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Parathënie 

Ky studim përpiqet të japë një kontribut në fushën e marrëdhënieve publike, markës së 

korporatës/kompanisë dhe reputacionit duke servirur në mënyrë të përmbledhur formën se si 

angazhimi në aktivitetet e marrëdhenieve publike e ndikojnë reputacionin.  

Vështrimi mbi literaturën pasqyron në mënyrë teorike diapazonin e gjerë të 

marrëdhënive publike. Marrëdhënia publike trajtohet si një nga elementët e miksit të 

komunikimit, i cili po gjen gjithmonë e më shumë përdorim në vendin tonë. Marka pasqyrohet 

si akumuluese e të gjitha përpjekjeve marketing dhe jo vetëm, ku zënë vend edhe aktivitete të 

marrëdhënieve publike. Reputacioni shfaqet si një element shumë i rëndësishëm, i cili shpesh 

në përdorimin gjuhësor të përditshëm, përkëmbehet me markën. Vështrimi në literaturë 

prezanton pikat ku bashkohen dhe ku ndahen këto dy koncepte dhe sa mund të përdoren për të 

vlerësuar njëra-tjetrën. 

Pyetja që bëjnë shpesh profesionistët e marketingut dhe jo vetëm, është: A ia vlen të 

shpenzojmë për marrëdhëniet publike? Duke qenë se kontributi i marrëdhënieve publike është 

i vështirë të matet, profesionistët e kanë të vështirë të japin një përgjigje të argumentuar. Ky 

studim është një përpjekje për të dhënë një përgjigje mbi këtë pyetje duke u mbështetur mbi 

një metodologji që rrjedh nga vështrimi në literaturë dhe praktikat e deritanishme. 

Rezultatet e kërkimit na prezantojnë një skemë logjike e cila mund të na  ҫojë në 

arsyetim që ndihmon vendimmarrjen për situata që lidhen me perceptimet publike/masive mbi 

reputacionin dhe lidhjen e elementëve të komunikimit miks me këto perceptime. Në rastin 

tonë janë zgjedhur marrëdhëniet publike, por kjo skemë logjike mund të përdoret edhe për 

elementë të tjerë të miksit të komunikimit, kryesisht të vështirë për tu matur. Paralelisht me sa 

më lart, punimi paraqet edhe disa gjetje të tjera për sektorin e destinacioneve të organizuara të 

shitjes me pakicë siҫ janë qendrat tregëtare, dhe gjithashtu lidhjet që mund të studiohen mes 

elementëve të veҫantë siҫ janë përgjegjësia sociale dhe punësimi me vlerësimin total mbi 

reputacionin. Analiza përmes hartave perceptuale është një tjetër propozim i këtij studimi për 

tu përdorur nga vendimmarrësit në situata të ndryshme. 

Fjalë kyҫe: markë, reputacion, korporatë, marrëdhënie publike 
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Kapitulli 1: PREZANTIM I PËRGJITHSHËM I STUDIMIT 

1.1 Hyr je 

Ky kapitull shtron bazën e punimit duke prezantuar sfondin e ҫështjeve që adreson ky 

kërkim dhe ato që lidhen me problemin e kërkimit. Ai skicon arsyetimin për problemin 

kërkimor të trajtuar në këtë punim dhe siguron një shpjegim mbi metodologjinë e përdorur. 

Përmbajtja e ҫdo kapitulli është në funksion të strukturës së kërkimit. Në të konsiderohen 

kufizimet e kërkimit sikurse dhe kontributet e mundëshme që ky punim do tu japë 

akademikëve dhe atyre që e praktikojnë fushën si profesion. 

1.2 O r jentimi i problemit/ҫështjes kërkimore 

Ky studim është i përqendruar në dy ҫështje bazë: a) në prezantimin e literaturës për 

markën, reputacionin dhe marrëdhënien publike; b) në studimin e lidhjes që ekziston mes 

përpjekjeve që vijnë nga aktivitetet e marrëdhënieve publike në reputacionin e 

korporatës/organizatës/kompanisë. 

Literatura qartëson lidhjen mes koncepteve të markës, marrëdhënieve publike dhe 

reputacionit dhe na ndihmon në një rrugë për aplikimin e një modeli/skeme logjike për 

studimin e lidhjes mes variablave.  

Konceptet teorike dhe trajtimi i ҫështjes kërkimore janë të aplikueshme në të gjitha 

organizatat pavarësisht formës së organizimit të tyre, publike ose private, fitimprurëse ose 

jofitimprurëse, etj. 

1.3 Sfondi i studimit 

Kjo  ҫështje siguron një skicë të studimit, justifikon rëndësinë e tij, si dhe shpjegon 

kontekstin në të cilin prezantohet ҫështja kërkimore.  

Pas më shumë se 20 vjetësh ekonomi të tregut të lirë, në Shqipëri sot operojnë shumë 

kompani të cilat janë krijuar në vend ose funksionojnë nën cadrën e kompanive 

shumëkombëshe. Cilado qoftë origjina e tyre, kompanitë konkurojnë në të njëjtin treg dhe 

gjithnjë e më shumë përballen me nevojën për strategji marketing të sukseshme dhe kosto-
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eficiente. Profesionistët e marketingut  “i  hedhin  sytë”  gjithnjë e më shpesh në realizimin e 

miksit të komunikimit me sa më pak kosto dhe sa më të besueshëm. Për këtë ata 

orjentojnëkompanitë drejt formave që lidhen me  “gojët  e  treta”,  të cilave profesionalisht u 

referohemi si Marrëdhënie Publike. Edhe pse praktika në botë ka fakte për suksesin e 

aplikimit të marrëdhënieve publike, në Shqipëri ende nuk kemi argumentuar suksesin dhe 

dobinë e aplikimit të marrëdhënieve publike.  

Ky  studim  tenton  t’ju  vijë në ndihmë profesionistëve të marketingut të cilët shpesh 

përballen me pyetjen e kolegëve dhe shefave të tyre: “Cfarë përfiton kompania nga ky 

aktivitet i marrëdhënies publike për të cilin po shpenzojmë?”. 

Studimi nis me vështrimin në literaturë duke kërkuar të gjejë materializimin e 

përpjekjeve të marrëdhënieve publike tek marka dhe gjatë këtij rrugëtimi ndalet tek 

reputacioni. Të tre konceptet: marka, reputacioni dhe marrëdhënia publike takohen tek e njëjta 

pikë: krijimi i besimit. 

1.4 Ҫështja kërkimore dhe arsyetimi mbi të 

Formulimi i ҫështjes  kërkimore  në  këtë  punim  është:  “Studimi  i  lidhjes  mes 

aktiviteteve  të marrëdhënieve  publike me markën  e  korporatës”.  Punimi  identifikon lidhjen 

mes tyre në aspektin teorik dhe sudion sjelljen në mjedisin shqiptar për të siguruar një tablo e 

cila i ndihmon praktikantët në këtë fushë, të arsyetojnë mbi strategjitë e tyre dhe të 

justifikojnë përpjekjet e tyre dhe përdorimin e buxheteve. 

Për të arritur këtë, vështrimi i literatures na orjenton drejt konceptit të reputacionit.   

Marka e korporatës,  është  shqipërim  nga  anglishtja  i  termit  “corporate  brand”.  Në 

përdorimin e termit “korporatë”, në rastin e trajtimit të togëfjalëshit “marka e korporatës” nuk 

i referohemi formës së organizimit apo formës juridike të subjekteve. Në këtë rast, ekuivalente 

të termit “koporatë” janë edhe termat “kompani”, “organizatë”, “firmë”.   Nga vështrimi mbi 

literaturën konstatohet se edhe literatura sillet po njësoj përballë këtij termi. Për këtë arsye, në 

punim nuk ndalemi në formën e organizimit të korporatës apo në ndonjë sqarim tjetër në 

lidhje me të.  

Pyetja kërkimore bazë e këtij studimi është:  
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PK:  “Cila  është  lidhja  mes  aktiviteteve  të  marrëdhënieve  publike  me  markën  e 

korporatës?” 

Për ti dhënë përgjigje kësaj pyetje, do të kalojmë në: 

- Vështrimin e literaturës për të qartësuar konceptet dhe për të identifikuar modele të 

vlerësimit të variablave. 

- Përdorimin e anketimit me qëllim mbledhjen e të dhënave cilësore për perceptimin 

masiv mbi reputacionin.  

- Përdorimin e intervistës së thelluar për të mbledhur të dhëna cilësore dhe sasiore për 

një sektor në fokus, qendra tregtare, i cili na siguron matës për marrëdhëniet publike. 

- Analizë statistikore përmes korrelacionit të rangut dhe analiza të tjera përmes 

teknikave të analizës në marketing.  

1.5 Metodologjia e përdorur 

Vështrimi i literaturës ka dy qëllime kryesore: a) të qartësojë konceptet për nivelin e 

fushave në studim. Vlera e vështrimit të literaturës në këtë punim është e rëndësishme për 

shkak se ofron materiale në gjuhën shqipe  të një  fushe  të  re  siҫ është reputacioni, por edhe 

studim më të thelluar të marrëdhënieve publike dhe markës; b) të investigojë mbi modelet e 

matjes për secilin nga variablat në studim në mënyrë të që të prodhojë modelin më të 

përshtatshëm të matjes i cili siguron përmbushjen e misionit të kërkimit.  

