlerësimi i publicitetit nëpërmjet debateve televizive

Në tabelën 5.4 pasqyrohen rezultatet e marra në lidhje me gjykimin e të intervistuarve 
lidhur me deklaratat e politikanëve. Kështu 36.4 % e të intervistuarve e vlerësojnë 
këtë medium promovimi si mesatarisht të rëndësishëm, 26.3 % të rëndësishëm,  22.2 
% shumë të rëndësishëm dhe vetëm  6% e tyre  si të parëndësishëm. Nga përgjigjet e 
marra, inkurajojen partitë politike t’i kushtojnë një rëndësi të veçantë këtij elementi të 
marrëdhënieve me publikun.
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 Frekuenca Përqindja
Shumë i ulët 90 6,0
I ulët 137 9,1
Mesatar 546 36,4
I lartë 394 26,3
Shumë i lartë 333 22,2
Total 1500 100,0

Në lidhje me komunikimin politik përmes shkrimeve në gazeta, 41.3 % e të 
intervistuarve e vlerësonin si mesatarisht të rëndësishëm promovimin përmes këtij 
mediumi informativ, 26.5% të rëndësishëm dhe 17.1 % e gjykonin si fort të rëndësishëm 
( Grafikut 5.8)
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  Grafiku 5.8 - Vlerësimi i rëndësisë mbi median e shkruar

4. Sipas Niffenneger Çmimi i produktit , të ofruar nga kandidati i referohet kostove 
totale që votuesit do të mbajnë, në qoftë se kandidati zgjidhet. Ai përfshin kostot 
ekonomike, të tilla si rritjen e taksave ose shkurtimeve buxhetore. Kostot e tjera të 
listuara nga Niffenegger përfshijnë efektet në imazhin kombëtar: nëse zgjedhësit do ta 
perceptojnë liderin e ri si një njeri të fortë, dikush që do të rrisë krenarinë kombëtare të 
njerëzve ose dikush, i cili do të përbënte një turp për bashkëatdhetarët e tij në skenën 
ndërkombëtare. Strategjia e përgjithshme e marketingut për çmimin, synon  minimizimin 
e kostove të kandidatit dhe maksimalizimin e kostove të kundështarit. 

Në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2013 partitë politike, i kushtuan një rëndësi të 
lartë imazhit të kandidatit gjatë hartimit të listës proporcionale të kandidatëve. Analistë 
të ndryshëm të politikës shqiptare shprehen skeptikë në lidhje me këtë fakt. Sidoqoftë, 
ajo që duhet të jetë si postulat për partitë politike është fakti që kandidatët jo vetëm 
duhet të jenë me integritet personal por në të njëjtën kohë të përfaqësojnë më së miri 
vlerat e vendit, programin e partisë si dhe njësinë administrative ku ata do zgjidhen, në 
mënyrë që kostoja e perceptuar nga votuesit të jetë sa më e vogël.

Tabela 5.4 - Vlerësimi i publicitetit nëpërmjet deklaratave të politikanëve
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5.3- ELEMENTËT E MARKETINGUT PËRMES MEDIAVE SOCIALE

Në tabelën 5.5 ilustrohet  informacionin në lidhje me kohën e kushtuar on-line të 
të intervistuarve gjatë një jave. Interesant është fakti që mesatarisht të intervistuarit 
e vrojtimit qëndrojnë në aktivitet on-line 12.05 orë në javë (mesatarisht 1.72 orë në 
ditë), shifër kjo që për forcën politike duhet përkthyer si inkurajim për të investuar në 
aktivitetet on-line. 

Tabela 5.5 - Mesatarja e  përdorimit të internetin gjatë një jave

 Numri Minimumi Maximumi Mesatarja Devijimi 
Standard Varianca

Mesatarisht sa orë e 
përdorni internetin 

gjatë një jave?
1500 0 84 12,05 11,755 138,190

Në grafikun 5.9, pasqyrohet informacioni lidhur me përdorimin e njërit prej 
platformave më të përdorura sociale e pikërisht Facebook. Pyetjes në lidhje me 
përdorimin e Facebook-ut, i përgjigjen pozitivisht 89%  e të intervistuarve. Një nivel 
i tillë i përdorimit të kësaj platforme të mediave sociale, inkurajon partitë/kandidatët 
politikë të investojnë në mediume të tilla. 
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Grafiku 5.9 - Shkalla e përdorimit të Facebook

Grafiku 5.10 ilustron respektivisht përqindjen e të intervistuarve në lidhje me 
përdorimin e platformës sociale Twiter. Kështu 85% e të intervistuarve i përgjigjen 
negativisht pyetjes nëse e përdorin këtë platformë sociale. Një informacion i tillë nga 
partitë politike duhet përkthyer në mënyrën e duhur. Kështu, strategjitë e marketingut 
përmes platformës sociale Twitter duhen parë me rezerva gjatë fazës së buxhetimit 
lidhur me këtë medium.
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Grafiku 5.10- Shkalla e përdorimit të Twitter

I njëjti fenomen vërehet dhe për nivelin e përdorimit të blogeve në internet si 
mënyrë e të diskutuarit për çështje të ndryshme politike. Grafiku 5.11 ilustron përqindjet 
e pjesëmarrjes së të intervistuarve në bloget (platfoma komunikimi) e komunikimeve 
sociale. Të dhënat e grafikut tregojnë për një pjesëmarrje të ulët në këtë formë të 
komunikimit elektronik. Kështu, 86% e të intervistuarve i janë përgjigjur negativisht 
pyetjes nëse janë pjesë e blogeve politike dhe vetëm 14 % e tyre pranojnë faktin se janë 
pjesë këtyre platformave. 
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Grafiku 5.11- Niveli i pjesëmarrjes në diskutime përmes blogeve

Në vijim në grafikun 5.12 paraqitet një shifër interesante lidhur me angazhimin 
politik në mediat sociale. Kështu 58.1% e të intervistuarve u përgjigjen negativisht, 
pyetjes në lidhje me pëlqimin e faqes së partisë politike të tyre të preferuar. Ndërsa 
41.9% e të intervistuarve pranojnë në mënyrë të tërthortë se angazhohen politikisht në 
këto platforma përmes pëlqimit të faqes së partisë së prefereruar. 
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Grafiku 5.12 - Niveli i pëlqimeve të faqes së Facebook për partinë e preferuar

Në grafikun 5.13 përqindja e përdoruesve të cilët e shpërndajë faqen e partisë/
kandidatit të tyre të preferuar tek muri i tyre, personal rezulton në shifra të ulta.   
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Grafiku 5.13- Niveli i shpërndarjes së faqes së partisë të preferuar

Në grafikun 5.14, kjo përqindje shfaqet dhe më e ulët, kur bëhet fjalë për t’u bërë 
thirrje të miqve të platformës sociale për të pëlqyer faqen e partisë së tyre të preferuar. 
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Grafiku 5.14 - Niveli i thirrjes së miqve të rrjetit për të pëlqyer faqen e  partisë së preferuar.
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Siç vëmë re, edhe nga rezultatet e vrojtimit, të rinjtë edhe pse kanë një një nivel të 
lartë angazhimi në mediat sociale, ata shfaqen më pasivë në angazhimin politik përmes 
këtyre mediumeve.  

Gjatë përpunimit të rezultateve vrojtimit, mosangazhimi i të rinjve në aktivitete 
politike, shprehet në shkallën e përgjigjeve tek pyetjet me 8 shkallë Likert. Këto 
qëndrime shprehen në mospasjen interes apo mos pasjen dijeni lidhur me pyetjet e 
adresuara. Kështu, rreth 30 % e të rinjve janë përgjigjur se nuk kanë interes në lidhje 
me pyetjen se cila parti sipas gjykimit të tyre e kishte organizuar më mirë fushatën 
deri në atë periudhë. Ndërsa, lidhur me gjykimin se cili subjekt parashikohej të fitonte 
zgjedhjet (pyetja 19), të intervistuarit janë shpreshur në pyetësor se nuk kanë interes 
apo dijeni, duke rezultuar  me mospjesëmarrje të lartë (rreth 30 %).

Sipas grafikut 5.15,  i cili ilustron përmes tabelave të kryqëzuara (Cross Tabeve), 
vlerësimin e përdorimit të  platformave sociale Facebook dhe Twiter nga partia që të 
intervistuarit ndiheshin më afër. Referuar përgjigjeve të marra rezulton se, Partia Lëvizja 
Socialiste për Integrim përceptohet si partia e cila ka përdorur më mire mediat sociale për 
informimin politik të elektoratit e ndjekur nga Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, 
respektivisht me 31.8% dhe 35.3% sipas nivelit të shkalles Likert (Shumë lartë).  

Grafiku 5.15 - Publiciteti përmes Facebook dhe Twitter
Mospjesëmarrja lidhet me mospjesëmarrjen aktive në përgjithësi në politikë 

(referuar në kreun e tretë) dhe në mënyrë të veçantë në kuadrin e përdorimit të mediave 
sociale faktorët më kryesorë që ndikojnë në mospërfshirjen aktive në rrjetet sociale 
lidhen kryesisht me faktorët e poshtë cituar:

 ♦ Ruajtja e identitetit të preferencës partiake: tek të intervistuarit dhënia e 
informacionit  lidhur me përkatësinë partiake e që i referohet pjesëmarrjes së 
tyre aktive në faqet politike në Facebook ose platforma të tjera konsiderohet 
si cënim i lirisë dhe të drejtave politike kushtetuese. Fakti që Facebook jep të 
dhëna në lidhje me angazhimet e përdoruesve të faqeve të pëlqyera, përceptohet 
si humbje e këtyre të drejtave nga përdoruesit.  Shumica e perdoruesve janë fansa 
të një subjekti politik dhe, edhe pse, në të njëjtën kohë, marrin informacion, pasi 
faqet politike kanë shikueshmëri për të gjithë, pa qenë e nevojshme të jenë fansa 
të faqes (shiko të dhënat e përdorimit të faqeve sociale në çështjet 3.3.3, 3.3.4, 
3.3.5), edhe pse raportet e gjeneruara nga Social Bakers, tregojnë për faqe, të 
cilat nuk janë “reale”. (Kjo lidhet me llogari anonime apo “fallso“).
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 Grafiku 5.16- Rëndësia e elementeve të MP sipas shkallës Likert
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 ♦ Lëkundje në vendimmarrje deri në momentin e fundit: Votuesi i ri, por 
dhe votuesi shqiptar në përgjithësi shfaqet i lëkundur deri në ditën e fundit 
të votimeve149. Duhet theksuar se mediat nëpërmjet kanaleve të shumta 
televizive kombëtare ose lokale kanë patur shumë programe ku në qendër të 
tyre  kanë qenë debatet televizive, për arritjet dhe mosarritjet  e realizmit te 
programit politik te forcave politike përkatëse, si dhe akuzat dhe kundërakuzat 
e ndërsjellta midis kandidatëve për deputetë. Bazuar në termat mësipërm, 
informacioni i shpërndarë gjatë fushatës përceptohet i rëndësishëm deri në 
fund të zgjedhjeve.

 ♦ Skepticizmi ose  mosbesimi në përgjithësi te politika: Përdorimi i teknikave 
të marketingut në politikë shihet me mosbesim nga votuesit në përgjithësi. 
Kjo lidhet dhe me klimën politike e cila ishte realtivisht e polarizuar.

Në vijim në grafikun 5.16 paraqitet rëndësia sipas shkallës së matjes për çdo element 
të marketingut politik të analizuar në këtë studim. Kështu nga një pamje e përgjithshme 
e rezultateve të marra nga përgjigjet e të intervistuarve vihet re një shkallë dominuese 
mesatare mbi pjesën më të madhe të elementëve të marketingut politik të analizuar. 
Ndërkohë në vijim të analizohen elementët më të rëndësishëm, sipas përqindjeve të 
rezultuara nga përgjigjet e të intervistuarve. Nëncçështja në vijim paraqet përmes 
analizave statistikore rëndësinë e secilit element në sjelljen e elektoratit rinor.

149.  Afrim Krasniqi: “Zgjedhjet dhe administrimi zgjedhor ne Shqiperi”, AIIS / Komiteti per marrëdhenie 
me jashte, FES, Tirane 2010
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              5.5 ANALIZA FAKTORIALE

Megjithë konfirmimin e një cilësie superiore të të dhënave të  analizës faktoriale, 
kontrolli i korrelacioneve të  pjesëshme të variablave  nuk nxorri në pah ndonjë variabël 
me  korrelacion të lartë parciale, gjë që do të thotë se nuk ka një variancë unike shumë të 
lartë, e cila do të mbetet e pashpjegueshme nga faktorët e përbashkët. Kështu u përdor 
lista e plotë e variablave, të cilët listohen së bashku në Tabelën 5.6. Nga 2 rreshtat e 
fundit të matricës, vëmë re një lidhje të dobët të faktorëve me varibalat e varur. Për të 
ndërtuar modelin e Regresit ( çështja 5.6) si dhe për të parë nivelin e besueshmërisë së 
të dhënave u përdorën si variabël parashikues pyetja 18 dhe variabël i varur pyetja 19.

Tabela 5.6 - Matrica e korrelimit për elementët e marketingut politik

Correlation Matrix

P_20 partia fituese 

P_21 dijeni keni per programi

P_22 personaliteti I  liderit

P_23  vleresoni programin 
lidhur me çeshtjet social-

ekonomike

P_24 i programin  per çeshtjen 
kombetare?

P_25 i situaten parazgjedhore 
te kesaj partie?

P_26 publicitetin ne TV 

P_27 i publicitetin ne radio

P_28  publicitetin nepermjet 
Website

P_29 publicitetin nepermjet 
Billboardeve 

P_30  publicitetin nepermjet 
posterave dhe fletpalosjeve 

P_31 Si e vleresoni Pr 
nepermjet mitingjeve

P_32  nivelin e organizimit te 
mitingjeve

P_33  Facebookut dhe Twitwr 
(media sociale)

P_34 publicitetin nepermjet 
aplikimeve celular (media 

dixhitale)

P_35  nepermjet 
telemarketingut (SMS) 

P_36i PR  nepermjet takimeve 
personale me njerezit 

P_37 PR  nepermjet debateve 
televizive

P_38 PR  deklaratave te 
politikaneve

P_39 PR  shkrimeve ne gazeta 
dhe revista te ndryshme te 

politikaneve 

P_40  opinionin e familjes dhe 
te miqve tuaj

P_42  reklamat politike 

P_41  opinioni i prinderve 

P_23.1

P_24.1

P_25.1

P_18 Cila prej partive politike 
mendoni se e ka organizuar 
me mire fushaten elektorale 

P_19 Sipas parashikimit 
tuaj,cila parti mendoni se do 

fitoje zgjedhjet?
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1
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0,0
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0,0
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0,1
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0,5

21
1
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0,3
46

0,2
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0,1
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0,1
9

0,4
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0,3
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1

P_
29

 
0,3
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0,3

55
0,2

24
0,2
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0,1
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0,1
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0,4

4
0,5

15
0,6
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1

P_
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0,2
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0,1
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0,1
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0,1
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0,4
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0,4
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0,4
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1
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0,3
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0,2
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0,5
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0,5
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0,5
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5.5.1  Analiza e faktorëve për elementët e produktit  politik

Sa i takon vlerësimit të imazhit politik, të programit për çështjet politike, ekonomike, 
çështjet kombëtare ose situatën parazgjedhore, të dhënat e paraqitura në Tabelën 5.6/1 
tregojnë, se lidhja mes këtyre elemntëve dhe variablave parashikues nuk është e fortë.
Një vlerë relativisht të mirë korrelacioni ka edhe lidhja midis çështjeve kombëtare dhe 
çështjeve ekonomike me vlerën 0.56, gjë e cila shpjegohet me faktin se këto dy çështje 
jo vetëm që janë kryesore për votuesit në përgjithësi, por shumë shpesh janë përdorur 
dhe përdoren nga partitë politike si shtyllat kryesore të fushatave të tyre. Lidhjet e 
tjera mes variablave janë më të ulëta dhe gati të papërfillshme për të patur ndikim të 
mjaftueshëm mbi njëra-tjetrën. Tabelat dalëse për analizën faktoriale si extrated factors, 
cummunalities janë paraqituur në pjesën e aneksit.

Tabela 5.6/1 - Matrica e Korrelacionit mbi të dhënat e produktit politik

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

1. Si e vlerësoni imazhin politik të 
partisë më të cilën ju ndiheni më afër 
pavarësisht nëse e votoni apo jo?

1

2. Sa dijeni keni për programin e kësaj 
partie? 0.

54
9

1

3. Vlerësoni personalitetin e liderit të 
kësaj partie. 0.

49
5

0.
42

7

1

4. Si e vlerësoni programin e kësaj 
partie lidhur me çështjet social-ekono-
mike? 0.

16
8

0.
10

7

0.
22

8

1

5. Si e vlerësoni programin e partisë për 
çështjen kombëtare? 0.

09
6

0.
00

3

0.
16

5

0.
56

3

1

6. Si e vlerësoni situatën parazgjedhore 
të kësaj partie? 0.

11
7

0.
05

0.
13

0.
48

7

0.
47 1

7. Cila prej partive politike mendoni 
se e ka organizuar më mirë fushatën 
elektorale deri tani? -0

.3
86

-0
.4

34

-0
.3

33

-0
.0

07

0.
03

9

0.
01

3

1

8. Sipas parashikimit tuaj, cila parti 
mendoni se do ti fitojë zgjedhjet? -0

.3
35

-0
.3

69

-0
.3

31

0.
01

2

0.
02

9

0.
04

5

0.
64

4

1

Kjo vërehet edhe nga vlerat e përshtatshmërisë të paraqitura në Tabelën 5.13 si 
dhe tek pesha që zënë vetëm dy komponentët kryesorë (Imazhi politik dhe programi i 
partisë), në variancën totale në vlerën 60.2% të totalit të gjithë variablave (Tabela 5.14,  
5.15, dhe 5.16  aneks ).
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5.5.2 Analiza e faktorëve për elementet e promovimit politik

Sa i takon mënyrës së marrjes të informacionit për partitë politike lidhur me 
programin, aktivitetet e tyre etj., Tabela 5.7 tregon se të anketuarit e marrin më shumë 
informacionin nëpërmjet rrjetit social Facebook, që ka korrelacion të lartë me variablin e 
përdorimit të internetit me vlerë 0.66. Edhe korrelacioni midis marrjes së informacionit 
nëpërmjet medias, si radio ose televizion, ka vlera të ulëta: që do të thotë se,  pavarësisht 
se mund të shohin apo dëgjojnë programe të ndryshme, të intervistuarit janë shumë pak 
të interesuar të dëgjojnë ose shohin programe lidhur me fushatën e partive politike. 

Tabela 5.7 - Matrica e korrelimit për elementet e promovimit Politik
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

1. Informacionin për 
politikën e merrni: Nëpërmjet 
Internetit?

1

2. Informacionin për 
politikën e merrni: Nëpërmjet  
Facebookut? 0.

66
8

1

3. Informacionin përpolitikën 
e merrni: Nëpërmjet  
gazetave? 0.

18
5

0.
13

1
1

4. Informacionin për politikën 
e merrni: Nëpërmjet  Twiterit? 0.

19
5

0.
21

0.
03

8

1

5. Informacionin përpolitikën 
e merrni: Nëpërmjet  
Televizionit? 0.

23
3

0.
20

7
0.

43
2

-0
.1

95 1

6. Informacionin për politikën 
e merrni: Nëpërmjet  Radios? 0.

15
8

0.
18

5
0.

17
5

0.
36

5

0.
07

3

1

7. Informacionin përpolitikën 
e merrni: Nëpërmjet  
Familjareve? 0.

23
1

0.
27

4
0.

22
3

0.
07

6

0.
29

9

0.
21

1

1

8. Informacionin për politikën 
e merrni: Nëpërmjet  Miqve 0.

30
7

0.
35

9
0.

20
7

0.
12

7

0.
2

0.
25

0.
61

2

1

9. Nese informacionin përpoli-
tikën e merrni Nëpërmjet  me-
dias vizive, a ju duket realist 
informacioni ne TV Klan?

0.
13

9
0.

17
2

0.
18

9

0.
16

5

0.
12

0.
16

9

0.
25

0.
18

6

1

10. Nese informacionin për 
politikën e merrni Nëpërmjet  
medias vizive, a ju duket rea-
list informacioni ne News 24?
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9
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1

11. Nese informacionin për-
politikën e merrni Nëpërmjet  
medias vizive, a ju duket 
realist informacioni në Ora 
News?

0.
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7
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17
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0.
23

1

0.
14

0.
17

1

0.
20

8

0.
23

1

0.
21

8

0.
33

4

0.
68

3

1

12. Nëse informacionin për 
politikën e merrni Nëpërmjet  
medias vizive, a ju duket 
realist informacioni në Top 
Channel?

0.
12

4
0.

15
2

0.
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7

0.
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5

0.
2

0.
15

3
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13

0.
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13. Nëse informacionin për 
politikën e merrni Nëpërmjet  
medias vizive, a ju duket rea-
list informacioni në TVSH?

0.
06

7
0.

08
1

0.
23

7

0.
05

9

0.
15

0.
12

2

0.
11

5

0.
09

1

0.
41

5

0.
24

7

0.
29

7

0.
03

2

1

14. Nese informacionin për 
politikën e merrni Nëpërmjet  
medias vizive, a ju duket rea-
list informacioni në UFO Tv?

0.
11

9
0.

12
0.

21
4

0.
09

3

0.
14

0.
18

2

0.
17

5

0.
19

0.
21

3

0.
24

9
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32

4
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0.
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1

15. Cila prej partive politike 
mendoni se e ka organizuar 
më mirë fushaten elektorale 
deri tani?
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16. Sipas parashikimit tuaj,cila 
parti mendoni se do ti fitojë 
zgjedhjet? -0
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Përgjithësisht faktorët e tjera janë paraqitur në vlera të ulëta. Tabelat 5.8, 5.9 dhe 
5.10 aneks.

5.5.3 Analiza faktoriale në lidhje me elemente të komunikimit Politik

Tabela, e cila tregon matricën e korrelacionit midis variblave , që shprehin 
publicitetin e partive politike në television, radio, billborde, mitingje etj., tregon 
se pothuaj midis gjithë këtyre variablave ka lidhje mesatare me njëra-tjetrën,  duke 
bërë që mitingjet të alternohen me shpërndarjen e fletëpalosjeve (kryesisht me 
programet e partive) ose me posterat e kandidatëve dhe billbordeve dalluese, duke 
mos e bërë të dukshëm shumë qartë dallimin sidomos midis dy partive (aleancave) 
të mëdha. Tabelat 5.12, 5.13 dhe 5.14 aneks.

Tabela 5.8. - Matrica e Korrelimit mbi të dhënat e komunikimit politik

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1. Si e vlerësoni publicitetin në TV te kësaj 
partie?

1

2. Si e vlerësoni publicitetin në radio të 
kësaj partie? 0.

52
1

1

3. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 
Website të kësaj partie? 0.

46
7

0.
39

5

1

4. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 
Billboardeve të kësaj partie? 0.

44

0.
51

5

0.
60

1

1

5. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 
posterave dhe fletpalosjeve të kësaj partie? 0.

43
2

0.
48

5

0.
41

0.
49

8

1

6. Si e vlerësoni promovimin nëpërmjet 
mitingjeve të kësaj partie? 0.

52

0.
39

5

0.
51

2

0.
47

8

0.
54

9

1

7. Vlerësoni nivelin e organizimit të 
mitingjeve të kësaj partie 0.

45
5

0.
44

4

0.
47

7

0.
48

0.
49

6

0.
68

8

1
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8. Cila prej partive politike mendoni se e 
ka organizuar më mirë fushatën elektorale 
deri tani -0
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.2
22

-0
.1

3

-0
.2

28

-0
.1

93

-0
.1

69

-0
.2

51

-0
.2

96

0.
64

4

1

Përgjithësisht faktorët e tjera janë paraqitur në vlera të ulëta .

5.6 - INTERPRETIMI I NJË REGRESI TË THJESHTË

Tabelat e mëposhtme janë marrë nga kryerja e regresit ndërmjet variabëlit të varur 
P_19:. Sipas parashikimit tuaj, cila parti mendoni se do t’i fitojë zgjedhjet? dhe variablit 
të pavarur (parashikues) P_18: Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar më 
mirë fushatën elektorale deri tani?

5.6. 1- PËRSHTATJA TËRËSORE E MODELIT

Tabela 5.15 që jep SPSS është një përmbledhje e modelit. Kjo tabelë përmbledhëse 
jep vlerat e R( Varianca në katror) dhe R2 për modelin që është përfituar. Për këto të 
dhëna, R ka një vlerë prej .644, meqënëse ka vetëm një parashikues, kjo vlerë paraqet 
korrelacionin e thjeshtë ndërmjet P_18 dhe P_19 (kjo mund të konfirmohet edhe duke 
kryer një korrelacion ndërmjet tyre). Vlera e R2 është .414, që do tee thotë se P_18 mund 
të shpjegojë 41.4% të variacionit në P_19. Ka shumë faktorë që mund të shpjegojnë 
këtë variacion, por modeli ynë, që përfshin vetëm P_18, mund të shpjegojë afërsisht 
41% të tij. Kjo do të thotë se 59% e variacionit në P_19 nuk mund të shpjegohet vetëm 
nga P_18. Prandaj, ka  variabla të tjerë që gjithashtu kanë ndikim.

Tabela 5.15 - Përmbledhja e modelit

Model R R 
Square

Adjusted 
R Square

Std. Error of 
the Estimate

Change Statistics
R Square 
Change F Change df1 df2 Sig. F 

Change

1 .644a .414 .414 2.222 .414 1058.879 1 1498 .000
a. Predictors: (Constant), P_18 Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar me mire fushaten 
elektorale deri tani?

Pjesa tjetër e daljes tabela 5.16, raporton një analizë të variancës (ANOVA). Tabela 
përmbledhëse tregon shuma të ndryshme katrorësh të përshkruara në tabelën 5.15 dhe 
shkallët e lirisë lidhur me to. Nga këto dy vlera, shuma mesatare e katrorëve (mesatarja 
e katrorëve) mund të llogaritet duke pjesëtuar shumën e katrorëve me shkallën e lirisë 
përkatëse. Pjesa më e rëndësishme e tabelës është F-ratio, i cili është llogaritur duke 
përdorur ekuacionin F=MSM/MSR, dhe vlera e rëndësisë përkatëse e këtij F-ratio. Për 
këto të dhëna, F është 1058.879, e cila është e rëndësishme me p<.001 (sepse vlera në 
shtyllën e emërtuar Sig. është më pak se 0,001). Ky rezultat na tregon se ka më pak se 
0.1% mundësi që F-ratio kaq i madh do të ndodhte, në qoftë se hipoteza do të ishte e 
vërtetë. Prandaj, mund të nxjerrim përfundimin se modeli ynë i regresit rezulton në një 
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parashikim mjaft më të mirë të P_19, sesa po të përdornim vlerën mesatare të saj. Me 
pak fjalë, modeli i regresit parashikon në tërësi një P_19 mjaft mirë.

Tabela 5.16 - ANOVAb

Modeli Shuma e 
Katrorëve df Mean Square F Sig.