Kërkimi i aplikuar është i mbështetur në kërkimin cilësor dhe sasior, në kërkimin 

eksplorues dhe përshkrues. Kërkimi është i ndarë në dy pjesë, të cilat mbledhin të dhëna në 

mënyrë të pavarur si dy kërkime paralele: njëri kërkim i kryer tek publiku i gjerë mbi 

perceptimet që ata kanë mbi kompanitë dhe kërkimi tjetër i cili mbledh të dhëna mbi 

Marrëdhëniet Publike në disa kompani të një sektori të caktuar, ai i njësive me pakicë të 

sektorit qendra tregtare apo destinacione të shitjes me pakicë nën një cati me sipërfaqe më të 

mëdha se klasifikimi “hipermarket”,  të cilat kanë karakteristikë homogjene faktin që  janë  të 

gjitha marka korporative të krijuara në Shqipëri.  

Pyetja kërkimore bazë për kërkimin e aplikuar është:  

“Cila është lidhja mes aktiviteteve të marrëdhënieve publike me reputacionin?” 
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Gjithashtu kërkimi ka për qëllim ti japë përgjigje edhe pyetjeve kërkimore të 

mëposhtëme: 

PK1: Cilët janë faktorët që ndikojnë më shumë dhe ata që ndikojnë më pak në performancën e 

marrëdhënieve publike?  

PK2: Ҫfarë marrëdhënie kanë faktorët me njëri-tjetrin? 

PK3: A mund të prodhojmë një model i cili të mund të aplikohet në kohë të ndryshme dhe 

sektorë të ndryshëm për të gjeneruar të dhëna të besueshme dhe të përdorëshme? 

Analiza e të dhënave do të mbështetet mbi analizën statistikore që ofron përdorimi i 

Korrelacionit të Rangut.  

Analiza logjike dhe interpretimi do të ndihmohen nga koncepte të tjera marketing dhe 

nga teknika të njohura sic është Harta e Perceptimit.  

Në mënyrë skematike hapat e kërkimit të aplikuar paraqiten si më poshtë: 

 

F ig. 1: Hapat në procesin e kërkimit të aplikuar 

Analiza logjike dhe interpretimi do të ndihmohen nga koncepte të tjera marketing dhe 

nga teknika të njohura sic është Harta e Perceptimit. Harta e perceptimit, në anglisht e gjetur 

si “perceptual mapping”, është një teknikë mjaft e fuqishme e përdorur në shumë aplikime në 

fushën e marketingut, në të cilat manaxherët dëshirojnë të njohin (1) dimensionet konjitive (të 
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të menduarit, vlerësuarit, perceptuarit, etj.) që konsumatorët përdorin për të vlerësuar 

“produktet” në kategorinë e marrë në studim, (2) “pozicionet” relative të produkteve/markave 

aktuale dhe potenciale në raport me këto dimensione.  

1.6 K ufizimet e kërkimit dhe supozimet bazë 

Modeli i aplikuar në këtë kërkim është i përshtatshëm për kushtet e Shqipërisë, në të 

cilën identifikimi i vlerës financiare të tregut për asetin markë është tepër i vështirë, pothuajse 

i pamundur të kryhet në një moment të dhënë.  

Vlera e markës së korporatës e shprehur në terma financiarë (nga literatura-vlera e 

asetit markë) do të ishte mjaftueshëm përfaqësuese për tu konsideruar nëse kjo do të ishte 

qartësisht e shprehur si vlerë në treg. Në mungesë të këtyre të dhënave në tregun shqiptar, kjo 

metodologji propozon përdorimin e listimit në bazë të reputacionit të perceptuar. 

Meqenëse të dhënat e gjeneruara nga brenda kompanive janë konfidenciale dhe 

meqenëse qëllimi ynë primar është paraqitja e një modeli dhe vërtetimi apo jo i një lidhje, e jo 

hartimi i një listimi mes kompanive për të evdientuar se cila është më e mira, kompanitë e 

analizuara në studim nuk do të evidentohen me emrat e tyre të vërtetë, por me shkronja 

A,B,C… 

Anketimi mbi reputacionin e perceptuar, është zhvilluar gjatë një periudhe 2 javore, në 

muajt shtator – tetor 2013. Kjo periudhë përputhet me një mjedis politik të ri në Shqipëri 

sepse shënon ndryshimin e qeverisjes nga qeverisja e djathtë 8 vjecare, në qeverisje të majtë 

pas një periudhe të gjatë. Duhet konsideruar që perceptimi mbi reputacionin e kompanive në 

Shqipëri mund të jetë i lidhur ngushtë me konjukturën politike sipas të cilit personazhë të 

caktuar politikë bashkohen në mënyrë jopublike me kompani të caktuara dhe ky mund të jetë 

një element që ndikon perceptimin. Megjithatë ky ndikim nuk është vërtetuar shkencërisht. 

1.7 Kontribute potenciale në di je 

Kontributet që mund të japë ky punim në dije në nivel literature në gjuhën shqipe dhe 

në nivel praktik. Studimi ofron trajtim të konceptit të markës së korporatës/organizatës, 

marrëdhënieve publike marketing dhe reputacionit të korporatës/organizatës. Literatura do të 

ndihmojë studjuesit dhe praktikantët të kuptojnë rëndësinë e aktiviteteve marketing që lidhen 

me këto koncepte duke i ndihmuar ata në studime të tjera apo në jetën e tyre të përditëshme si 

profesionistë në fushën e marketingut të aplikuar.  
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Modeli i propozuar në kapitullin e kërkimit të aplikuar, përveҫ rezultateve që na 

ndihmon të arrijmë për ҫështjen kërkimore subjekt i këtij punimi, ofron një model i cili mund 

të aplikohet në kohë të ndryshme, për sektorë të ndryshëm dhe për variabla të tjerë të cilët nuk 

janë lehtësisht të matshëm në marketing.  

Përdorimi i teknikave të analizës përmes hartës së perceptimit është një tjetër kontribut 

i cili do të jetë i dobishëm për tu përdorur në nivel menaxherial, jo vetëm për 

organizata/korporata/kompani, por për individë, personazhë politikë, institucione publike, etj.  
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Kapitulli 2: VËSHTRIMI I LITERATURËS 

2.1. M A R K A 

2.1.1. K uptimi i Markës dhe Marka e Korporatës 

Shoqata Amerikane e Marketingut (American Marketing Association-AMA) e 

përcakton markën si një “emër, term, dizajn, ose cdo tipar tjetër që identifikon në mënyrë të 

dallueshme të mirat apo shërbimet e një shitësi nga ato të një shitësi tjetër.” 

Megjithëse kompanitë e ndërtojnë krijimin e markës përmes programeve të 

marketingut dhe aktiviteteve të tjera, në fund të fundit, marka është diҫka që fle në 

mendjen e konsumatorit. “Marka është një entitet i perceptuar që i ka rrënjët në realitet, por 

reflekton perceptimet dhe ndoshta edhe zakonet e konsumatorëve.”  (Kotler Philip, Keller K. 

Lane, Marketing Management”12,2006,p.276).  

Një shënim interesant i De Chernatony (1993, p.174) është: “Markat  janë  entitete 

komplekse  të cilat ngjizen/krijohen në dokumenta planifikuese, por në fund “flenë” tek mendja e 

konsumatorëve”. Ato kanë sukses sepse strategjitë marketing miksohen në mënyrë harmonike 

me nevojat konsumatore. Ende, nuk është e pazakontë për marketerët të interpretojnë markat 

vetëm me një referencë nga një input i vogël. Kur kompanitë nuk janë të sigurta se ku duhet të 

qëndrojë marka e tyre, atëherë ato duhet të fillojnë me këndvështrimin e konsumatorëve mbi 

markën, dhe më pas të përpiqen të përforcojnë aspektet pozitive të besimeve të tyrë.”  

Procesi i ndërtimit dhe manaxhimit të markës mbështetet i gjithi mbi diferencimin. “Të 

markosh një produkt, është e nevojëshme t’i mësosh konsumatorëve se “kush” është produkti – 

duke i vendosur një emër dhe duke përdorur elementë të tjerë të markës për ta identifikuar atë – si 

edhe “cfarë” bën produkti dhe “përse” duhet që konsumatorët të jenë të lidhur me të. Markimi 

përfshin krijimin e strukturave mendore/psikologjike dhe ndihmesën e konsumatorëve për të 

organizuar dijen e tyre rreth produkteve dhe shërbimeve në një mënyrë që e qartëson 

vendimmarrjen e tyre dhe, në proҫes,  i  shton  vlerë  firmës”.  (Kotler Philip, Keller K. Lane, 

Marketing Management”12, 2006, p.276). 