1
Regression 5227.519 1 5227.519 1058.879 .000a

Residual 7395.390 1498 4.937
Total 12622.909 1499

a. Predictors: (Constant), P_18 Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar më mirë 
fushatën elektorale deri tani?

b. Dependent Variable: P_19 Sipas parashikimit tuaj, cila parti mendoni se do t’i fitojë 
zgjedhjet?

Tabela 5.16/1 - Daljet e Anovas

5.6.2 - Parametrat e modelit

ANOVA na tregon në tërësi nëse modeli, rezulton në një shkallë të konsiderueshme 
të mirë të parashikimit të variablit dalës. Por, ANOVA nuk na tregon mbi kontributin 
individual të variablave në model, (edhe pse në këtë rast të thjeshtë ka vetëm një 
variabël në model dhe, kështu ne mund të nxjerrim përfundimin se ky variabël është 
një parashikues i mirë). Tabela 5.17 në dalje 3 të SPSS ofron detaje të parametrave të 
modelit (vlerat beta) dhe rëndësinë e këtyre vlerave. Në ekuacionin Yi = (b0 + b1Xi) 
+ i, b0 është ndërprerja me boshtin Y dhe kjo vlerë është vlera B (në daljen e SPSS) 
për konstanten. Pra, nga tabela, ne mund të themi se b0 është 1.061. Ne gjithashtu 
mund ta lexojmë vlerën e b1 nga tabela dhe kjo vlerë paraqet gradientin (pjerrësinë 
ose koeficientin këndor) e drejtëzës së regresit. Ajo është 0.651. Edhe pse kjo vlerë 
është pjerrësia e drejtëzës së regresit,  është më e dobishme të mendojnë se kjo vlerë 
përfaqëson ndryshimin në rezultatin e shoqëruar me një ndryshim me një njësi në 
parashikuesin. Prandaj, në qoftë se variabli ynë parashikues rritet me një njësi, atëherë 
modeli ynë parashikon se P_19 do të rritet me 0.651. 
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Model

B

Unstandardized 
Coefficients

Standardized 
Coefficients

t
Sig.

95% Confidence 
Interval for B

Std. 
Error Beta Lower 

Bound
Upper 
Bound

1

(Constant) 1.061 .104 10.238 .000 .858 1.265
P_19 Cila prej partive 

politike mendoni 
se e ka organizuar 
me mire fushaten 

elektorale deri tani?

.651 .020 .644 32.540 .000 .611 .690

a. Dependent Variable: P_19 Sipas parashikimit tuaj, cila parti mendoni se do t’i fitojë 
zgjedhjet?  

Në përgjithësi, vlerat e koeficientit të regresit b paraqesin ndryshimin në rezultat 
që rezulton nga një ndryshim prej një njësie në parashikues dhe, se në qoftë se ky 
parashikues ka një ndikim të madh në aftësinë tonë për të parashikuar rezultatin, atëherë 
kjo vlerë e b duhet të jetë e ndryshme nga 0 (dhe e madhe në lidhje me gabimin e saj 
standard). Vlera e t-test, gjithashtu, na tregon nëse vlera b është e ndryshme nga 0. 
SPSS jep probabilitetin e saktë që vlera e vëzhguar t do të ishte në qoftë se vlera e b 
në popullim do të ishte 0. Nëse kjo rëndësi e vërejtur është më pak se 0.05, atëherë 
shkencëtarët150 bien dakord se rezultati reflekton një efekt të vërtetë. Për këto dy vlera, 
probabilitetet janë .000 (zero deri në 3 shifra dhjetore) dhe kështu që ne mund të 
themi se probabiliteti i këtyre vlerave t ose më të mëdha që ndodhin, në qoftë se vlerat 
e b në popullatë ishin 0 është më pak se .001. Prandaj, b-të janë të ndryshme nga 0 
dhe mund të nxjerrim përfundimin se P_18 ka një kontribut të rëndësishëm (p<.001) 
për të parashikuar P_19.

5.6.3 - Përdorimi i modelit

Tani është e mundur të bëhet një parashikim mbi P_19, duke zëvendësuar në 
ekuacionin e mëposhtëm P_18 me vlerën që na intereson. 

P_19i = b0 + b1P_18i = 1.061 + (0.651 × P_18i)  (3)

Partia që pashikohet të fitojë zgjedhjet = 
1.061 + (0.651 x Partinë që ka organizuar më mirë fushatën)

 Ekuacioni (3) i regresit linear është i vlefshëm për të bërë një parashikim mbi 
partinë fituese duke u mbështetur mbi P_18 (partinë që ka organizuar më mirë fushatën). 
Pra, ky variabël (P_18), që ka rezultuar më ndikues, është përdorur për të parashikuar 
rezultatin e Partisë fituese.

150. Po aty

Tabela 5.17 - Coefficientsa
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Ky model sjell një analizë në tëresinë e  parashikimit dhe strategjive që duhen 
të ndjekin partitë politike në zgjedhje. Por ekuacioni (3) nuk na jep një informacion, 
në lidhje me vlerat dhe rëndësinë për secilin element të shyrtuar. Për këtë arsye janë 
grupuar elementët e studimit për të vërejtur përmes testeve statistikore sipas rilevancës 
së tyre, fillimisht sipas analizës së  mbetjeve (grafikëve me shirita)  dhe më pas sipas 
testit të mesatareve të varura. Më tej analizohen sipas testit t të mesatareve të varura 
elementët  e studimit dhe vërtetimi i hiptozave të studimit, për të verejtur përmes testeve 

statistikore rëndësinë e secilit prej njërit element.

5.7. GRAFIKËT ME SHIRITA TË GABIMIT  DHE TESTI I MESATAREVE 
TË VARUR

5.7.1 Analiza e elementëve të produktit politik

Nga grafiku duket se ka një grup të P_20 dhe P_22 (të cilat nuk është e qartë se cila 
është më ndikuese ndërmjet tyre), i cili duket se është më i rëndësishëm, me grupin e 
P_23 dhe P_24 (të cilat gjithashtu nuk është  e qartë se cila është më ndikuese ndërmjet 
tyre). Prandaj për të përcaktuar se cila prej tyre ka më shumë ndikim do të kryejmë një 
analizë të mëtejshme.
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Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation

Std. Error 

Mean
Pair 1

P_20 Si e vlerësoni imazhin politik të 

partisë me të cilën ju ndiheni më afër 

pavaresisht nese e votoni apo jo?

P_22a Vlerësoni nga  personalitetin e 

liderit të kësaj partie.

3.38 1500 1.011 .026

3.41 1500 1.329 .034

Pair 2-P_23a Si e vlerësoni programin 

e kësaj partie lidhur me çështjet social-

ekonomike?

3.07 1500 1.497 .039

P_24a Si e vlerësoni programin e partisë 

per çështjen kombëtare?
3.03 1500 1.587 .041

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 P_20 Si e vlerësoni imazhin politik 

të partisë me të cilën ju ndiheni më afër 

pavarësisht nëse e votoni apo jo? & 

P_22a Vlerësoni nga personalitetin e 

liderit të kësaj partie.

1500 .473 .000

Pair 2- P_23a Si e vlerësoni programin 

e kësaj partie lidhur me çështjet social-

ekonomike? & P_24a Si e vlerësoni 

programin e partise per çështjen 

kombëtare?

1500 .539 .000

Paired Samples Test
Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. De-

viation

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
Lower Upper

Pair 1-P_20 Si e vlerësoni 

imazhin politik të partisë me 

të cilën ju ndiheni më afër 

pavarësisht nëse e votoni 

apo jo? - P_22a Vlerësoni  

personalitetin e liderit të 

kësaj partie.

-.039 1.232 .032 -.101 .024 -1.216 1499 .224

Pair 2P_23a Si e vlerësoni 

programin e kësaj partie 

lidhur me çështjet social-

ekonomike? - P_24a Si e 

vlerësoni programin e partisë 

për çështjen kombëtare?

.041 1.483 .038 -.034 .116 1.062 1499 .288
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Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = -0.039, t = -1.216 dhe p = 0.224 > 0.

Probabiliteti i dyanshëm për imazhin politik të partisë ( P_20 Imazhi i liderit) është 
shumë i lartë (p = .224) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka vetëm 22.4% shanse që një 
vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t nuk 
është e rëndësishme sepse është shumë më e madhe se .05. Fakti që vlera t është numër 
negativ na tregon se kushti i parë (imazhin politik të partisë P_20) e ka mesataren më 
të vogël se e dyta (vlerësimi i personalitetit të liderit P_22) dhe kështu P_20 na bind 
për vlerësim më të ulët se P_22. Prandaj, mund të nxjerrim përfundimi se pyetja për 
imazhin politik të partisë (P_20) nuk jep një vlerësim me sinjifikancë më të madhe se sa 
ajo për vlerësimi i personalitetit të liderit (P_22), t = -1.216 dhe p = 0.224 > 0. 

Gjithashtu, nga tabela marrim edhe intervalin e besimit ]−0.101; 0.024[, që na tregon 
kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare e vërtetë. Ky interval 
përmban zeron (skajet kanë vlera me shenja të kundërta). Ky interval na tregon, duke 
u bazuar në dy zgjedhjet, se vlera e diferencës ndërmjet mesatareve ka mundësi të jetë 
zero. Prandaj, mund të jemi të sigurt se dy zgjedhjet tona paraqesin zgjedhje të rastit 
nga e njëjta popullatë. Kështu hipoteza 1, vërtetohet. Imazhi i liderit të partisë ka 
impakt më të lartë se imazhi i partisë.

Ky rezultat nuk ishte i qartë nga grafiku me shirita për gabimin. 

Po nga tabela tretë vëmë re se Mean = 0.041, t = 1.062 dhe p = 0.228 > 0.

Probabiliteti i dyanshëm për programin e partisë për çështjet social-ekonomike (P_23) 
është shumë i lartë (p = .228) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka 22.8% shanse që një 
vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t nuk 
është e rëndësishme sepse është shumë më madhe  se .05. Fakti që vlera t është numër 
pozitiv na tregon se kushti i parë (programin e partisë për çështjet social-ekonomike) e 
ka mesataren më të madhe se e dyta (për programin e partisë për çështjen kombëtare, 
P_24) dhe kështu P_23 nuk na bind për vlerësim më të lartë se P_24. Prandaj, mund 
të nxjerrim përfundimi se pyetja për çështjet social-ekonomike jep një vlerësim me 
sinjifikancë më të madhe se sa ajo për çështjet kombëtare, t = 1.062 dhe p = 0.228 > 0. 

Gjithashtu, nga tabela marrim edhe intervalin e besimit ]−0.034; 0.116[, që na tregon 
kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare e vërtetë. Ky intervali 
përmban zeron (skajet kanë vlera me shenja të kundërta).  Ky interval na tregon, duke 
u bazuar në dy zgjedhjet, se vlera e diferencën ndërmjet mesatareve ka mundësi të jetë 
zero. Prandaj, mund të jemi të sigurt se dy zgjedhjet tona paraqesin zgjedhje të rastit 
nga e njëjta popullatë. Kështu hipoteza 2 vërtetohet. Programi për çështjet social-
ekonomike ka impakt me të lartë se programi lidhur me  çështjen kombëtare.

Ky rezultat nuk ishte i qartë nga grafiku me shirita për gabimin.
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5.7.2 - Analiza e elementëve të promocionit politik

Nga grafiku duket shume qartë se në këtë grup faktori më i rëndësishëm është Televizioni 
(P_16_5), pastaj vijnë me rradhë Familjarët (P_16_7), Miqtë (P_16_8) dhe Interneti 
(P_16_1). Këto tre të fundit kane nevoje të krahasohen ndërmjet tyre me hollësisht 
sepse janë të afërt me njëri tjetrin.

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation

Std. Error 

Mean
Pair 1 P_16_5 Nëpërmjet Televizionit?

3.44 1500 1.535 .040

P_16_7 Nëpërmjet Familjarëve?

2.22 1500 1.566 .040

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_16_5 Nëpërmjet Televizionit? & 

P_16_7 Nëpërmjet Familjarëve?

1500 .299 .000
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Paired Samples Test
Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence Inter-

val of the Difference
Lower Upper

Pair 1

P_16_5 Nëpërmjet 

Televizionit? - 

P_16_7 Nëpërmjet 

Familjarëve?

1.221 1.836 .047 1.128 1.314 25.765 1499 .000

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = 0.475, t = 36.275 dhe p < 0.005.

Probabiliteti i dyanshëm për marrjen e informacionit nëpërmjet TV (P_16_5) është 
shumë i ulët (p = .000) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka vetëm 0.00% shanse që 
një vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t 
është e rëndësishme sepse është shumë më e vogël se .05. Fakti që vlera t është numër 
pozitiv na tregon se kushti i parë (marrja e informacionit nëpërmjet TV (P_16_5) e 
ka mesataren më të madhe se e dyta (marrja e informacionit nëpërmjet familjarëve 
(P_16_7)) dhe kështu P_16_5 na bind për vlerësim më të lartë se P_16_7. Prandaj, mund 
të nxjerrim përfundimi se pyetja për marrjen e informacionit nëpërmjet TV (P_16_5)  
jep një vlerësim me sinjifikancë më të madhe se sa ajo për marrjen e informacionit 
nëpërmjet familjarëve (P_16_7), t(1499) = 36.275 dhe p < 0.005. Hipoteza 1, nuk 
vërtetohet. Familjarët kanë influencë më të lartë se publicitet përmes televizionit.

Ky rezultat u parashikuar nga grafiku me shirita për gabimin.

Le të krahasojmë influencat e familjarëve me influencën e miqve (P_16_7 me P16_8).