Menaxhimi i markës duhet parë si strategjik dhe holistik në mënyrë që të sigurojë 

jetëgjatësinë e produkteve apo shërbimeve (Wood, 2000). Më tej, Davis (1995), thekson se 

markat fillojnë të menaxhohen si asete dhe e rrisin vlerën e tyre në kohë.  
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Marka është përkufizuar si, “një kombinim  atributesh, e komunikuar përmes një emri ose 

simboli, e cila influencon një proces të menduari në mendjen e një audience dhe krijon vlerë.” 

(Grimaldi, 2003, p. 1).  Qëllimi i zhvillimit të një marke është vendosja e një marrëdhënie mes 

audiencës së synuar dhe markës, dhe vendosjen e një lidhje të qartë në mendjen e konsumatorëve 

mes markës dhe një cështjeje të caktuar që lidhet me markën (Evans, Price, & Blahut, 2005).  

Qëllimi i emrit të markës është të komunikojë në mënyrë të bashkuar një sasi të caktuar 

atributesh pozitive. Pasja e një diferencimi të qëndrueshëm ndihmon identifikimin e produktit 

përmes markës në mënyrë që konsumatorët të ndërtojnë një nivel besimi në produktin që ata 

konsumojnë deri në pikën ku konsumatorët krijojnë zakone në vendimet e tyre për blerje .  

Nga cfarë shpjegohet më sipër, marka angazhohet të luajë dy role:  

a) Në komunikimin tek konsumatori një rang atributesh pozitive që asociiohen me 

ofruesin e shërbimit, pavarësisht nëse këto janë reale apo të perceptuara.  

b) Ndërtimin e një niveli njohje dhe dije brenda konsumatorit në mënyrë që të 

krijohet besimi dhe të përsëritet vendimi për blerje me kompaninë.  

Markat e suksesshme krijojnë një bazë për zhvillimin e avantazhit konkurrues dhe 

komunikojnë një imazh dhe personalitet i cili përkthehet në qëndrime pozitive të konsumatorëve 

përballë atij produkti apo prodhuesi në një periudhë kohe të dhënë.  

Strategjitë e markës duhet të zhvillohen në dy drejtime kryesore: 

1- Krijimi i njohjes dhe perceptimit për cilësinë e produktit në nivelin e konsumatorit 

final përmes teknikave të komunikimit. 

2- Krijimi i njohjes dhe perceptimit për cilësinë e shërbimit në nivelin e shitësit me 

pakicë përmes teknikave superiore të përgjigjes (përmbushja e porosisë, suport teknik, shërbim 

ndaj klientit).  

Për sa kohë që po konsiderojmë dy kategori njohje/ndjeshmërie ndaj markës, do të na 

duhet të konsiderojmë strategji për të dy nivelet: markën e korporatës dhe markën e produktit.  

Marka e korporatës është fillimisht një skelet i një natyre racionale. Për shembull, 

qëndrueshmëria e vlerës konsumatore varet nga proҫeset e brendshme të cilat komunikojnë 

premtimin e markës dhe nga sjellja e stafit tek i cili mishërohen vlerat e markës.  

Në mënyrë të vazhdueshme roli i punonjësve në ndërtimin dhe mbajtjen e marrëdhënieve 

konsumatore është kyҫ (Harris and de Chernatony, 2001; deChernatony, 2001; Miles and 

Mangold, 2004; Chun and Davis, 2006). Së dyti, vlera konsumatore zhvillohet dhe 

transmetohet përmes rrjetit të furnitorëve dhe partnerëve të firmës, të cilët bëhen pjesa 

eksplicite komunikimit total. Së fundi,marrëdhëniet më të gjithë grupet e jashtëm të interesit 
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duke përfshirë investitorët, median dhe komunitet lokale, janë të rëndësishme duke qenë se ato 

kontribojnë në perceptimin dhe reputacionin e markës (Einwiller and Will, 2002). “Roli  i 

vlerave të markës në drejtimin e tregut është i dukshëm në një numër të madh marrëdhëniesh. 

Për stafin ekzistues, përdoren si parime pune rregullat për zhvillimin e stafit, ndërsa për 

punonjësit potencialë ato shërbejnë si parime për rekrutimin. Për konsumatorët, ato vendosin 

rregulla të tregtisë dhe sjelljes, dhe për aktorët e shoqërisë ato sigurojnë normat për bazat e 

marrëdhënieve.” (Tarnovskaya Veronika, Burt Steve, (2008), “The Role of Corporate 

Branding in a market driving strategy” (Roli i Markës së Korporatës në strategjinë e drejtimit të 

tregut), International Journal Of Retail & Distribution Management, 36 (11), p.950). 

King (1991)mbron nevojën e zhvillimit të Markës së Korporatës, në përgjigje të 

mjedisit marketing të ndryshueshëm dhe dinamik.  King argumenton se faktorë të tillë si niveli i 

përmirësuar i njohjes nga konsumatorët, konkurrenca në rritje dhe ristrukturimi i industrisë kanë 

krijuar një oportunitet të ri për ta konsideruar kompaninë si një “Markë Shërbimi”, në sinonim 

me shërbimin dhe cilësinë. Një nga kriteret për ta arritur këtë është një strukturë organizative e 

cila reflekton nevojat e markës dhe të konsumatorit. Sipas Peter Betts në “Tregjet dhe 

Prodhuesit e Produkteve të Konsumit të Gjerë–Marrëdhëniet me Shitësit me Pakicë”, “kjo 

është një tentativë sipas së cilësstafi operacional e shtyn organizatën si një të tërë që ajo ti bëjë 

pjesë të saj problemet të cilat zakonisht lidhen me shitjen dhe marketingun. Përfitimet 

“rezultante”  janë  që  kompania  jo  vetëm  është  më  fleksibël  në  përgjigjet  ndaj  mjedisit  të 

ndryshueshëm, por gjithashtu që komunikimet e brendëshme shtohen dhe pasurohen përmes 

integrimit  të aktiviteteve operacionale.” Ajo për të cilën ka nevojë kompania në këtë pikë 

është implementimi i një strategjie për të zhvilluar një marrëdhënie më të ngushtë me 

shitësit me pakicë dhe ti kushtojë më shumë vëmendje rolit që luan sistemimi i produkteve 

në rafte dhe vitrina (merchandising) në influencimin e konsumatorëve. 

Koncepti i markës është zgjeruar nga përdorimi i parë i saj nga konsumatorët si markë 

produktesh. Me kalimin e viteve, studiuesit e marketingut, kanë rivlerësuar konceptin 

tradicional të markës dhe e kanë zgjeruar kuptimin e saj duke përfshirë markën e 

korporatës/organizatës/kompanisë sikurse dhe markën e produkteve dhe kanë punuar për të 

evidentuar dallimet mes këtyre niveleve (Balmer dhe Gray, 2003). Në një artikull që do ti 

ndikonte së tepërmi zhvillimet e mëvonëshme, King (1991), iu referua termit  “marka  e 

kompanisë” dhe e parashikoi atë si një nga diskriminuesit më të mëdhenj në të ardhmen. Kjo 

do të thoshte se vendimi i konsumatorëve se cfarë ata do të blejnë, do të varej më pak në 

vlerësimin e përfitimeve funksionale të një produkti apo shërbimi, e më shumë tek ndikimi i 
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njerëzve që qëndrojnë pas produktit, aftësive të tyre, qëndrimeve, sjelljeve, altruizimi, 

mënyrave të komunikimit, shpejtësisë së përgjigjes, dizajnit e kështu me rradhë për të gjithë 

kulturën e kompanisë në përgjithësi.  

Ndërsa marka e korporatës/organizatës dhe marka e produktit janë tani koncepte të 

dallueshme nga njëra-tjetra, ato mund të konsiderohen ndonjëherë si ekuivalente pavarësisht 

kontekstit (de Chernatony, 2002), dhe ndajnë të njëjtin objektiv në krijimin e diferencimit dhe 

preferencës (Knox dhe Bickerton, 2003).  

Markimi i korporatës/organizatës shkon përtej markimit të produktit duke i injoruar 

tiparet e produktit dhe duke u fokusuar në një paketë vlerash të përcaktuara mirë (Aaker and 

Joachimsthaler, 2000; Hatch and Schultz, 2001). Balmer (2001) sugjeron se marka e 

korporatës/organizatës ndryshon nga marka e produktit nga fokusi më i lartë strategjik, 

objektivat e brendëshme dhe të jashtme, dhe trupëzimin me strategjinë e korporatës. Si 

rezultat, roli i punonjësve – duke përfshirë këtu edhe nivelin e ulët të menaxhimit – shihet si 

kyc në transmetimin e vlerave të markës brenda dhe jashtë organizatës (Balmer and Gray, 

2003). 

Qëllimi i markës së korporatës, sic përcaktohet nga Lawer dhe Knox (2008) është që të 

ngjizë, menaxhojë dhe komunikojë vlerat e markës së korporatës në mënyrë që të udhëheqë 

vendimet dhe veprimet menaxheriale. Markat e korporatës së fundi, sigurojnë një burim 

avantazhi konkurrues duke integruar vizionin e kompanisë, kulturën dhe vlerat, me sistemet 

dhe rrjetet organizacionale me qëllim formimin e një vlere unike organizacionale për tu 

përfaqësuar tek konsumatorët.   