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation

Std. Error 

Mean
Pair 1

P_16_7 Nëpërmjet Familjareve?
2.22 1500 1.566 .040

P_16_8 Nëpërmjet Miqve
2.09 1500 1.512 .039

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_16_7 Nëpërmjet Familjareve? & 

P_16_8 Nëpërmjet Miqve

1500 .612 .000
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Paired Samples Test
Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)Mean

Std. De-

viation

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the Differ-

ence
Lower Upper

Pair 1

P_16_7 Nëpërmjet 

Familjareve? - 

P_16_8 Nëpërmjet 

Miqve

.132 1.356 .035 .063 .201 3.770 1499 .000

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = 0.132, t = 3.770 dhe p < 0.005.

Probabiliteti i dyanshëm për marrjen e informacionit nëpërmjet familjarëve (P_16_7) 
është shumë i ulët (p = .000) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka vetëm 0.00% shanse 
që një vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, 
kjo t është e rëndësishme sepse është shumë më e vogël se .05. Fakti që vlera t është 
numër pozitiv na tregon se kushti i parë (marrja e informacionit nëpërmjet Familjarëve 
(P_16_7) e ka mesataren më të madhe se e dyta (marrja e informacionit nëpërmjet 
miqve (P_16_8) dhe kështu P_16_7 na bind për vlerësim më të lartë se P_16_8. 
Prandaj, mund të nxjerrim përfundimi se pyetja për marrjen e informacionit nëpërmjet 
familjarëve (P_16_7)  jep një vlerësim me sinjifikancë më të madhe se sa ajo për marrjen 
e informacionit nëpërmjet miqve (P_16_8), t = 3.770 dhe p < 0.005. Kështu hipoteza 
2, vërtetohet. Influenca e Familjarëve ka impakt  më të lartë se e miqve.

Ky rezultat u parashikua nga grafiku me shirita për gabimin.

Le të krahasojmë influencat e miqve dhe imapktit të informacionit të marrë përmes 
internetit(P_16_8 me P16_1).

Paired Samples Statistics

Mean N

Std. Devia-

tion Std. Error Mean
Pair 1

P_16_8 Nëpërmjet Miqve
2.09 1500 1.512 .039

P_16_1 Informacionin per politiken e 

merrni: Nëpërmjet Internetit?
2.01 1500 1.507 .039

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1 P_16_8 Nëpërmjet Miqve & 

P_16_1 Informacionin per 

politiken e merrni: Nëpërmjet 

Internetit?

1500 .307 .000
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Paired Samples Test
Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. Devia-

tion

Std. Er-

ror Mean

95% Confidence 

Interval of the Differ-

ence
Lower Upper

Pair 1

P_16_8 Nëpërmjet 

Miqve - P_16_1 

Informacionin për 

politikën e merrni: 

nëpërmjet Internetit?

.077 1.778 .046 -.013 .167 1.685 1499 .092

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = 0.077, t = 1.685 dhe p = 0.092 > 0.

Probabiliteti i dyanshëm për marrjen e informacionit nëpërmjet miqve (P_16_8) është 
shumë i lartë (p = .092) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka 9.2% shanse që një vlerë e 
t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t nuk është e 
rëndësishme sepse është shumë më madhe se .05. Fakti që vlera t është numër pozitiv 
na tregon se kushti i parë (marrjen e informacionit nëpërmjet miqve (P_16_8) e ka 
mesataren më të madhe se e dyta (marrjen e informacionit nëpërmjet Internetit (P_16_1) 
dhe kështu P_16_8 nuk na bind për vlerësim më të lartë se P_16_1. Prandaj, mund të 
nxjerrim përfundimi se pyetja për marrjen e informacionit nëpërmjet miqve (P_16_8) 
nuk jep një vlerësim me sinjifikancë më të madhe se sa ajo për marrjen e informacionit 
nëpërmjet Internetit (P_16_1), t = 1.685 dhe p = 0.092 > 0. Kështu hipoteza 3, nuk 
vërtetohet. Influenca e miqve ka impakt më të lartë se informacioni i marrë përmes 
internetit.

Gjithashtu, nga tabela marrim edhe intervalin e besimit ]−0.013; 0.167[, që na tregon 
kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare e vërtetë. Ky intervali 
përmban zeron (skajet kanë vlera me shenja të kundërta). Prandaj, mund të jemi të 
sigurt se dy zgjedhjet tona paraqesin zgjedhje të rastit nga e njëjta popullatë. Ky rezultat 
nuk ishte i qartë nga grafiku me shirita për gabimin. 

Lidhur me mediat sociale shohim se pothuajse kanë të njëtën nivel rëndësie me 
internetin. Përmes grafikëve me shirita të gabimit vazhdojmë analizën për elementët e 
tjerë të komunikimit. 
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Nga grafiku duket se nuk ka një variabël, që ndikon dukshëm më tepër se të tjerët, 
por ata janë të afërt me njëri-tjetrin, prandaj kërkohet një analizë e hollësishme e tyre. 
Këtu mund të themi se “duket”, se e para  është P_31, pastaj P_37 dhe P_38 gati njëlloj, 
dhe më pas P_28 dhe P_39. 
Le të verifikojmë tani hipotezën 4 duke krahasuar impaktin e debateve televizive 
P_37me deklaratat e politikanëve përmes konferencave për shhtyp P_38.

Paired Samples Statistics

Mean N Std. Deviation Std. Error Mean
Pair 1

P_37 Si e vlerësoni publicitetin 

nëpërmjet debateve televizive te kësaj 

partie?

3.49 1500 1.160 .030

P_38 Si e vlerësoni publicitetin 

nëpërmjet deklaratave te politikaneve 

të kësaj partie?

3.50 1500 1.112 .029
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Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_37 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

debateve televizive të kësaj partie? & 

P_38 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

deklaratave të politikanëve të kësaj 

partie?

1500 .552 .000

Paired Samples Test

Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. De-

viation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the Differ-

ence
Lower Upper

Pair 1 P_37 

Si e vlerësoni 

publicitetin 

nëpërmjet 

debateve 

televizive të 

kësaj partie? 

- P_38 Si 

e vlerësoni 

publicitetin 

nëpërmjet 

deklaratave të 

politikaneve të 

kësaj partie?

-.008 1.077 .028 -.063 .047 -.288 1499 .774

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = 0.008, t = 0.228 dhe p = 0.774 > 0.

Probabiliteti i dyanshëm për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet debateve TV (P_37) 
është shumë i lartë (p = .774) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka 77.4% shanse që 
një vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo 
t nuk është e rëndësishme sepse është shumë më madhe se .05. Fakti që vlera t është 
numër negativ na tregon se kushti i parë (vlerësimi i publicitetit nëpërmjet debateve 
TV) e ka mesataren më të vogël se e dyta (vlerësimin e publicitetit nëpërmjet debateve 
deklaratave të politikanëve, P_36) dhe kështu P_37 nuk na bind për vlerësim më të lartë 
se P_36. Prandaj, mund të nxjerrim përfundimi se pyetja për vlerësimin e publicitetit 
nëpërmjet debateve TV (P_37) nuk jep një vlerësim me sinjifikancë më të madhe se 
sa ajo për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet deklaratave të politikanëve, (P_36), t = 
0.228 dhe p = 0.774 > 0. Kështu hipoteza 4, nuk vërtetohet. Debatet televizive kanë 
impakt më të lartë se Deklaratat pë shtyp.

Gjithashtu, nga tabela marrim edhe intervalin e besimit ]0.063; 0.047[, që na tregon 
kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare e vërtetë. Ky intervali 
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përmban zeron (skajet kanë vlera me shenja të kundërta).  Ky interval na tregon, duke 
u bazuar në dy zgjedhjet, se vlera e diferencën ndërmjet mesatareve ka mundësi të jetë 
zero. Prandaj, mund të jemi të sigurt se dy zgjedhjet tona paraqesin zgjedhje të rastit 
nga e njëjta popullatë. Ky rezultat nuk ishte i qartë nga grafiku me shirita për gabimin.

Le të krasajmë tani P_31(mitingjet) me P_37( debater televizive). 

Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1

P_31 Si e vlerësonipromovimin 

nëpërmjet mitingjeve te kësaj 

partie?

3.56 1500 1.179 .030

P_37 Si e vlerësoni publicitetin 

nëpërmjet debateve televizive të 

kësaj partie?

3.49 1500 1.160 .030

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_31 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet mitingjeve të kësaj partie? & 

P_37 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

debateve televizive të kësaj partie?

1500 .329 .000

Paired Samples Test
Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. De-

viation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the Dif-

ference
Lower Upper

Pair 1

P_31 Si e vlerësoni 

promovimin 

nëpërmjet mitingjeve 

te kësaj partie? - 

P_37 Si e vlerësoni 

publicitetin nëpërmjet 

debateve televizive të 

kësaj partie?

.077 1.355 .035 .009 .146 2.211 1499 .027

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = 0.077, t = 2.211 dhe p = 0.027 < 0.005.

Probabiliteti i dyanshëm për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet mitingjeve (P_31) është 
shumë i ulët (p = .027) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka vetëm 2.7% shanse që një 
vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t është e 
rëndësishme sepse është më e vogël se .05. Fakti që vlera t është numër pozitiv na tregon 
se kushti i parë (vlerësimi i publicitetit nëpërmjet mitingjeve (P_31) e ka mesataren më 
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të madhe se e dyta (vlerësimi i publicitetit nëpërmjet debateve TV (P_37) dhe kështu 
P_31 na bind për vlerësim më të lartë se P_37. Prandaj, mund të nxjerrim përfundimin 
se pyetja vlerësimin e publicitetit nëpërmjet mitingjeve (P_31)  jep një vlerësim me 
sinjifikancë më të madhe se sa ajo për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet debateve TV  
(P_37), t = 2.211 dhe p = 0.027 < 0.005. Kështu hipoteza 5 vërtetohet. Mitingjet 
kane impakt më të lartë se debatet televizive. Ky rezultat nuk u parashikuar nga 
grafiku me shirita për gabimin. 

Le të krahasojmë tani P_28( informacionin e marrë përmes faqes së internetit të partisë 
dhe P_37 debateve televizive.

Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1

P_28 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet Website të kësaj partie?

3.42 1500 1.201 .031

P_37 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

debateve televizive të kësaj partie?
3.49 1500 1.160 .030

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_28 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet Website të kësaj partie? & 

P_37 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

debateve televizive të kësaj partie?

1500 .277 .000

Paired Samples Test
Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. 

Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the Dif-

ference
Lower Upper

Pair 1

P_28 Si e 

vlerësoni 

promovimin 

nëpërmjet 

Website te kësaj 

partie? - P_37 

Si i vlerësoni 

debateve 

televizive të kësaj 

partie?

-.063 1.420 .037 -.135 .009 -1.709 1499 .088

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = −0.063, t = −1.709 dhe p = 0.088 > 0.

Probabiliteti i dyanshëm për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet Website të partisë 
(P_28) është i lartë (p = .088) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka 8.80% shanse që një 
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vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t nuk 
është e rëndësishme sepse është më madhe se .05. Fakti që vlera t është numër negativ 
na tregon se kushti i parë (vlerësimi i promovimit nëpërmjet Website të partisë) e ka 
mesataren më të ulët se e dyta (vlerësimin debateve televizive të kandidatëve, P_37) 
dhe megjithatë P_37 nuk na bind për vlerësim më të lartë se P_28. Prandaj, mund të 
nxjerrim përfundimi se pyetja për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet Website të partisë 
(P_28)  jep një vlerësim me sinjifikancë më të vogël se sa ai për vlerësimin e publicitetit 
nëpërmjet debateve TV (P_37), t = −1.709 dhe p = 0.088 > 0.

Gjithashtu, nga tabela marrim edhe intervalin e besimit ]−0.135; 0.009[, që na tregon 
kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare e vërtetë. Ky interval 
përmban zeron (skajet kanë vlera me shenja të kundërta). Intervali tregon, duke u bazuar 
në dy zgjedhjet, se vlera e diferencën ndërmjet mesatareve ka mundësi të jetë zero. 
Prandaj, mund të jemi të sigurt se dy zgjedhjet tona paraqesin zgjedhje të rastit nga e 
njëjta popullatë. Kështu hipoteza 6, vërtetohet. Debatet televizive kanë impakt më 
të lartë se publiciteti permes faqes së internetit.

Le të krahasojmë tani _28 promovimin nëpërmjet Website me P_39 shkrimeve në 
gazeta dhe revista te ndryshme.

Paired Samples Statistics
Mean N Std. Deviation Std. Error Mean

Pair 1

P_28 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet Website të kësaj partie?

3.42 1500 1.201 .031

P_39 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

shkrimeve ne gazeta dhe revista të 

ndryshme të politikanëve të kësaj partie?

3.41 1500 1.042 .027

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_28 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet Website te kësaj partie? & 

P_39 Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet 

shkrimeve ne gazeta dhe revista të 

ndryshme të politikaneve të kësaj partie?

1500 .370 .000
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Paired Samples Test
Paired Differences

t df

Sig. 

(2-tailed)Mean

Std. 

Deviation

Std. Error 

Mean

95% Confidence 

Interval of the 

Difference
Lower Upper

Pair 1

P_28 Si e vlerësoni 

promovimin 

nëpërmjet Website 

te kësaj partie? - 

P_39 Si e vlerësoni 

publicitetin nëpërmjet 

shkrimeve në 

gazeta dhe revista 

të ndryshme të 

politikanëve të kësaj 

partie?

.017 1.265 .033 -.047 .081 .510 1499 .610

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = 0.017, t = 0.510 dhe p = 0.610 > 0.