Markat e korporatave mund të rrisin vizibilitetin e organizatës, mirënjohjen e palëve të 

treta ndaj saj dhe reputacion e saj. (Hatch & Schultz, 2003). Është e dukshme që marka e 

korporatës nuk kontribon vetëm në imazhin e organizatës të bazuar tek konsumatori, por 

gjithashtu në imazhin e formuar dhe të mbajtur nga të gjitha grupet e interesit të cilat përfshijnë 

punonjësit, konsumatorët, investitorët, furnitorët, partnerët, rregullatorët, interest speciale dhe 

komunitetet lokale të cilat e bëjnë kalimin tek markimi i integruar më të rëndësishëm. (De 

Chernatony, 2001).  

Marka e korporatës është e lidhur me qëndrueshmërinë e vlerës konsumatore dhe e 

varur nga proceset e brendëshme që shpërndajnë premtimin e markës dhe sjelljen e punonjësve 

që  kanë  të  trupëzuar  vlerat  e  markës.  Qëllimi  është  të  “rreshtohet”  marka  e  integruar  e 
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korporatës duke përfshirë/përmbledhur punonjësit dhe palët e jashtme të interesuara me kushtet 

lokale për të përcjellë një strategji marketing të qëndrueshme. 

Marka e korporatës ndikohet nga disa faktorë të padukshëm të cilët kërkojnë nga 

kompania që ajo të adresojë implikimet organizacionale të markës së organizatës në një 

mënyrë ndër-funksionale dhe të integruar nga pikëpamja organizative. (Hatch & Schultz, 

2003). Në termat e përgjegjësisë, e gjithë organizata nga fillimi në fund, dhe ndërmjet njësive 

funksionale është e përfshirë në realizimin e markës së korporatës. Pavarësisht audiencave që 

synon të tërheqë marka e korporatës, ajo duhet të angazhojë përpjekje të koncentruara të cilat 

në thelb duhet të pikënisin nga funksioni marketing e më pas të përhapet në të gjithë 

organizatën.  

Markat e korporatës kanë nevojë që të menaxhohen në mënyrë që të ndërluajnë mes 

vizionit, kulturës dhe imazhit, e cila kërkon dialog efektiv mes menaxherëve të nivelit të lartë, 

grupeve të interesit dhe punonjësve (McDonalds & De Chernatony, 2001). Një përqasje e 

integruar për të ndërtuar markën e korporatës do ta sjellë procesin e markimit të korporatës në 

të njëjtin nivel me të gjitha përfitimet e tjera konkurruese.  

Asetet-Markë janë të vështira për tu zhvilluar, për tu mbajtur dhe për tu përshtatur. 

Mjedisi ofrues është pjesërisht i rrëmujshëm, i ngatërruar dhe kompleks për shkak të shumë 

produkteve, markave dhe nën-markave që gjenden në të. Në kontekstin e dinamikës së tregut, 

nën emergjencën e zhvillimit të nën-kategorive të reja, e bëjnë të nevojëshme adaptimin dhe 

zgjatjen e markave, duke i vënë më shumë presion aftësisë së tyre për të dhënë mbështetjen e 

nevojëshme. Në këtë kuptim, marka e korporatës, (ose në mënyrë më të përgjithëshme marka e 

një organizate), mund të përdoret që të gjenerojë një rol të dukshëm në portofolin e markës. 

Marka e korporatës përcakton firmën/kompaninë që do të qëndrojë pas ofertës që konsumatori 

do të blejë apo do të përdorë. Marka ka akses në organizatë, njësoj si tek produktet, dhe 

fleksibilitetin për të luajtur role të ndryshme brenda portofolit të markës. Marka është e 

përshtatëshme të luajë edhe një rol garantues si në rastin e Courtyard (by Marriott), MSN (by 

Microsoft).  Si  e  tillë,  ajo  ofron  besueshmëri  e  cila  mund  t’i  japë  siguri  konsumatorit  të  ri, 

sidomos kur përfshihet edhe një teknologji e re. Duke qenë se marka përfaqëson një organizatë 

e cila qëndron pas produkteve në shpirt dhe në substancë, kjo markë mund të punojë gjithashtu 

në nivelin emocional duke ofruar një marrëdhënie të vlerësuar me organizatën e respektuar. 

Kjo mund të jetë gjithashtu një mjet për të shpërndarë shërbim të diferencuar.  
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Marka e korporatës, si një markë e cila qëndron pas ofertës së një kompanie, fillimisht 

përcaktohet nga asociime organizacionale. Natyrisht që asociimet organizacionale varen nga 

markat e produkteve, por numri, fuqia dhe besueshmëria do të jetë më e madhe për atë markë e 

cila në mënyrë të dukshme përfaqëson një organizatë. Në mënyrë të vecantë, një markë 

korporative duhet të ketë një trashëgimi të pasur, asete dhe aftësi, njerëz, vlera dhe prioritete, 

një element reference lokale ose globale, programe që lidhen me qytetarët dhe regjistra të 

performancave historike.  

Hatch and Schultz (1997) kanë cuar përpara një tezë në të cilën marka e 

korporatës/organizatës fiton më shumë fuqi kur përfshihen vizioni, kultura dhe imazhi. Ata 

argumentojnë se korporatat kanë nevojë që të përcaktojnë identitetin e korporatës si një urë 

mes pozicionit të organizatës në treg e pozicionit të organizatës në mjedise të tjera të jashtme 

dhe kuptimeve të brendëshme të formuara në kulturën e organizatës (Hatch and Schultz, 1997).  

Urde (1999,2003)  beson se marka e ndihmon kompaninë të artikulojë vlerat e saj bazë. 

Urde promovon konceptin  e kompanisë  së orjentuar nga marka e  cila do  të ketë  aftësinë  “të 

gjenerojë vlerë dhe kuptim përmes  markës  së  saj”.  Një  markim  i  suksesshëm  i  korporatës 

supozohet se përfshin një seri pohimesh të qëndrueshme mbi vlerat e kompanisë nga grupet e 

brendëshme dhe të jashtëme të interesit (Morsing and Kristensen, 2001; Brexendorf and 

Kernstock, 2007).  

Shkalla e singjerisë mes markës së korporatës/organizatës dhe markës së produktit varet  

nga arkitektura e markës (Keller, 1998; Varadarajanetal., 2006). Lidhjet e ndryshme mund të 

ilustrohen  përmes  spektrit  nga  “Shtëpia  e  markuar”  (branded  house)  deri  tek “Shtëpia  e 

markave” (house of brands), duke përfshirë markat që ndihmohen nga shoqërimi me marka të 

tjera apo nënmarkat (endorsed brands dhe sub-brands), (Aake rand Joachimsthaler, 2000).  

Shumica e kompanive aplikojnë strategji mikse. Ndarja mes dy ekstremeve është si më poshtë: 

“Shtëpia e markave” në  të cilën egziston një ndarje mes markës së korporatës dhe markës së 

produktit, shmang asociimin me markën e korporatës e cila mund të ndikojë imazhin e markës 

së produktit.  Reciprokisht, në nivel korporate, ajo e lejon kompaninë të diversifikohet në 

kategori të reja produktesh pa risk se do të shkrihet kapitali i markës së korporatës.  Në 

kontrast me këtë, në një shtëpi të markuar, në të cilën edhe korporata/organizata edhe produktet 

mbajnë të njëjtin emër, marka kryesore është drejtuesi kryesor për asociimet e markës 

(Saunders and Guoqun, 1997). Në mënyrë reciproke, markat e korporatës marrin vlera nga 

portofoli i produkteve (Brown and Dacin, 1997) sikurse edhe nga kultura dhe trashëgimia e 
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korporatës (Aaker,2004). Marka kryesore bëhet ҫadër për produkte dhe shërbime të ndryshme 

të ofruara nga kompania. 

 

  

 

F ig.2: N jë model dinamik i menaxhimit të arkitekturës së markës 

 

Trashëgimia 

Ҫdo markë, por veҫanërisht ato që janë në kushte të mbijetesës, mund të përfitojnë nëse 

kthehen pas në kohë, në rrënjët e tyre për të kuptuar se cfarë e ka bërë atë të suksesshme. Një 

markë korporative zakonisht ka rrënjë të cilat janë më të pasura dhe më me lidhje se sa markat 

e produkteve. Historitë e rrënjëve të herëshme të markave ndihmojnë origjinalitetin dhe 

diferencimin e tyre. Garazhi i HP, GE që i gjen gjurmët e veta në ditët e Thomas Edison, 

fillimet e Nike në këpucët sportive dhe zhvillimi i motorit Honda i cili daton në fillim të viteve 

1940-1950; të gjitha këto ndihmojnë përcaktimin e këtyre markave sot dhe shtojnë vlerë, në 

mënyrë të veҫantë kur ato ri-interpretohen nën një dritë bashkëkohore.   