Probabiliteti i dyanshëm për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet Website të partisë (P_28) 
është shumë i lartë (p = .610) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka 61.0% shanse që një 
vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t nuk 
është e rëndësishme sepse është shumë më madhe se .05. Fakti që vlera t është numër 
pozitiv na tregon se kushti i parë (vlerësimi i publicitetit nëpërmjet Website të partisë) e 
ka mesataren më të lartë se e dyta (vlerësimin e publicitetit nëpërmjet shkrimeve, P_39) 
dhe megjithatë P_28 nuk na bind për vlerësim më të lartë se P_39. Prandaj, mund të 
nxjerrim përfundimi se pyetja për vlerësimin e publicitetit nëpërmjet Website të partisë 
(P_28) nuk jep një vlerësim me sinjifikancë më të madhe se sa ajo për vlerësimin e 
publicitetit nëpërmjet shkrimeve (P_39), (P_36), t = 0.510 dhe p = 0.610 > 0.

Gjithashtu, nga tabela marrim edhe intervalin e besimit ]−0.047; 0.081[, që na tregon 
kufijtë në të cilët ka mundësi të ndodhet diferenca mesatare e vërtetë. Ky intervali 
përmban zeron (skajet kanë vlera me shenja të kundërta). Ky interval na tregon, duke 
u bazuar në dy zgjedhjet, se vlera e diferencën ndërmjet mesatareve ka mundësi të 
jetë zero. Prandaj, mund të jemi të sigurt se dy zgjedhjet tona paraqesin zgjedhje të 
rastit nga e njëjta popullatë. Kështu hipoteza 7, vërtetohet. Shkrimet në Gazeta kanë 
impakt më të lartë se promovimi përmes faqes se internetit.

Ky rezultat nuk u parashikua nga grafiku me shirita për gabimin.

Le të krahasojmë tani P_28 dhe P_31



120

Paired Samples Statistics

Mean N

Std. Devia-

tion Std. Error Mean
Pair 1

P_28 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet Website të kësaj partie?

3.42 1500 1.201 .031

P_31 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet mitingjeve te kësaj partie? 3.56 1500 1.179 .030

Paired Samples Correlations
N Correlation Sig.

Pair 1

P_28 Si e vlerësoni promovimin 

nëpërmjet Website te kësaj partie? & 

P_31 Si e vlerësonipromovimin nëpërmjet 

mitingjeve të kësaj partie?

1500 .512 .000

Paired Samples Test
Paired Differences

t df Sig. (2-tailed)Mean

Std. Devia-

tion

Std. Er-

ror Mean

95% Confidence Inter-

val of the Difference
Lower Upper

Pair 1

P_28 Si e 

vlerësoni 

promovimin 

nëpërmjet 

Website te 

kësaj partie? 

- P_31 Si 

e vlerësoni 

mitingjeve të 

kësaj partie?

-.140 1.175 .030 -.200 -.080 -4.613 1499 .000

Nga tabela e tretë vëmë re se Mean = −0.140, t = -4.613 dhe p = 0.000 < 0.005.

Probabiliteti i dyanshëm përvlerësimin e promovimit nëpërmjet Website të partisë 
(P_28) është shumë i ulët (p = .000) dhe në të vërtetë ai na tregon se ka 0.00% shanse 
që një vlerë e t të mund të jetë e madhe nëse është e vërtetë hipoteza zero, prandaj, kjo t 
është e rëndësishme sepse është më e vogël se .05. Fakti që vlera t është numër negativ 
na tregon se kushti i parë (vlerësimi i publicitetit nëpërmjet Websitit të partisë (P_28) e 
ka mesataren më të vogël se e dyta (vlerësimi i publicitetit nëpërmjet mitingjeve (P_31) 
dhe kështu P_31 na bind për vlerësim më të lartë se P_28. Prandaj, mund të nxjerrim 
përfundimi se pyetja vlerësimin e mitingjeve (P_31)  jep një vlerësim me sinjifikancë 
më të madhe se sa ajo për vlerësimin e promovimit nëpërmjet Website të partisë (P_28), 
t = -4.613 dhe p = 0.000 < 0.005. Ky rezultat nuk u parashikuar nga grafiku me shirita 
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për gabimin. Kështu hipoteza 8, vërtetohet. Mitingjet kane impakt më të lartë se 
publiciteti përmes faqes së internetit.

Bazuar në gjetjet e këtij studimi, partitë/kandidatët politikë duhet të përcaktojnë alo-
kimin e buxhetit marketing dhe të hatojnë strategjitë e tyre, sipas rëndësisë së çdo 
elementi të studiuar. 

5.4- TË METAT DHE KUFIZIMET E KËRKIMIT

Studimi i prezantuar përveç implikimeve teorike dhe praktike, që sjell në fushën e 
kërkimit, paraqet kufizime të lidhura me faktorët e mëposhtëm:

1. Kufizime të lidhura me segmentimin 
Shkenca e marketingut studion procesin e segmentimit të tregut mbi bazat e 

segmentimit demografik dhe psikografik. Në segmentimin demografik përfshihet 
segmentimi mbi treguesit e moshës, gjinisë, nivelit të të ardhurave, madhësisë së familjes, 
ciklit të jetës, punësimit, edukimit, fesë, racës, brezit, kombësisë dhe klasës sociale. 
Segmentimi psikografik lidhet me shkencën e psikografisë, e cila përfshin përdorimin e 
shkencave të psikologjisë të demografisë për të kuptuar më mirë konsumatorin. Kështu, 
sipas këtij lloj segmentimi, popullata ndahet në grupe të ndryshme, sipas tipareve të 
stilit të jetës, ose vlerave psikologjike të personalitetit. Kërkimi në fjalë lidhet me 
segmentimin demografik të bazuar mbi moshën, ciklin e jetës, brezin, kombësinë dhe 
nivelin e edukimit. Mostra përfaqësuese, bazuar mbi nivelin e edukimit, lidhet me 
studentë të universiteteve dhe fakulteteve të Shqipërisë, nivelit të parë dhe të dytë të 
ciklit të studimeve universitare. Kufizim tjetër i këtij kërkimi lidhet me mungesën e 
analizimit të treguesve psikografikë. Kësisoj, gjatë shqyrtimit të literaturës lidhur me 
elementët emocional, të cilët përcaktojnë sjelljet e votuesit, studimi në fjalë nuk i merr 
në konsideratë. 

2. Kërkimi dhe krahasimi i rasteve dhe analizave krahasuese me vendet e 
rajonit. Duke u limituar në kohë, financa, burime njerëzore, kërkimi do të ishte më 
i plotë në rast se do diskutoheshin edhe analizat krahasuese me vendet e rajonit si: 
Kosova, Maqedonia, Mali i Zi etj. 
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KONKLUZIONE 

I. IMPLIKIMIT TEORIKE 

1.1 Marketingu Politik

Marketingu Politik si nënfushë e shkencës së marketingut ka gjetur shtrirje dhe 
zbatim në shumicën e vendeve të botës gjatë dy dekadave të fundit. Prirjet janë drejt 
rritjes së mëtejshme, sofistikimit dhe përmirësimit të tij nga partitë/kandidatët dhe grupet 
e interesit. Shqetësimi i vazhdueshëm i politikës në lidhje me zbatimin e MP-së është se 
partitë politike/kandidatët, bazohen gjithnjë e më tepër në konceptet e marketingut duke 
indikuar më tepër në një ideologji marketing, sesa një ideologji partiake.  Rëndësia 
e marketingut politik në procesin e rritjes së elektoratit të synuar, përmes analizimit, 
hartimit, segmentimit, dhënies së konsulencës, aplikimeve  të  teknologjisë së avancuar 
(gjithnjë e më e sofistikuar) është tashmë evidente. Zhvillimet kryesore positive gjatë 
dy dekadave të fundit të marketingut politik lidhen me: 

 ♦ ndikimin e marketingut politik në drejtimin e zgjedhjeve elektorale 
dhe përmbushjes së nevojave të elektoratit përmes krijimit, komunikimit, 
shpërndarjes dhe shkëmbimit të ofertave, të cilat sjellin vlerë të  shtuar për 
elektoratin;

 ♦ zhvillimin e teknikave të komunikimit Politik, Manaxhimit të lajmit, 
imazhit, si dhe shfrytëzimit të mediave të ‘lira’;

 ♦ Intensifikimi i kërkimit Marketing dhe integrimit me tregun politik; 
 ♦ Organizimi i marketingut politik dhe profesionalizimit;
 ♦ Implikimet në politikat publike dhe pikë pamjet kritike në lidhje me 

përdorimin e praktikave të marketingut politik. 

Krahas zhvillimeve pozitive dhe evolucionit të fushës së marketingut politik në 
planin teorik, studime të ndryshme pranojnë dhe argumentojnë kritikat mbi aplikimin e 
fushës së marketingut në politikë. Këto kritika lidhen me elementë të tillë, si:

 ♦ Zbatimin e kushtëzuar mbi baza emergjence dhe jo permanente;
 ♦ Zgjedhjet mund të blihen;
 ♦ Populisëm dhe jo lidership;
 ♦ Amballazhimi i sofistikuar dhe më pak përmbajtje;
 ♦ Politika lidhet me shitjet;
 ♦ Demolibizim i segmenteve të tjera ku Marketingu Politik nuk 

adresohet;
 ♦ Gjetjet nuk praktikohen. 

Analizimi i marketingut politik përmes modeleve teorike ndihmon në një segmentim 
më të mirë të elektoratit, në funksion të identifikimit të nevojave të tyre si dhe shtimit 
të vlerës.

 ♦ Fillimet e Marketingut politik në fushatat elektorale ne Shqipëri datojnë 
fillimisht në vitin 2001, si pararendëse të fushatës zgjedhore parlamentare të 
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vitit 2005, ku për herë të parë dhe më pas, subjektet politike nënkontraktuan 
kompanitë e dëgjuara ndërkombëtare, si: 

 ♦ “Greenberg Quilar and Rosner Guiner and Research”
 ♦ “Podesta dhe Patton Boggs”
 ♦ “Government Advisory”
 ♦ “Alastair Campbell”
 ♦ “Arthur J. Finkelsteing Associates Inc. S.A
 ♦ “Q4 Public Relations and Penn, Schoen and Berland Associates”

  Fushata elektorale e 2013 dhe prirja e fushatave të ardhshme duket se gjithnjë e 
më tepër tentojnë drejt kurimit të formës se sa përmbajtjen e produktit politik. 

Në bazë të literaturës, marketingu politik është dhe duhet të jetë koherent dhe në 
evoluim të vazhdueshëm. Përdorimi i përkohshëm i marketingut politik vetëm gjatë 
fushatës elektorale do të sillte gjithashtu një rezultat të përkohshëm. Partitë politike 
shqiptare në organizimin e tyre të brendshëm aplikojnë modelet e marketingut politik 
që bazohen konsulencat dhe rekomandimeve nga kompanitë e nënkontraktuara 
ndërkombëtare kryesisht para fushatave elektorale. 

1.2 Komunikimi politik
Gjatë shqyrtimit të literaturës bashkëkohore në lidhje me komunikimin politik 

sfida parësore lidhet me faktin se mediatizimi i politikës është gjithmonë në rritje në 
planin global. Kjo sipas literaturës së shqyrtuar, evidenton me saktësi prirje të tilla edhe 
në mjedisin mediatik shqiptar. Shqetësimi kryesor lidhet me faktin se, ky proces nuk 
kontribuon në transmetimin neutral të mesazhit. Po të shohim raportin e lirisë së shtypit 
për vendet e rajonit, Shqipëria paraqitet dukshëm më poshtë vendeve të rajonit dhe 
indeksi i lirisë së shtypit ka prirje të përkeqësohet. 

Temat kryesore të komunikimit politik të trajtuara nga akademikë të ndryshëm të 
shkencave politike dhe sociale, gjatë dy dekadave të fundit lidhen me: 

 ♦ Procesin e demokratizimit të medias;
 ♦ Problematikat e aksionerëve të mediave dhe komercializimit të tyre të bindjeve 

të tyre politike;
 ♦ Problematikat dhe pasojat e “ndërtimit” të lajmit, teknikave bindëse të 

komunikimit politik, teorive konjiktive në lidhje me perceptimin e mesazheve 
politike etj etj.;

 ♦  Procesin e komunikimit në zgjedhjet elektorale;
 ♦ Komunikimi politik në erën e mediave sociale etj;

1.3 Mediat sociale
Mediat sociale janë e ardhmja e marketingut në fushën e biznesit. Studimet e 

lidhura me marketingun e mediave sociale në politikë, kanë pranuar dhe argumentuar 
inkurajimin e përdorimit të tyre nga aktorët politikë duke e lidhur me avantazhet e 
përdorimit të tyre, ndër të cilat më kryesoret lidhen me:

 ♦  Shpejtësinë e dërgimit të mesazhit;
 ♦ Koston e ulët;
 ♦ Motivimin e mbështetësve politik;
 ♦ Mbështetjen e një kauze të caktuar; 



124

 ♦ Rritjen e pjesëmarrjes në politikë etj.

Aksesi më i lartë i përdorimit të mediave sociale realizohet nga segmenti rinor. Të 
rinjtë shqiptarë, edhe pse janë më të aksesueshëm ndaj komunikimit përmes teknologjive 
të reja dixhitale, kanë një pjesëmarrje online të lidhur kryesisht me aktivitetet qytetare, 
por që gjithsesi prirja drejt rritjes së pjesëmarrjes politike përmes këtyre mediumeve 
është evidente. 

Partitë politike, ashtu sikurse dhe kandidatët politikë në fushatën elektorale të 
vitit 2013, përdoren mediat sociale për informimin e elektoratit. Gjatë periudhës 02 
Mars – 30 Qershor 2013, 2.2 milionë Shqiptar aksesuan faqet politike përmes mediave 
sociale, ku 65% e shifrës së mësipërme, rezultojnë individë të moshës 18-34 vjeç. Gjatë 
kërkimeve, konfirmohet se të rinjtë përdorin mediat sociale kryesisht për informimin 
mbi aktivitetet qytetare dhe krahas kohës së shpenzuar në këto mediume, marrin dhe 
informacion politik, gjë që paraqet të njëjtën prirje me studimet përëndimore. 