Asetet dhe Aftësitë 

Një kompani sjell në tregun e vet perceptimin e të paturit asete dhe aftësi në lidhje me 

aftësinë e saj për të ofruar produkte inovative dhe vlerë konsumatore. Shiseido ka dije dhe 
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ekspertizë rreth ҫështjeve që lidhen me kujdesin ndaj lëkurës. Wal-Mart ka teknologjinë e cila 

është e nevojëshme për të ofruar sasi të madhe artikujsh me ҫmime të ulëta. Singapore Airlines 

mund të ofrojë shërbim të shkëlqyer e të papërsëritshëm.  

Njerëzit  

Njerëzit e një organizate, sidomos në ato me element të fortë shërbimi, sigurojnë bazën 

e imazhit të korporatës. Nëse ata shfaqen të dhënë pas punës, të interesuar ndaj konsumatorëve, 

me kompetenca dhe fuqi, që japin përgjigje në kohë, marka e korporatës do të ngjallë më 

shumë respekt, pëlqim dhe së fundi më shumë besim. Përfshirja nuk lidhet shumë me ҫfarë 

është bërë, por me qëndrimet dhe kulturën që drejton këto veprime. Për shembull, njerëzit e 

Avon, Four Seasons dhe Home Depot, të gjithë kanë personalitete të dallueshme të cilat 

ndihmojnë në përcaktimin e markës së korporatës. Personi që flet për kompaninë – zëdhënësi – 

është në mënyrë të veҫantë shumë i rëndësishëm për markën, si psh, Bill Gates për Microsoft, 

Michael Dell për Dell dhe Richard Branson tek Virgin – të cilët tentojnë të përfaqësojnë dhe të 

flasin për njerëzit e një organizate.  

Vlera dhe Prioritete 

Esenca e një kompanie janë vlerat dhe prioritetet e saj, pra ҫfarë ajo konsideron si të 

rëndësishme. Ҫfarë është ajo gjë mbi të cilin nuk bëhet asnjë lloj kompromisi cfarëdo që të 

ndodhë? Ku fokusohen investimet? Nën strategjinë e biznesit qëndrojnë të kombinuara vlerat 

dhe prioritetet e korporatës. Disa kompani kanë një kulturë të orjentuar nga kostoja e cila i jep 

asaj një pozicion në treg që lidhet me vlerën. Të tjerë i japin prioritet ofrimit të eksperiencës 

prestigjoze ndaj klientëve. Inovacioni, cilësia dhe kujdesi ndaj klientit janë tre vlera dhe 

prioritete të cilat ia vlen që të nënvizohen pasi ato janë parë shpesh si drejtuese të markës së 

korporatave.  

Inovacioni A ka siguruar kompania përfitime konsumatore duke qënë inovative? Reputacioni i 

të qenurit inovativ gjeneron besueshmëri. Në mënyrë të veҫantë, studime eksperimentale kanë 

treguar se inovacioni e ka bërë më të lehtë pranimin e ofertave të reja. Sidoqoftë, nuk është e 

thjeshtë që të fitosh një reputacion inovativ. Në fakt, shumica e firmave (sidomos në Japoni) 

aspirojnë që të perceptohen si inovative, por shumë pak ia dalin vërtet. Shpenzimet për Kërkim 

& Zhvillim dhe një sërë patentash të cilat nuk materializohen në marka produktesh dhe 

shërbimesh, nuk do ti shtojnë vlerë markës. Inovacioni duhet të jetë “në linjë” dhe i dukshëm.  
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Cilësia e Perceptuar A përcjell kompania në premtimin e markës së saj, besueshmëri? A 

perceptohet që të ketë cilësi më të lartë se sa ajo që përcillet nga premtimi i markës? Është e 

besueshme? A qëndron ajo pas ofertës së saj? Cilësia e perceptuar, e cila kërkon vëmendjen e 

organizatës ndaj cilësisë, ka dëshmuar se influencon ROI dhe vlerën e aksioneve. Sidoqoftë, 

cilësia e perceptuar është më e vështirë për tu arritur se sa aftësia inovative e perceptuar. 

Ofrimi i cilësisë aktuale nuk mjafton, perceptimet kanë nevojë të manaxhohen, që do të thotë 

se cilësi qëndron tek trashësia e majonezës, tek veshja e stjuardesave të një linje avionësh apo 

tek thjeshtësia me të cilën mund të kuptosh dhe manaxhosh një nxjerrje llogarie bankare. 

Kujdes/Shqetësim për Konsumatorët A shqetësohet vërtet kompania për konsumatorët? A 

kujdeset kompania? A trajtohen konsumatorët me respekt? A është eksperienca e 

konsumatorëve një prioritet i shkallës më të lartë? Kujdesi/Shqetësimi për konsumatorët është 

një tjetër vlerë të cilën kompanitë e aspirojnë që ta kenë. Ato e flasin fjalën e mirë.  

Orientimi Lokal përballë Orientimit Global 

Një karakteristikë e organizatës e cila mund të ndikojë marrëdhënien me konsumatorët 

është edhe fakti nëse marka e korporatës ka orientim lokal ose global. Megjithëse disa marka 

korporate tentojnë që ti bëjnë të dyja, e këshillueshme është të zgjidhet njëra rrugë ose tjetra.  

Të qenurit lokal -  përpjekja për tu lidhur në mënyra konkrete ose jokonkrete me 

mjedisin dhe konsumatorët lokalë – siguron të paktën dy përfitime. Së pari, i lejon 

konsumatorët të marrin krenari nga kompanitë lokale të suksesshme dhe ta refletojnë krenarinë 

në zakonet e blerjes. Së dyti, kompani të tilla mund të lidhen me konsumatorët duke u dhënë 

atyre të shohin e të ndjejnë një markë e cila është sinkron me kulturën lokale.  

Të qenurit global – pasja e vizibilitetit global, e aspiratave globale dhe shtrirje globale – 

ka  disa  avantazhe  të mundëshme. Ka  gjithmonë  shumë  prestigj  pas  një marke  e  cila  “ia  ka 

dalë”  globalisht.  Njerëzit  e  njohin  dhe  e  respektojnë kudo markën dhe si rrjedhim 

konsumatorët e përdorin markën.  

Qytetaria – Të krijosh valë të mira rreth kompanisë 

Ҫfarë lloj njerëzish dhe vlerash qëndrojnë pas markës së korporatës? Njerëzit dhe 

organizatat pëlqejnë të bëjnë biznes me ata që i respektojnë dhe i admirojnë. A kanë “njerëzit” 

e mirë të kompanisë një vizion përtej maksimizimit të vlerës së aksionerëve? A shqetësohet 

korporata për punonjësit, për komunitetin, edukimin? A krijon kompania probleme sociale dhe 
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mjedisore? Kompani të tilla si HP, Johnson & Johnson kanë treguar respekt për vlerat e tyre 

dhe qëndrime pozitive edhe në kohët e tyre më të vështira kur produktet janë konsideruar si 

problematike.  

Një dimension i dukshëm i qytetarisë është kujdesi, shqetësimi për cështjet që lidhen 

me mjedisin. Të dhëna nga studime të realizuara në Mbretërinë e Bashkuar e mbështesin këtë 

dhe tregojnë se kjo ndodh të paktën në industritë që kanë vizibilitet të lartë dhe me markë të 

korporatës të diferencuar. Të dyja, Shell dhe BP, kanë përgatitur një markë të orjentuar nga 

mbrojtja e mjedisit (miqësore ndaj mjedisit) dhe e kanë bërë këtë pjesë të investimit të tyre për 

burimet e energjisë së rinovueshme.  Në kontrast me këtë, Esso, mori një qëndrim kundra 

energjisë së rinovueshme dhe nuk e konsideroi atë si një zgjidhje të suksesshme, duke thënë se 

Marrëveshja e Kiotos duhej kundërshtuar. Si rezultat i kësaj, një fushatë e fortë “StopEsso” u 

koordinua nga Greenpeace. Një sondazh pauses i fushatës u zhvillua nga Greenpeace, nga i cili 

rezultoi se pjesa e blerësve britanikë të karburanteve të cilët thonë se blejnë rregullisht tek 

Esso, ra me 7% gjatë vitit të fushatës.  

Performanca dhe Madhësia e Korporatës  

A është kompania e suksesshme? A ka interes rreth saj? A ka tek ajo gjallëri me 

programe të reja dhe produkte të reja? A godasin produktet dhe shërbimet e reja në treg duke 

shkaktuar vizibilitet dhe komente apo ato përpiqen shumë për këtë dhe në fakt arrijnë shumë 

pak? Performanca e markës së korporatës së GE, përgjatë dy dekadave, në kohën kur Jack 

Welch ishte CEO, natyrisht e ndikoi markën e korporatës dhe rrjedhimisht markën e GE. 

Suksesi gjeneron besim dhe qëndrime positive në të gjitha rastet, edhe kur kemi të bëjmë me 

një skuadër futbolli apo një korporatë.  