1.4 Sjellja politike e elektoratit rinor

Studimet mbi sjelljen e elektoratit rinor janë analizuar kryesisht nga shkencat 
politike dhe psikologjike, të cilat përbëjnë një bazë të mirë reference mbi kërkimin 
marketing, për fushën e Marktingut Politik. Artikujt dhe publikimet e botuara mbi 
faktorët apo elementë, të cilët lidhen me sjelljen e elektoratit rinor, janë deri diku 
antagoniste. Megjithatë, në studimet e fundit pranohet,  që segmenti i elektoratit rinor 
nuk shfaq tendenca apatie ose mospjesëmarrjeje ndaj politikës, por argumentohet se 
ka ndryshuar mënyra se si kuptohet politika nga të rinjtë në ndryshim me brezin e 
prindërve të tyre. Sipas këtyre argumentave të rinjtë, e dy dekadave të fundit, shfaqin 
kërkesa të ndryshme ndaj brezave paraardhës, duke shfaqur sjellje politike, të cilat 
lidhen me nivelin e demokracisë e të mirëqënies. 

Literatura pranon se ka mangësi në analizimin e segmentit të elektoratit 18-29 vjeç, 
dhe se ky identifikimi dhe synimi i votës së tyre shfaqet tejet i rëndësishëm për rritjes e 
pjesës së tregut të synuar.

Ka studiues, të cilët argumentojnë se të rinjtë, tentojnë të jenë të tërhequr ndaj 
pjesëmarrjes aktive në politikë, si rezultat i zhgënjimit ndaj sistemit në përgjithësi, duke 
lidhur mospjesëmarrjen politike me:

 ♦ Fazën e ciklit të jetës;
 ♦ Ndryshimet politike, sociale, teknologjike në proceset e globalizimit dhe 

prirjes drejt individualizmit;
 ♦ Konsumi masiv dhe konkurenca;
 ♦ Lidhja pozitive mes edukimit dhe pjesëmarrjes politike;
 ♦ Tradita Politike etj;

Analizimi dhe identifikimi i nevojave të segmentit të elektoratit të moshës 18-29 
vjeç, shfaqet si prioritar për shkak të argumentave të cituara mëposhtë:

 ♦ Shqipëria është një nga vendet me popullsi më të re në Evropë .
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 ♦ Segmenti rinor paraqet segmentin më të preferuar të partive politike pasi 
përfshihet në segmentin e votuesve të lëkundur. Ky segment në Shqipëri 
përbën rreth 27.5% të tregut elektoral. 

 ♦ Segmenti i elektoratit rinor bazuar mbi shqyrtimin e literaturës, si dhe burimeve 
dytësore dhe tretësore, është më afër ndryshimeve teknologjike, që paraqet 
mjedisi politik aktual. Fakti që mediat janë gjithmonë e më të dixhitalizuara 
dhe aksesi i këtyre mediave është më i lartë në segmentin e elektoratit rinor, 
do të sillte një angazhim më të madh të partive politike drejt segmentit 18-29 
vjeç, për të identifikuar nevojat e tyre.

Ndërsa mospërfshirja rinore në Politikën Shqiptare sipas studimeve, argumentohet 
me faktorë dhe fenomene të lidhura me: 

 ♦ psikologjinë e tranzicionit;
 ♦ psikologjinë se karriera sigurohet dhe nuk fitohet lirisht mbi baza meritokracie; 
 ♦ të rinjtë e zgjedhur në politikë në mënyrë nepotike janë pengesë ndaj prurjeve 

të reja;
 ♦ gjuha e ashpër politike mban larg pjesën liberale, fakti se rinia përdoret për 

fasadë për mitingje/spote elektorale;
 ♦ nivelin e demokracisë konkuruese të brendshme;
 ♦ karriera e shpejtë i detyron këta të jenë besnikë të liderit dhe “militantë” të tij 

etj;

II. IMPLIKIMET PRAKTIKE 

Gjetjet dhe diskutimet e këtij studimi lidhen me implikimet praktike për zbatim në 
të ardhmen, të cilat janë trajtuar në formën e rekomandimeve.

REKOMANDIME

MARKETINGU POLITIK
Partitë politike/kandidatët duhet të mbështeten në modelet e marketingut politik 

në mënyrë që të arrijnë një avantazh konkurues, analizë tregu të sjelljes së elektoratit, 
bazuar në krijimin e një produkti politik real, sipas kërkesave të elektoratit, komunikimit 
dhe Shpërndarjes.

Rekomandohet që modelet e prezantuara të implementohen mbi principet dhe 
konceptet e marketingut, dhe jo mbi bazat e emergjencave elektorale.

PRODUKTI POLITIK
 ♦ Mbështetur mbi gjetjet e studimit, imazhi i liderit partiak paraqet një nga 

elementët më të rëndësishëm të produktit politik, i cili ndikon në sjelljen 
e elektoratit rinor. Në bazë të literaturës së shqyrtuar rekomandohet që 
kandidatët/partitë politike, të kurojnë imazhin e tyre, si përsa i përket aftësive 
të tyre verbale dhe joverbale. Të rinjtë priren të angazhohen në një parti 
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politike kur ndiejnë, se lideri partiak përveç aftësive verbale dhe joverbale 
shfaq karakteristika të tilla si: ndershmëri, integritet moral dhe politik, 
kompetencë dhe autoritet. Kështu partitë politike duhet të zgjedhin kandidatë 
të cilët përmbushin më së miri këto kërkesa.

 ♦  Rekomandohet të zhvillohen politika nxitëse të pjesëmarrjes rinore nga 
kandidatët politikë, përmes krijimit të projekteve dhe zbatimit të tyre në lidhje 
me sensibilizimin, rritjen e procese demokratike brenda strukturës partiake, 
si dhe në angazhimin në edukim të brezave të rinj përmes kuotave të drejta 
të përfaqësimit rinor në strukturat partiake. Produkti politik duhet të hartohet 
në përputhje me perceptimet dhe kërkesat e këtij segmenti. Segmenti i të 
rinjve i percepton shijet dhe preferencat partiake, në bazë të tre kërkesave 
kryesore: punësim dhe siguri, cilësi e lartë niveli të edukimit, si dhe niveli 
i lartë i jetesës. Rritja e imazhit të Shqipërisë nga politika duket se përbën 
një nga kërkesat e të rinjve. Kështu elementi i bazuar në hartimin e produktit 
politik, e lidhur me çështjen social -ekonomike dhe kombëtare, rezulton të jetë 
i rëndësishëm në sjelljen e elektoratit. Rritja e nivelit social ekonomik përbën 
një nga kushtet për ndikimin e sjelljes së të rinjve në lidhje me preferencat 
partiake dhe angazhimin në struktuarat partiake.

 ♦ Rekomandohet qasja mbi pika të caktuara të programit politik. Të rinjtë 
perceptojnë si të rëndësishme çështje të caktuara të programit politik kur 
marrin vendimin se për cilin subjekt do votojnë. 

PROMOCIONI DHE KOMUNIKIMI POLITIK

 ♦ Gjatë vrojtimit elementët më të rëndësishëm lidhur me komunikimin politik, 
lidhet me përdorimin me efiçencë të strategjive mediatike dhe përdorimit të 
aktivitetit të mardhënieve me publikun. Marrja e informacionit politik nga 
të rinjtë, edhe në Shqipëri, duket se tenton drejt televizionit. Kështu duhet të 
shfrytëzohen kanalet mediatike për debate direkte televizive në mënyrë që 
të shpaloset jo vetëm programi politik por edhe aftësitë e kandidatit.

 ♦ Ndër grupet e influencës me ndikim më të lartë ne sjelljen politike tek të rinjtë 
e arsimuar, promovimi përmes aktiviteteve të ndryshme televizive, ka impakt 
më të lartë, krahasuar me atë miqve dhe më pas të familjarëve.

 ♦ Krijimi i mundësive për marrjen e hapësirave të lira televizive duke përdorur 
marrëdhëniet me median dhe duke u fokusuar në krijimin e spoteve 
publicitare mbi baza profesionalizmi dhe transparence. Nga vrojtimi i bërë, 
kanalet televizive me impakt më të lartë rezultuan Top Chanel, i ndjekur 
nga News 24, Ora News, Klan dhe Vizion Plus. Të rëndësishme shfaqen 
si deklaratat për shtyp të politikanëve ashtu dhe si Organizimi sa më i 
shpeshtë i mitingjeve. 

 ♦ Në varësi të analizës statistikore dhe diskutimit të rezultateve elementët 
e lidhur me mitingjet e partisë dhe promovimit nëpërmjet facebook kanë 
një impakt relativisht të lartë në sjelljen e elektoratit rinor. Rekomandohet 
zhvillimi i strategjive të cilat promovojnë organizime në terren të aktiviteteve 
partiake të integruara me mediat sociale dhe aktiviteteve mediatike me mediat 
vizive dhe të shkruara. 



127

 ♦ Rekomandohet përdorimi i promovimi partiak përmes deklaratave, lajmeve 
gjatë orareve më të frekuentuara në lëvizje përmes radios. Gjithmonë e 
më shumë marrja e informacionit politik nëpërmjet radios realizohet në 
orët e mëngjesit kur individët shkojnë në punë, orët e lajmeve të pasdites, 
rekomandohen para edicioneve informative të orës16.00, e më pak në intervalet 
e tjera kohore. Gjatë periudhës së pushimeve verore rekomandohet të përdoret 
mediumi i radios si element i komunikimit politik gjatë intervalit 10.00-18.00, 
ku audienca ndodhet pranë plazheve apo resorteve turistike. 

Në figurën R1 janë paraqitur disa nga mediumet e komunikimit më të përdorura. 
Në varësi të planit buxhetor marketing të partisë përdoret dhe mediumi i caktuar për 
shpërndarjen e mesazhit politik. Gjatë studimit vumë re gjithashtu që komunikimi 
përmes televizionit ka impakt të lartë në sjelljen e votuesit lidhur me shpërndarjen e 
produktit politik por përdorimi i këtij mediumi është me kosto gjithnjë e më të lartë. 
Mediat dixhitale paraqesin një impakt të lartë dhe kosto të ulët. 

Figura -R1
 ♦ Në lidhje me elementët e komunikimit politik si promovimi përmes 

billboardeve, citylight dhe fletë palosjeve rekomandohet një fokusim në 
rritjen e efiçesës së vendosjeve së billboard-eve në zonat në afërsi të rrugëve 
kryesore interurbane dhe citylight në qendër të qytetit. 

 ♦ Referuar këtij kërkimi rekomandohet që buxheti në favor të komunikimit 
politik të ndahet sipas proporcioneve të rezultateve si më poshtë: Kështu, 
rekomandohet të alokohet 50% e buxhetit marketing  në drejtim të publicitetit 
përmes televizionit. Ky mesazh duhet përkthyer në formën e caktuar nga 
subjektet/kandidatët. Propozohet, gjithashtu , bazuar në rezultatet e kërkimit, 
përdorimi me rreth 35% të buxhetit marketing lidhur me outdoor advertising 
(afishe, postera, kapele, bluza, flamuj, banera, city light), si dhe digital media 
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dhe interneti ku përshihen edhe platformat sociale, etj. Pjesa prej 15% e 
buxhetit marketing rekomandohet të adresohet drejt komunikimit përmes 
radios dhe shtypit të përditshëm. Tek figura R2, është prezantuar një skedulim 
sasior i mediumeve të komunikimit, sipas rëndësisë së përceptuar gjatë 
vrojtimit në terren.

Figura R2

 ♦ Marrja e informacionit politik nga familjarët dhe miqtë, rezulton nga të dhënat 
e studimit, se ka një impakt sinjifikativ në sjelljen e elektoratit rinor. Kështu 
rekomandohet që gjatë përdorimit të marketingut shtytës sipas Newman, 
partitë/kandidatët politikë të përdorin teknikat e komunikimit bindës gjatë 
punës me segmentin rinor edhe me familjarët apo miqtë e tyre.

 ♦ Në figurën R3 është sugjeruar në formë skematike integrimi i gjithë strategjive 
të përmendura. Kështu rekomandohet ngritja e një stafi të specializuar 
marketingu, si dhe specialistë të Mediave Sociale, koordinator rrethesh 
(administrues të zona zgjedhore të cilët sigurojnë bazën e të dhënave të 
votuesve), të cilët zhillojnë kanalet e komunimit të produktin politik përmes një 
platforme sociale gjithëpërfshirëse. Në këtë fazë rekomandohet që së bashku 
me kompani si facebook dhe “spin doctors” të mundësohet transmetimi sa më 
i qartë i sloganit, misionit, produktit politik përmes hartimit të një plani efiçent 
dixhital. Në këtë fazë partitë duhen të kenë parasysh gjithashtu krijimin e një 
website partiak i cili të mundësojë jo vetëm ndërkomunikimin me të gjitha 
llojet e pajisjeve dixhitale (aplikime celulare, ipod, ipad, tablet etj) por dhe jo 
me pak të rëndësishme krijimi i një hapësire për të mundësuar mbledhjen e 
fondeve online. 
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Figura R3

 ♦ Organizmi i kurseve, planeve të trainimeve dhe, nëse është e mundur 
nënkontraktimi i një kompanie konsultuese ndërkombëtare apo dhe kombëtare 
e specializuar në  trainimin e burimet njerëzore në mënyrë që të krijohet 
identiteti i partisë dhe shtyllat promotore të saj të jenë të identifikueshme në të 
gjithë anëtarët e kryesisë nga baza deri në qendër.

 ♦ Krijimi i një zyre ekonomike me një staf të kualifikuar në Mbledhjen dhe 
manaxhimin e fondeve.