A ka organizata pas markës substancë dhe vizibilitet? Përmasa dhe qëllimi i një 

kompanie mund të sinjalizojnë kompetencë dhe forcë qëndruese. Konsumatorët shpesh ndjejnë 

se një kompani e madhe dhe e suksesëshme do të jetë prezente për të siguruar shërbim shtesë 

në rast nevoje dhe do të jetë e incentivuar të dizenjojë dhe të krijojë produkte dhe shërbime të 

mira. Natyrisht që ky mund të jetë edhe një sinjal që kompania është burokratike, e ngadaltë 

dhe e kushtueshme. Sfida qëndron në krijimin e sigurisë se duhet bërë kujdes me markën në 

mënyrë që të gjenerohet inovacion dhe sukeses, duke krijuar imazhin e të qënurit dinamik dhe i 

adaptueshëm se sa i të qënurit i ngadaltë dhe i mefshtë.  
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A rsyet për theksimin e markës së korporatës 

Marka e korporatës është e veҫantë sepse ajo përfaqëson njësoj dhe në mënyrë të 

pakompromentuar si organizatën ashtu edhe produktin. Si një drejtues apo garantues, ajo duhet 

të ketë një grup karakteristikash dhe programesh të cilat mund ta ndihmojnë markën në 

ndërtimin e saj. Marka e korporatës mund të ndihmojë diferencimin, të krijojë “energjizues” të 

markuar, të sigurojë besueshmëri, të lehtësojë manaxhimin e markës, mbështet ndërtimin e 

markës së brendëshmi. Mbështet komunikimin  për  të  rritur  “territorin”  e  kompanisë  dhe 

siguron markën si shtëpinë finale.  

Së pari, marka e korporatës mund të gjejë diferencim në asociimet organizative. Ndërsa 

produktet dhe shërbimet tentojnë që të bëhen të ngjashme me kalimin e kohës, organizatat janë 

në mënyrë të paevitueshme shumë të ndryshme.  

Së dyti, marka e korporatës mund të ndihmojë në skicimin e programeve 

organizacionale të cilat i japin energji markave të produkteve. Programet e qytetarisë dhe 

sponsorizimet e rëndësishme zakonisht do ta ndihmojnë organizatën që të jetë e mbështetur dhe 

për këtë marka e korporatës është në një pozicion edhe më të mirë për ta shfrytëzuar këtë se sa 

markat e produkteve, lidhja me të cilat mund të jetë e dobët. Një program korporativ është 

shumë më tepër eficent dhe efikas se sa një program i cili arrin vetëm një kategori produkti. 

Së treti, asociimet e markës së korporatës mundet të sigurojnë gjithashtu besueshmëri. 

Kërkime mbi qëndrimet në fushën e psikologjisë kanë treguar aftësia për të qenë i besuar dhe 

fuqia bindëse e zëdhënësit të një korporatë rritet, kur ai është i perceptuar si njeri i besës, i 

pëlqyeshëm dhe ekspert. Të njëjtat karakteristika janë të vlefshme kur një organizatë bën një 

ankesë.  Një  organizate  të  besueshme  i  jepet  “luksi”  i  dyshimit; një organizatë do të jetë e 

pëlqyeshme falë aktiviteteve të saj të qytetarisë; dhe një organizatë eksperte do të shihet si 

vecanërisht kompetente në realizimin dhe shitjen e produkteve të saj. Një studim tregoi se 

atributi numër 1 i identifikuar nga konsumatorët kur ata u pyetën që të identifikojnë “markën 

më të mirë” ishte “marka në të cilën kam besim”.  

Së katërti, përforcimi i markës së korporatës përmes produkteve dhe tregjeve e bën 

manaxhimin e markës më të lehtë dhe më efektiv. Programe dhe iniciativa të cilat nuk e kanë 

markën shumë evidente, bëhen më të dukshme kur marka përforcohet përmes të gjithë 

organizatës.  
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Së pesti, përkthimi i markës së korporatës mes punonjësve duhet të jetë i reflektuar në 

mision, objektiva, vlera dhe në kulturën e organizatës. Identiteti i markës së korporatës shërben 

si lidhëse mes organizatës dhe konsumatorëve. Për këtë, ajo mund të luajë një rol thelbësor në 

artikulimin e këtyre elementëve tek punonjësit, shitësit dhe tek palë të tjera të cilat mund të 

blejnë nën objektivat dhe vlerat e markës së korporatës dhe ta përfaqësojë atë tek 

konsumatorët.  

Së gjashti, një markë korporative siguron një mesazh për marrëdhënien me 

konsumatorin e cila mund të jetë shumë e ndryshme nga ajo e markës së produktit. Kjo mund 

të jetë ekstremisht e vlefshme për markat e mëdha dhe të stabilizuara të cilat perceptohen si të 

besueshme, me cilësi të lartë dhe të respektuara, por njëkohësisht shihen edhe si të 

mërzitëshme dhe të kaluara kohe. Një zgjidhje është që ta lejosh markën e korporatës që të 

tregojë trashëgiminë dhe të përdorësh markat e produkteve për të injektuar energji. Nëse marka 

e produktit përfshin një nën-markë të fortë, nën-marka mund të jetë gjeneratori i energjisë. 

Sidoqoftë, nëse marka e produktit është e njëjtë me markën e korporatës (sic ndodh për Virgin, 

Mitsubishi dhe GE), atëherë vetëm një markë e konceptuar me dy dimensione mund ta arrijë 

këtë.  

Së  fundi,  një  markë  korporative  siguron  një  “shtëpi”  kap  të  gjithë  eficencën  e 

mundëshme kur gjeneron vetëm një markë teke, sidomos kur janë futur në lojë “përshkruesit” 

dhe përdorimi i nën-markave është  i limituar. Në këtë rast, marka do të fitojë sinergji dhe 

përforcim. Më tej, dhe më e rëndësishme, burimet e kufizuara të ndërtimit të markës do të 

treten  “më  pak”  në  rastin  kur  egziston  vetëm  një  markë  mëmë.  Marka  “shtëpi”  është  një 

strategji e preferueshme kur ajo është e lehtë dhe e leverdishme për tu implementuar.  

2.1.2 Vlera ekonomike e markës – Aseti “markë” 

Trajtimin e markës si vlerë numerike 

Kërkimi fillestar për vlerësimin e markës e ka origjinën nga dy fusha: trajtimi 

marketing i vlerës së asetit markë dhe trajtimi financiar i markës. I pari është nisur nga Keller 

(1993) dhe përfshin studime të mëtejshme nga Lasar et al (1995) në matjen e forcës së markës, 

nga Park dhe Srinivasan (1994) në vlerësimin e vlerës së asetit markë në rastin e zgjerimit të 

saj, Kamakura dhe Russell (1993) për parashikimin e vlerës së markës nga një burim i vetëm, 

Aaker (1996) dhe Montanemi e Shahrokhi (1998) mbi cështjen e vlerësimit të asetit markë 

përmes tregjeve lokale dhe globale. 
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Trajtimi financiar i markës e ka origjinën nga njohja e markës në bilanc (Barwise et.al. 

1989, Oldroyd, 1994, 1998), i cili paraqet probleme të profesionit të kontabilitetit si pasojë e 

pasigurisë që shkakton natyra e përfitimeve nga marka të cilat ndodhin në të ardhmen dhe për 

rrjedhim besueshmërinë e informacionit që prezantohet. Tollington (1989) ka debatuar mbi 

dallimin që ka “emri  i mirë” dhe asetet e paprekshme të markës. Studime të mëtejshme kanë 

investiguar impaktin në cmimin e aksioneve që ka perceptimi konsumator mbi cilësinë, një 

komponent i vlerës së asetit markë (Aaker dhe Jackobson, 1994), dhe në lidhjen mes vlerës 

aksionere dhe vlerës financiare të markës (Kerin dhe Sethuraman, 1998).  

Simon dhe Sullivan (1993), zhvilluan një teknikë për matjen e vlerës së asetit markë, e 

bazuar në parashikimet e tregut për përfitimet që i atribuohen markës. Ndërvarësia e 

profesionit të marketingut me kontabilitetin në bërjen e vlerësimit të përbashkët të markës 

është bërë e njohur nga Chalderon et al (1997) dhe Craven dhe Guilding (1999). Ata sigurojnë 

alternativa të dobishme për markat nga perspektiva e marketingut tradicional (Aaker, 1991; 

Kapferer, 1997; Keller, 1998; Aaker & Joachimsthaler, 2000). 

Debate mbi mënyrën e duhur të vlerësimit të markës vazhdon në literaturë me Perrier 

(1997) dhe në botën komerciale. Vlerësimi komercial i markave është udhëhequr nga 

Interbrand, një firmë britanike e specializuar në vlerësimin e markave, “Financial Word”, një 

revistë e cila ka siguruar përllogaritje të vlerës së markës që prej vitit 1992, dhe Brand Finance 

Limited, një organizatë britanike konsulence.  Këto organizata përdorin qasje të formuluara 

dhe theksojnë rëndësinë e vlerësimit të markës në mjedisin e biznesit.  

2.2.2 Pengesa në vlerësimin e markës  

Në një studim të kryer nga Robbin (1991), shqetësimi numër një është “numri i madh i 

alternativave të metodave të vlerësimit të cilat cojnë në rezultate shumë të ndryshme” (Robbin, 

1991). Një shqetësim tjetër është vështirësia për të hyrë në jetën e markës. Ekzistojnë edhe 

pengesa të tjera në vlerësimin e markës. Mungon tregu aktiv për markat. Kjo do të thotë se 

parashikimi për vlefshmërinë dhe saktësinë e modelit nuk mund të testohet në mënyrë empirike 

dhe as nuk mundet që dikush të sigurohet për vlerën duke e nxjerrë markën në treg. Shumë 

praktikantë të fushës nuk kanë dëshirë që ti bëjnë publike modelet e tyre dhe ti lënë të 

debatohen në nivel akademik. Përvec kësaj, numri i madh i modeleve shkakton konfuzion mes 

marketerëve dhe janë të vështira për tu konceptualizuar. Një tjetër pengesë domethënëse është 

fakti se është e është e vështirë ta ndash vlerën e markës nga të paprekshmet e tjera si emri i 
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mirë. Barwise, Higson, Likierman dhe Marsh (1989)  sugjerojnë  se  “deri  tani  nuk  ka  një 

marrëveshje të përgjithëshme për metodat e vlerësimit dhe as nuk mund të konsiderojmë 

metodat aktuale si totalisht teorike dhe të pavërtetueshme në mënyrë empirike”.   

Është e rëndësishme të pranohet që vetëm pas konsiderimit të kujdesshëm të të gjitha 

aseteve të paprekshme të kompanisë, vlerësuesi do të jetë i aftë të përcaktojë rëndësinë e 

markës në pozicionin aktual të markës në treg. Reilly dhe Schweihs (1999) listojnë disa asete 

të mundëshme të paprekshme. Këto përfshijnë asete që lidhen me marketingun si marka 

tregtare, logo dhe emra marke, dhe identiteti i korporatës. Astetet e paprekshme që lidhen me 

konsumatorin përfshijnë listat e klientëve dhe marrëdhëniet me klientët. Një problem i 

mëtejshëm lind në procesin e vlerësimit të një aseti të paprekshëm si në rastin e markës, e cila 

kërkon parashikim dhe objektivitet.  

Markat në bilanc 

Robbin (1991) thekson motivet se përse një organizatë duhet ti njohë markat si një aset. 

Këto përfshijnë faktin se ajo ul treguesit e borxhit si pasojë e rritjes së bazës së aseteve. Ajo 

është gjithashtu një aset i gjeneruar përsëbrendëshmi dhe për këtë e rrit vlerën e kapitalit 

aksioner. Si pasojë e kësaj, një vlerë e lartë mund ti atribohet një cmim shtëse i cili është i 

justifikueshëm në rast bashkimi apo përthithje. Sidoqoftë, Robbin (1991) jep edhe arësye përse 

markat duhen mbajtur jashtë bilanceve. Ajo ul kthimin nga asetet duke qenë se firma tani ka 

një bazë kapitali më të madhe. Kompanitë që kanë adoptuar Economic Value Added (EVA), u 

duhet të ngrenë një koso kapitali përballë asetit.  

Koncepti  i  vlerës  është  një  nga  konceptet  më  të  vështira  për  tu  “kapur”.  Vlera  ka 

kuptime të ndryshme për njerëz të ndryshëm dhe për këtë është një koncept objektiv. Disa nga 

vlerësimet më të përdorëshme mund të klasifikohen në pesë kategori:  

 Qasje e bazuar në kosto 

 Qasje e bazuar në treg 

 Qasje për përdorim ekonomik ose të bazuara tek të ardhurave 

 Qasje e formulare 

 Qasje e të situatave speciale 
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Qasja e bazuar në kosto  

Vlera e markës e bazuar në koston e akumuluar 

Baza e këtij modeli është se ai agregon të gjitha kostot historike të marketingut si vlerë 

(Keller, 1998). Vështirësia e vërtetë këtu është përcaktimi i klasifikimit korrekt se ҫfarë e 

përbën një kosto marketing dhe ҫfarë nuk e përbën. Për shembull, nëse një kontabilist 

shpenzon dy ditë në muaj për të përgatitur raporte për departamentin e marketingut, a është kjo 

një kosto që i kapitalizohet markës?  Edhe nëse vështirësia e klasifikimit do të tejkalohet, 

problem tjetër është se si do të amortizohen kostot marketing, si një % e shitjeve mbi jetën e 

pritur të markës? I vetmi avantazh i modelit është se manaxheri i markës di shumën aktuale që 

është shpenzuar. Modele alternative janë propozuar, por të gjitha vuajnë nga të njëjtat 

probleme. Një model alternativ që është sugjeruar është korrigjimi i kostos për lanҫimin e 

markës me inflacion vjetor. Kjo kosto lanҫimi e korrigjuar me inflacionin do të jetë vlera e 

markës. (Reilly dheSchweihs, 1999). 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Kostoja e zëvendësimit e bazuar në lanҫimin e një marke të re 

Kjo është një nga bazat më të vështira për tu përllogaritur. Aaker(1991) propozon se 

kostoja e lanҫimit të një marke të re pjestohet me probabilitetin e saj për sukses. Avantazhi i 

kësaj qasje është se ai është i thjeshtë për tu përllogaritur. Një problem me këtë qasje është se 

ajo mohon të konsiderojë suksesin e markave të stabilizuara. Një markë mund të vlejë 100 

milion USD. Sidoqoftë kostoja e lanҫimit të markës mund të jetë 5 milion USD me tregues 

suksesi 10% dhe kështu llogaritet të ketë një vlerë prej 50 milionë USD.  

Një kompani në këtë situatë është në një pozicion strategjik shumë të dobët nëse një 

konkurrent do të hyjë në këtë treg. Ky model, gjithashtu, nuk merr në konsideratë përfitimin 

nga hyrja i pari në treg. Marka e parë në kategori ka një avantazh natyral mbi markat e tjera 

pasi ato nuk kanë për të mbushur boshllëqe. Me ҫdo përpjekje të re probabiliteti  për sukses 

zvogëlohet. 

 
Përdorimi i Modeleve të Konversionit 

Një alternativë e mundëshme e kostos zëvendësuese mund të jetë parashikimi i vlerës 
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së ndërgjegjësimit që do të duhej për të gjeneruar nivelin aktual të shitjeve. Ky model do të 

bazohet në modelet e konversionit, duke konsideruar nivelin e njohjes i cili përfshin blerjet të 

njëpasnjëshme. Output-i mund të përdoret për dy qëllime: njëri është përcaktimi i kostos për 

fitimin e konsumatorëve të rinj dhe tjetri mund të jetë kostoja zëvendësuese për vlerën e asetit 

markë.   

Algjebrikishtkjo përcaktohet si: 

 

Nga kjo mund të parashikohet një vlerë paraprake për njohjen aktuale.  

Një nga dështimet kryesore të kësaj qasje është se është e nevojëshme të bëhet 

diferencimi në elementët e blerjes së një produkti gjenerik dhe të një produkti të markuar. Një 

problem tjetër është se treguesi i konversionit mes njohjes dhe blerjes është më i lartë për një 

produkt gjenerik të pamarkuar se sa për një produkt markë. Kjo mund të tregojë se njohja nuk 

është një element ҫelës i shitjeve dhe që marketing miks është jokorrekt. 

 Megjithëse konsumatorët mund ta njohin produktin, kjo nuk do të thotë se ata  e 

kuptojnë markën  e  tij.   Në  “Young & Rubicam Brand Asset Valuator” (Aaker, 1991) është 

bërë një dallim mes vitalitetit, një faktor diferencimi dhe lidhje, dhe staturës, e bazuar në stimë 

dhe dije. Duhet të jesh i fortë në të katërt këto elementë në mënyrë që të kesh një markë të 

fortë.  

 

Marka e bazuar në preferencën konsumatore 

Aaker (1991) propozoi se vlera e markës mund të përllogaritet duke observuar rritjen në 

njohje dhe duke e krahasuar atë me rritjen korresponduese në pjesën e tregut. Aaker (1991) 

identifikoi problemin si “ҫ’pjesë  e  rritjes  së  pjesës  së  tregut  i  atribohet  rritjes  së  njohjes  së 

markës dhe ҫ’pjesë i takon faktorëve të tjerë”. Një ҫështje e mëtejshme është se dikush mund të 

presë një funksion linear mes njohjes dhe pjesës së tregut.  

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
 

 
Ose: 
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Njohja është vetëm një nga këta faktorë.  

 

Qasja e bazuar në treg 

Qasja e krahasueshme 

Ky model merr në konsderatë vlerën shtesë (premium) që është paguar për marka të 

ngjashme dhe e aplikon këtë në markat që zotëron kompania, psh: një kompani paguan dy-

fishin e shitjeve për një markë të ngjashme. Ky shumëfish aplikohet më pas mbi markat që 

zotëron kompania. (Reilly dhe Schweihs 1999). Avantazhi i këtij modeli është se është i 

bazuar mbi ҫfarë kanë dëshirë të paguajnë palët e treta dhe është e thjeshtë për tu përllogaritur. 