 ♦ Integrimi i gjithë strategjive të sipërpërmendura (figura R3), nënkupton 
ndërveprim të fushatës tradicionale me fushatën online, grupet e interesit, 
shtabeve elektorale etj, përmes tejçimit të një mesazhi emocional – bindës 
në funksion të rritjes së elektoratit të synuar. Vlen të theksohet që subjektet 
politike/kandidatët duhet të shprehin vazhdimisht mirënjohje dhe të paraqesin 
një nivel të lartë motivimi tek stafi zbatues gjatë gjithë periudhës para dhe 
gjatë fushatës elektorale

 ♦ Rekomandohet një kombinim gjatë shpërndarjes së punës në terren të 
vullnetarëve dhe anëtarëve të partisë, duke përdorur përpjekjet për të 
përqëndruar një pjesë të buxhetit në trajnimin e personelit si dhe në aktivitete, 
ku kandidati paraqitet mirë. Rekomandohet më pak strategjia e fushatës 
negative duke forcuar strategjinë e ç’orjentimit në përpjekje për të kapur në 
befasi kundërshtarin. Gjatë gjithë kësaj faze rekomandohet një ndërthurje me 
forcat e mjedisit që lidhen me mediat, grupimet politike, si dhe një qasje sa 
më e mirë e planit ligjor për procesin e kërkimit marketing. Rekomandohet 
një bashkërendim i aktivitetit të strategjisë së marketingut politik me fushatën 
politike në tërësi. 
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 ♦ Gjatë implementimit të strategjive të marketingut politik, duhet bërë një 
ndërthurje me specialistët e fushatave me maketerët politikë dhe akademikët 
e marketingut. Rekomandohet që partitë politike/kandidatët të realizojnë 
studime tregu jo domosdoshmërisht të bazuara në burimet partiake pasi dihet 
që partitë politike vuajnë nga burimet financiare. Kërkimi mund të realizohet 
për segmentin rinor duke i bazuar strategjitë e bashkëpunimit me organizata 
jofitimprurëse rinore, forume partiake rinore, media, studiues të shkencave 
politike, etj.

 ♦ Ashtu sikurse është rekomanduar gjatë shqyrtimit të literaturës organizimi 
strukturor partiak qëndror i rinisë, duhet të jetë në koherencë me strukturat 
lokale. Strukturat lokale duhet të shpërndajnë një mesazh të lidhur me pikat 
kyçe të programit të partisë e lidhur me prioritetet e zonës lokale. 

 ♦ Në lidhje me mbledhjen e fondeve rekomandohet që partitë politike/kandidatët 
të krijojnë mjetet e nevojshme në funksion të financimit të strukturave rinore. 
Kështu propozohet përveç aktiviteteve marketin të mbledhjes së fondeve nga 
partia me baza qëndrore të realizohet ky funksion ndërmjet koordinatorëve 
rinor duke hartuar, promovuar, zhvilluar aktivitete të cilat të realizojnë thithjen 
e financimeve. Gjithashtu rekomandohet krijimi i një website partiak 
i cili të ofron mundësinë e financimeve online të mbështetësve partiakë. 
Strategji të tilla lidhen me disa avantazhe për partinë politike të lidhura  me, 
uljen e shpenzimeve gjatë fushatave elektorale në funksion të kontraktimit 
të kompanive të huaja dhe rritjen e ekspertizës dhe profesionalizmit, brenda 
strukturave partiake të cilat duhet të kenë vazhdueshmëri gjatë gjithë kohës 
dhe jo vetëm gjatë fushatave elektorale. 

Faleminderit! 

Orjona Fjerza ©
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SHTOJCAT

SHTOJCA A

     PYETËSOR 
MBI NDIKIMIN E ELEMENTËVE TË MARKETINGUT POLITIK NË SJELLJEN POLITIKE 

Data: 01/03/2013

PREZANTIMI: Miredita, unë quhem Orjona Fjerza dhe po punoj për temën time 
të doktoratures lidhur me ndikimin e mediave sociale ne fushen e Marketingut Politik 
në Shqipëri. Pyetjet do tju bëhen lidhur me partinë politike me të cilën ju ndiheni më 
afër dhe impakti i mediave sociale si mjet informimi ne Politike. Intervista do të zgjasi 
afërsisht 2 minuta. Sigurohet anonimati i plote i  përgjigjeve në këtë vrojtim. Nuk jeni 
i detyruar të merrni pjesë, nëse nuk dëshironi.

I) Të përgjithshme 

1. Gjinia e të intervistuarit  0=Femër, 1=Mashkull           (0) (1)
2. Mosha _______  vjeç
3. Arsimimi ___________________________
4. Univesiteti____________________________
5. Dega _________________________________
6. Qyeti ku banoni? _____________

II) Mendime lidhur me impaktin e mediave sociale dhe komunikimin Politik 
ne sjelljen Politike

7. Mesatarisht sa orë e përdorni internetin gjatë një jave?________ orë në javë
8. A  e përdorni facebook-un? 0=Jo, 1=Po                            (0) (1)
9. A e përdorni tëiter-in? 0=Jo, 1=Po                                (0) (1)
10. A jeni pjesë e blogeve? 0=Jo, 1=Po                             (0) (1)
11. A e përdorni linkedin? 0=Jo, 1=Po                           (0) (1)
12. Nese keni llogari ne facebook, a keni bere like te partise suaj ? (0) (1)
13. Nese keni llogari ne facebook,Twiter, a keni bere share te faqes partise 

suaj?   (0) (1)
14. Nese keni llogari ne facebook,  twitter a keni bere thirrje miqve tuaj per te 

votuar per te partine tuaj te preferuar?  (0) (1)
15. Përmendni burimet e internetit që perdorni ju me se shumti? (1) (2) (3) (4) 

1=Adsl në shtëpi, 2=Internet në zyrë, 3=Përmes telefonisë celulare, 4=Internet point 
acces
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16. Informacionin në lidhje me politikën e merrni përmes?    
VLERESIMI: 0=jo, 1=shumë pak, 2=pak, 3=mestarisht, 4=shumë, 5=jashtë mase
Interneti  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Facebook  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Gazeta  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Tëiter  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Televizioni (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Radio  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Familjarët  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Miqtë  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
17. Nëse informacionin në lidhje me politikën  e merrni përmes medias vizive, 

informacioni i cilës media ju duket më realist?  
Media 0=jo, 1=shumë pak, 2=pak, 3=mestarisht, 4=shumë, 5=jashtë mase
Klan Tv  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Neës 24   (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Ora Neës  (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Top Channel (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Tvsh   (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Ufo Tv   (0) (1) (2) (3) (4) (5)
Tjetër, specifikoni ______________ (0) (1) (2) (3) (4) (5)
18. Cila parti politike mendoni se e ka organizuar më mirë fushatën deri tani?
 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8)
1=PS, 2=PD, 3=LSI, 4=AK, 5=FRD, 6=PDIU, 7=Nuk kam dijeni, 8=Nuk kam 

interes
20. Sipas parashikimit tuaj, cila parti mendoni se do fitoj zgjedhjet?
1=PS, 2=PD, 3=LSI, 4=AK, 5=FRD, 6=PDIU, 7=Nuk keni dijeni, 8=Nuk kam 

interes
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) 

III )Mendime lidhur me partinë  me të cilën ju ndiheni më afër pavarësisht në 
se votoni ose jo për të

1. Si e vlerësoni imazhin politik të kësaj partie? 
1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mestar, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
2. Sa dieni kemi për programin e saj? 
1=shumë pak, 2=pak, 3=mesatarisht, 4=shumë, 5=plotësisht                                    
 (1) (2) (3) (4) (5)
3. Vlerësoni nga 1 (niveli më i ulët) deri në 10 (niveli më i lartë) personalitetin 

e liderit të kësaj partie.   (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)
4. Si e vlerësoni programin e partisë për çështjet ekonomiko-sociale? 
1=shumë i keq, 2=i keq, 3=mesatar, 4=i mirë, 5=shumë i mirë, 0=nuk e njoh
 (1) (2) (3) (4) (5) (0)
5. Si e vlerësoni programin e partisë për çështjen kombëtare? 
1=shumë i keq, 2=i keq, 3=mesatar, 4=i mirë, 5=shumë i mirë, 0=nuk e njoh
 (1) (2) (3) (4) (5) (0)
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6. Si e vlerësoni fushatën parazgjedhore të kësaj partie? 
1=shumë e keqe, 2=e keq, 3=mesatare, 4=e mirë, 5=shumë e mirë, 0=nuk e njoh
 (1) (2) (3) (4) (5) (0)
7. Si e vlerësoni publicitetin në TV të kësaj partie? 
   1=shumë e ulët, 2=e ulët, 3=mesatare, 4=e lartë, 5=shumë e lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
8. Si e vlerësoni publicitetin në radio të kësaj partie? 
1=shumë e ulët, 2=e ulët, 3=mesatare, 4=e lartë, 5=shumë e lartë 
 (1) (2) (3) (4) (5)
9. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet Web site të kësaj partie? 
1=shumë e ulët, 2=e ulët, 3=mesatare, 4=e lartë, 5=shumë e lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
10. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet billbordeve të kësaj partie? 
1=shumë e ulët, 2=e ulët, 3=mesatare, 4=e lartë, 5=shumë e lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
11. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet posterave dhe fletpalosjeve të kësaj 

partie?    1=shumë e ulët, 2=e ulët, 3=mesatare, 4=e lartë, 5=shumë e lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
12. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet mitingjeve të kësaj partie? 
  1=shumë e ulët, 2=e ulët, 3=mesatare, 4=e lartë, 5=shumë e lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
13. Vlerësoni nivelin e organizimit të mitingjeve të kësaj partie? 
  1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
(1) (2) (3) (4) (5)
14. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet facebook dhe twiter (media sociale) të 

kësaj partie? 1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë ( 1 ) 
(2) (3) (4) (5)

15. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet aplikimeve celular (media dixhitale) të 
kësaj partie? 

1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
16. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet telemarketingut (SMS) të kësaj 

partie?  1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
17. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet takimeve personale me njerëzit të 

kësaj partie? 1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
18. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet debateve televizive të kësaj partie? 
     1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
19. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet deklaratave të politikanëve të kësaj 

partie? 
     1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
     1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
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20. Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet shkrimeve në gazeta dhe revista të 
ndryshme të politikanëve të kësaj partie? 

     1=shumë i ulët, 2=i ulët, 3=mesatare, 4=i lartë, 5=shumë i lartë
 (1) (2) (3) (4) (5)
21. Si e vlerësoni opinjonin e familjes dhe të miqve tuaj për këtë parti? 
     1=shumë i keq, 2=i keq, 3=mesatar, 4=i mirë, 5=shumë i mirë
 (1) (2) (3) (4) (5)
22. A ndikoheni nga opinioni i prinderve tuaj kur votoni? =Jo, 1=Po  (0) (1)
23. Vlerësoni se sa ndikojne reklamat politike në elektorat për të marr vendimin 

se për kë forcë politike votuesit do të votojnë?
     1=shumë pak, 2=pak, 3=mesatarisht, 4=shumë, 5=jashtë mase
 (1) (2) (3) (4) (5)

Faleminderit
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SHTOJCA  B - 
TE GJITHA GRAFIKET DHE TABELAT E PAPARAQITURA
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Qyteti ku banoni
Frekuenca Përqindja

Berat 85 5,7
Bulqize 1 ,1
Burrel 13 ,9
Delvine 1 ,1
Diber 8 ,5
Durres 92 6,1
Elbasan 134 8,9
Fier 29 1,9
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Fushë-Krujë 9 ,6
Gjirokastër 51 3,4
Gramsh 8 ,5
Has 3 ,2
Kavajë 6 ,4
Koplik 2 ,1
Korçë 2 ,1
Kosovë 1 ,1
Krujë 7 ,5
Kuçovë 14 ,9
Kukës 12 ,8
Laç 9 ,6
Lezhë 26 1,7
Librazhd 18 1,2
Lushnjë 36 2,4
Malësi e Madhe 1 ,1
Mali i Zi 3 ,2
Mamurras 1 ,1
Mat 1 ,1
Milot 1 ,1
Mirdita 1 ,1
Përmet 1 ,1
Pogradec 14 ,9
Poliçan 2 ,1
Pukë 7 ,5
Rubik 1 ,1
Sarandë 4 ,3
Shkodër 69 4,6
Skrapar 2 ,1
Tepelenë 1 ,1
Tiranë 683 45,5
Tropojë 6 ,4
Vau i Dejës 2 ,1
Vlorë 133 8,9
Total 1500 100,0
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Analiza Faktoriale 

Tabela 5.10 - Shuma e katrorëve të ngarkesës së variablave
 Initial Extraction
Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet 
Internetit? 1 0.827

Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet 
Facebookut? 1 0.794

Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet 
gazetave? 1 0.432

Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet Tëiterit? 1 0.655
Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet 
Televizionit? 1 0.701

Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet Radios? 1 0.461
Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet 
Familjareve? 1 0.753

Informacionin per politiken e merrni: Nëpërmjet Miqve 1 0.737
Nese informacionin per politiken e merrni nëpërmjet 
medias vizive, a ju duket realist informacioni ne TV Klan? 1 0.45

Nese informacionin per politiken e merrni nëpërmjet 
medias vizive, a ju duket realist informacioni ne Neës 24? 1 0.75

Nese informacionin per politiken e merrni nëpërmjet 
medias vizive, a ju duket realist informacioni ne Ora 
Neës?

1 0.681

Nese informacionin per politiken e merrni nëpërmjet 
medias vizive, a ju duket realist informacioni ne Top 
Channel?

1 0.612

Nese informacionin per politiken e merrni nëpërmjet 
medias vizive, a ju duket realist informacioni ne TVSH? 1 0.711

Nese informacionin per politiken e merrni nëpërmjet 
medias vizive, a ju duket realist informacioni ne UFO Tv? 1 0.534

Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar me 
mire fushaten elektorale deri tani? 1 0.82

Sipas parashikimit tuaj,cila parti mendoni se do ti fitoje 
zgjedhjet? 1 0.814

Tabela 5.11 - Analiza e Variancës Totale
Com-
ponent

Initial Eigenvalues Extrac-
tion Sums 
of Squared 
Loadings   

 
Total % of Vari-

ance Cumulative % Total % of 
Variance

Cumula-
tive %

1 3.774 23.59 23.59 3.774 23.59 23.59
2 1.909 1.909 11.934 35.524
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3 1.505 9.405 44.929 1.505 9.405 44.929
4 1.282 8.011 52.94 1.282 8.011 52.94
5 1.206 7.54 60.48 1.206 7.54 60.48
6 1.055 6.595 67.075 1.055 6.595 67.075
7 0.948 5.927 73.001    
8 0.812 5.073 78.075    
9 0.719 4.493 82.568    
10 0.585 3.656 86.224    
11 0.465 2.905 89.129    
12 0.414 2.587 91.716    
13 0.367 2.294 94.01    
14 0.346 2.163 96.172    
15 0.326 2.039 98.212    
16 0.286 1.788 100    

Tabela 5.12 - Lidhja mes komponentëve kryesorë
Component  

 1 2 3 4 5 6
Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Internetit? 0.533 -0.367 0.354 0.17 0.095 0.495

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Facebookut? 0.565 -0.341 0.396 0.145 0.075 0.418

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet gazetave? 0.493 -0.006 -0.328 0.252 0.128 0.031

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Tëiterit? 0.291 0.119 0.622 -0.405 0.064 -0.028

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Televizionit? 0.454 -0.18 -0.411 0.532 -0.066 0.086

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Radios? 0.446 0.142 0.395 -0.102 0.041 -0.273

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Familjareve? 0.603 -0.235 0.001 0.194 0.146 -0.525

Informacionin per politiken e 
merrni: Nëpërmjet Miqve 0.598 -0.269 0.154 0.164 0.219 -0.456

Nese informacionin per politiken 
e merrni nëpërmjet medias vizive, 
a ju duket realist informacioni ne 
TV Klan?

0.525 0.277 -0.102 -0.238 0.174 0.028

Nese informacionin per politiken 
e merrni nëpërmjet medias vizive, 
a ju duket realist informacioni ne 
Neës 24?

0.6 0.409 -0.009 -0.07 -0.466 0.013
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Component  
 1 2 3 4 5 6
Nese informacionin per politiken 
e merrni nëpërmjet medias vizive, 
a ju duket realist informacioni ne 
Ora Neës?

0.618 0.426 -0.08 -0.069 -0.325 -0.036

Nese informacionin per politiken 
e merrni nëpërmjet medias vizive, 
a ju duket realist informacioni ne 
Top Channel?

0.328 0.027 0.076 0.147 -0.69 0.02

Nese informacionin per politiken 
e merrni nëpërmjet medias vizive, 
a ju duket realist informacioni ne 
TVSH?

0.463 0.389 -0.358 -0.237 0.332 0.226

Nese informacionin per politiken 
e merrni nëpërmjet medias vizive, 
a ju duket realist informacioni ne 
UFO Tv?

0.481 0.352 -0.208 -0.109 0.333 0.118

Cila prej partive politike mendoni 
se e ka organizuar me mire 
fushaten elektorale deri tani?

-0.266 0.612 0.304 0.519 0.11 0.014

Sipas parashikimit tuaj,cila parti 
mendoni se do ti fitoje zgjedhjet? -0.275 0.624 0.305 0.47 0.184 0

Tabela 5.14 - Shuma e katrorëve të ngarkesës së variablave
 Initial Extraction
Si e vlerësoni imazhin politik te partise me të cilën ju 
ndiheni më afër panvaresisht nëse e votoni apo jo? 1 0.574

Sa dijeni keni për programin e kësaj partie? 1 0.572
Vlerësoni nga  personalitetin e liderit të kësaj partie. 1 0.516
Si e vlerësoni programin e kësaj partie lidhur me çështjet 
social-ekonomike? 1 0.698

Si e vlerësoni programin e partisë për çështjen 
kombëtare? 1 0.672

Si e vlerësoni situatën parazgjedhore të kësaj partie? 1 0.599
Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar me 
mire fushatën elektorale deri tani? 1 0.62

Sipas parashikimit tuaj,cila parti mendoni se do t’i fitojë 
zgjedhjet? 1 0.571

Tabela 5.15 - Analiza e Variancës Totale

Com-
ponent Initial Eigenvalues

Extraction Sums 
of Squared 
Loadings
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 Total % of 
Variance

Cumula-
tive % Total % of 

Variance
Cumula-
tive %

1 2.803 35.042 35.042 2.803 35.042 35.042
2 2.02 2.02 25.245 60.286
3 0.848 10.603 70.89    
4 0.6 7.496 78.385    
5 0.52 6.495 84.88    
6 0.447 5.585 90.464    
7 0.415 5.189 95.654    
8 0.348 4.346 100    

Tabela 5.16 - Lidhja mes komponentëve kryesorë
 

 

Component
1 2

Si e vlerësoni imaxhin politik te partise me te cilen ju 
ndiheni me afer panvaresisht nese e votoni apo jo? 0.755 -0.065

Sa dijeni keni per programin e kësaj partie? 0.731 -0.192
Vlerësoni nga 1-1personalitetin e liderit te kësaj partie. 0.718 0.036
Si e vlerësoni programin e kësaj partie lidhur me 
çeshtjet social-ekonomike? 0.355 0.756

Si e vlerësoni programin e partise per çeshtjen 
kombetare? 0.261 0.777

Si e vlerësoni situaten parazgjedhore te kësaj partie? 0.263 0.728
Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar 
me mire fushaten elektorale deri tani? -0.698 0.364

Sipas parashikimit tuaj,cila parti mendoni se do ti fitoje 
zgjedhjet? -0.657 0.373

Tabela 5.18. - Shuma e katrorëve të ngarkesës së variablave

 Initial Extraction
Si e vlerësoni publicitetin ne TV te kësaj partie? 1 0.531

Si e vlerësoni publicitetin ne radio te kësaj partie? 1 0.537
Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet Ëebsite te kësaj par-
tie? 1 0.538
Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet Billboardeve te kësaj 
partie? 1 0.59
Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet posterave dhe fletpa-
losjeve te kësaj partie? 1 0.552
Si e vlerësonipromovimin nëpërmjet mitingjeve te kësaj 
partie? 1 0.628
Vlerësoni nivelin e organizimit te mitingjeve te kësaj partie 1 0.607
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Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar me 
mire fushaten elektorale deri tani? 1 0.803
Sipas parashikimit tuaj,cila parti mendoni se do ti fitoje 
zgjedhjet? 1 0.82

 
5.19 - Analiza e Variencës Totale

Com-
ponent

Initial Eigenvalues

Extraction 
Sums of 
Squared 
Loadings

  

 
Total % of 

Variance
Cumulative 

% Total % of 
Variance

Cumulative 
%

1 4.218 46.861 46.861 4.218 46.861 46.861
2 1.388 1.388 15.428 62.289
3 0.704 7.822 70.11    

4 0.662 7.353 77.463    

5 0.583 6.482 83.946    

6 0.463 5.149 89.095    

7 0.36 3.998 93.093    

8 0.341 3.794 96.887    

9 0.28 3.113 100    

5.20 - Lidhja mes komponentëve kryesorë
 

 

Component
1 2

Si e vlerësoni publicitetin ne TV te kësaj partie? 0.714 0.144
Si e vlerësoni publicitetin ne radio te kësaj partie? 0.679 0.274
 Si e vlerësoni promovimin nëpërmjet Website te kësaj partie? 0.726 0.103
Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet Billboardeve te kësaj 
partie? 0.749 0.17

Si e vlerësoni publicitetin nëpërmjet posterave dhe 
fletpalosjeve te kësaj partie? 0.715 0.201

Si e vlerësonipromovimin nëpërmjet mitingjeve te kësaj 
partie? 0.788 0.081

Vlerësoni nivelin e organizimit te mitingjeve te kësaj partie 0.779 0.011
 Cila prej partive politike mendoni se e ka organizuar me mire 
fushaten elektorale deri tani? -0.474 0.761

Sipas parashikimit tuaj,cila parti mendoni se do ti fitoje 
zgjedhjet? -0.439 0.792
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SHTOJCA C
EMAILET NGA S. HENNENBERG DHE B. NEWMAN 

Oriona Fjerza <orjona.fjerza@gmail.com>
 9:41 PM (13/01/2013)
 
to s.henneberg
 
Dear Mr. Hennenberg,

im Orjona Fjerza, and i hold the position of eastern professor in Economics Faculty 
of Tirana, marketing Department. Im folloëing the doctoral studies in Political marketing 
Field, Faculty of Economics, Marketing Department, Tirana Albania.

I find very interesting your generic functions analise for the Albanian Political 
Market. 

Im going to ask you permission if i can use your model and mean time im working 
in the social media impact in the general election in Albania.

Stephan Henneberg

 10:22 AM (14/01/2013)
  to me
 Dear Oriona
models which are published can always be used for further research; you only need 

to reference the source.

Best Wishes,
Stephan
_________________________________________________________________
Prof. Stephan C. Henneberg, Ph.D.
Chair Professor of Marketing and Strategy
Director Business Ecosystem Research Group
 
School of Business and Management | Quën Mary University of London |
Bancroft Building | Mile End Road | London E1 4NS | United Kingdom
Room 3.28G | Tel.: +44 (0)207 882 6544
Email: s.henneberg@qmul.ac.uk
http://www.busman.qmul.ac.uk/staff/hennebergs.html
h t t p : / / w w w. b u s m a n . q m u l . a c . u k / r e s e a r c h / r e s e a r c h c e n t r e s /

Businesssystemsresearchgroup/98967.html

Visiting Professor of Marketing, University of Bamberg, www.uni-bamberg.de/
bël-marketing/ 

Visiting Professor of Marketing, University of Bayreuth, www.marketing.uni-
bayreuth.de/de/index.html 
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Visiting Professor of Strategy, Kedge Business School Bordeaux www.kedgebs.
com. Read Professor Henneberg’s neë academic books and articles:

- Thornton, Henneberg, Naude. (2013) “Understanding Types of Organizational 
NetWorking Behavior in the UK Manufacturing Sector.” Industrial Marketing 
Management (in press)

- Ramos, Roseira, Brito, Henneberg, Naudé. (2013) “Business Service Networks 
and their Process of Emergence: The Case of the Health Cluster Portugal” Industrial 
Marketing Management (in press)

- Ormrod, Henneberg, O’Shaughnessy (2013) Political Marketing: Theory and 
Concepts, Sage

Read Professor Henneberg’s neë best practice articles:
http://mittelpunkt.bayernlb.de/ausgaben/ausgabe_0313/Wissen/die_zutaten_fuer_

erfolgsrezepte/

________________________________________
From: Oriona Fjerza <orjona.fjerza@gmail.com>
Sent: 13 January 2013 8:41 PM
To: Stephan Henneberg
Subject: Permision Request
 
 Oriona Fjerza <orjona.fjerza@gmail.com>
 10:28 AM (13/01/2013)
 
to Stephan
 
Yes Prof, of course that reference is strictly required .id like to thanks you very 

much and mean time, i find very interesting “The Idea of Political Marketing”. It help 
me so much for my work researches.

Best Regards 
Phd Candidate
Orjona FJERZA

 Political Marketing model
Inbox 
Oriona Fjerza <orjona.fjerza@gmail.com>
 9:32 PM (13/01/2014)
    
to bnewman
 
Good day  and Happy New Year to You Mr Newman,im Orjona Fjerza , PHD 

candidate in Political Marketing and SMM, Faculty of Economics, Marketing 
Department, Tirana Albania.

I find very interesting you Mix Marketing model in political. im going to analise for 
the Albanian Political Market. 
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Im going to ask you permission if i can use your model and mean time im working 
in the social media impact in the general election in Albania, which were held the last 
year  in  23 June.

Best wishes and a very happy new year !

Newman, Bruce
 10:29 PM (14/01/2014)
    
 to me
 
Please feel free to use the model Oriona!
Good luck!
Prof Newman

Sent from my iPhone
DePaul University
1 E. Jackson Blvd.
Chicago, IL 60604
(312) 362-8000
(800) 4DE PAUL (outside Illinois)

Oriona Fjerza <orjona.fjerza@gmail.com>
 Jan 13
    
 
to j.lees-marshme.
  
Dear Mrs .Less Marchment,

im Orjona Fjerza, and i hold the position of part-time professor in Economics Faculty of 
Tirana, marketing Department. Im  following the doctoral studies in Political marketing 
Field , Faculty of Economics, Tirana Albania.
I find very interesting your market oriented model  analise for the Albanian Political 
Market. 

Im going to ask you permission if i can use your model and mean time im working in 
the social media impact in the general election in Albania, which were held the last year  
in  23 June.

Best wishes 
Phd. C. Orjona Fjerza
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Jennifer Lees-Marshment <j.lees-marshment@auckland.ac.nz>
 Jan 19
    
 
to me
 
 
Dear Oriona

Good to hear from you. Yes, you can use my model as long as you acknowledge/cite it. 

all the best

best wishes, Jennifer
_____________________________________________________________________
______
Associate Professor Jennifer Lees-Marshment www.lees-marshment.org 
Political marketing resource site
Communications officer for the UK PSA political marketing group
University of Auckland Department of Political Studies Private Bag 92019 Auckland 
New Zealand Email j.lees-marshment@auckland.ac.nz
________________________________________