Dështimet e këtij modeli mund të vijnë nga mungesa e informacionit të detajuar për ҫmimin e 

blerjes së markave dhe se dy marka shumë rrallë janë njësoj. 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Vlera e Kapitalit Markë e bazuar në Vlerësimin e Kapitalit 

Simonand Sullivan (1993) prezantuan një studim ku përdornin vlerën financiare të 

tregut për të llogaritur vlerën e kapitalit markë. Ky model ka një numër të madh avantazhesh në 

të cilin ai pranon se bazohet në evidence empirike. Të metat e këtij modeli janë se ai merr të 

mirëqenë një gjendje të fortë të hipotezave efiҫente të tregut (efficient market hypothesis-

EMH), dhe që i gjithë informacioni është përfshirë në ҫmimin e aksionit. Është dokumentuar 

mirë që ky nuk është rasti (Bodie, Kane and Marcus, 1999). Në varësi të tregut të aksioneve ka 

shumë debat mbi nivelin e efiҫencës. 

Modeli funskionon si më poshtë: 

1.  Vlera e aseteve të paprekshme kalkulohet duke zbritur koston e zëvendësimit të aseteve të 

prekshme nga vlera e tregut (kapitalizimi i tregut plus vlerën e tregut të borxhit dhe 

instrumentëve të tjerë financiarë) të firmës. 

2.  Vlera e aseteve të paprekshme pjestohet në tre komponentë, vlera e emrit të markës, vlera e 

faktorëve jo-markë që reduktojnë koston e firmës të tilla si kërkim-zhvillim dhe patenta, dhe në 

fund faktorë të industrisë të cilët lejojnë fitime mbi normalen (psh: regullimet ligjore). 

3.  Komponenti i vlerës së markës ndahet vetë në dy komponentë të tjerë, një komponent i 

emërtuar që nxit kërkesën dhe një komponent i cili kujdeset për uljen e shpenzimit marketing 
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falë markës së stabilizuar.  

4. Komponenti që nxit kërkesën llogaritet duke përdorur pjesën e tregut të rritur. Pjesa e tregut 

ndahet në dy komponentë, një për faktorët e markës dhe një për faktorët që nuk kanë lidhje me 

markën. Pjesa e tregut që nuk lidhet me markën është pjesa e kompanisë nga patentat dhe 

kërkim-zhvillimi. Pjesa e tregut që i atribohet markës është funksion i rradhës së hyrjes në treg 

dhe pjesës relative në reklamim. 

5. Kostot marketing të ulura janë një faktor në rradhën e hyrjes në treg dhe shpenzimet e 

reklamimit të markës funksion i atyre të konkurrentëve. 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 

 

 
 

Përdorimi i opsioneve të vërteta (instrument financiar) në Vlerësimin e Markës 

Përdorimi i opsioneve të vërteta për të vlerësuar asetet markës është propozuar nga 

(Damodaran, 1996). Kjo metodë mund të jetë e dobishme në përllogaritjen e vlerës potenciale 

të zgjerimeve të linjës. Sidoqoftë supozimet si karakteristikat themelore në këtë model e bëjnë 

cdo aplikim praktik shumë të vështirë.  

 

Metoda me Zbritje 

Keller (1998) ka propozuar se vlera me zbritje, kur kapitalizimi i tregut është 

zbritur nga vlera neto e aseteve, është i barabartë me vlerën e “të paprekshemeve”, një prej 

të cilave është marka. Ka dy supozime bazë në këtë qasje. E para është se tregu është efiҫent 

të formën e tij të fortë (dmth që i gjithë informacioni është i përfshirë në vlerën e aksionit) dhe 

e dyta, është se asetet po përdoren në kapacitetin e tyre maksimal. 

Është e pranuar gjerësisht se efiҫenca e tregut është një mit dhe i vetmi debat sot është 

shkalla e inefiҫencës. Aksionet shpesh tregtohen nën vlerën e tyre si asete. Aksionet e 

kompanive të cilat tregtohen nën vlerën e tyre të aseteve (NAV – Net Asset Value) nga 

implikimi kanë një vlerë negative të kapitalit markë. Nëse marka është kapitalizuar në bilanc, 

është prodhuar një pasqyrë bilanci e pavlerë. 
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Algjebrikisht kjo është përcaktuar si: 

 
Qasjet me përdorim ekonomik 

Metoda e Taksës Mbretërore (Royalty Relief Method) 

 Metoda e Taksës Mbretërore (Royalty Relief Method) është më popullorja praktikisht. 

Është  e  përfshirë  në  “taksën mbretërore”  që  një  kompani  duhet  të  paguajë  për  përdorimin  e 

markës tregtare nëse ata do ta licensojnë atë (Aaker, 1991). Metodologjia është si më poshtë 

vijon: 

1. Përcaktimi i bazës fundore për përllogaritjen (përqindje mbi qarkullimin, shitjet neto ose një 

bazë tjetër, ose numër njësish).  

2. Përcaktimi i normës së përshtatshme të Taksës Mbretërore. 

3. Përcaktimi i normës së rritjes, jetës së pritur dhe normës së uljes (skontos) për markën.  

Kjo duket të jetë shumë e lehtë. Gjithsesi, aftësia e vërtetë është të përcaktohet se sa do të jetë 

norma e duhur e Taksës Mbretërore. Dy rregulla bazë janë shkrirë me njëri-tjetrin: “rregulli 

25%” dhe “rregulli 5%”. “Rregulli 25%” propozon se taksa mbretërore duhet të jetë 25% e 

fitimit neto. “Rregulli 5%” propozon se taksa duhet të jetë 5% e qarkullimit. 

Vlerësues profesionistë shpenzojnë sasi të konsiderueshme kohe dhe përpjekjesh për të 

përcaktuar normën e përshtatshme. Ata bazohen tek bazat e të dhënave për industrinë 

specifike apo për produktin. Ky investigim siguron një rang normash të përshtatshme. Norma 

finale për taksën mbretërore vendoset pasi është parë edhe aspekti cilësor i markës, siҫ janë 

forca e ekipit të markës dhe menaxhimit si edhe faktorë të tjerë.  

Avantazh i këtij modeli është se vlerësimi është specifik sipas industrive dhe është 

pranuar nga shumë autoritete taksash si një model i pranueshëm. Disavantazhi i këtij modeli 

është se fare pak marka janë vërtet të krahasueshme dhe se zakonisht norma e taksës 

mbretërore përfshin më shumë se një markë. Liҫensat janë normalisht për një periudhë të 

kufizuar kohe dhe mbulojnë disa lloje pagesash mbi know-how (dijeni dhe ekspertizë) 

(Barwise etal, 1989). 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 

 
Ku: 
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ҪmimiPremium 

Qasja e ҫmimit premium është se produkti i markuar duhet të shitet për një vlerë 

premium mbi produktin gjeneral (pa markë) (Aaker, 1991). Vlera e markës është vlera 

premium e skontuar e shitjeve të ardhshme. Avantazhi kryesor i kësaj qasje është se kjo 

metodë është transparente dhe e lehtë për tu kuptuar. Marrëdhënia mes vlerës së asetit markë 

dhe ҫmimit është spjeguar lehtësisht.  

Algjebrikisht kjo përcatohet: 

 
Analiza e bashkëlidhur–ConjointAnalysis 

CA është shumë e ngjashme me modelin e ҫmimit premium. Është e mundur që të 

përcaktohet pjesa e tregut për një produkt të dhënë në një nivel të dhënë ҫmimi (Aaker 1996). 

CA i pyet të intervistuarit që ata të bëjnë gjykime mbi atributet e produkteve duke ndjekur 

mënyrën e heqjes dorë nga disa për të marrë disa të tjera. Në mënyrë që të përcaktohet vlera 

e markës, analiza duhet të lidhet me sjelljen blerëse të kampionaturës së klientëve. Vlera e 

markës do të kalkulohet si e ardhura potenciale e zbritshme e ardhëshme.  

Pavarësisht problemeve nga të cilat ҫmimi premium vuan zakonisht, ndërsa njëri fillon 

të rrisë nivelet e ҫmimit, vlera e perceptuar e markës mund të ulet. Duke marrë një rast të 

detajuar, CA mund të tregojë se mënyra për të rritur shitjet është të ulësh ҫmimin deri në masën 

që rritja e shitjeve do të amortizojë humbjen nga ulja e ҫmimit. Megjithatë, sapo është arritur 

kjo, pozicionimi i markës mund të kompromentohet deri në pikën ku konsumatori mund ta 

ndërrojë këtë markë me një tjetër. Nëse vlera premium që i vendoset markës ndryshon mbi një 

bazë të rregullt, mund të shkaktohet konfuzion tek mendja e konsumatorëve, ndërsa 

pozicionimi i markës ndryshon. 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Vlera e asetit markë e bazuar në diferencat në ROI (K thimin nga Investimi), ROA (K thimin 

nga Asetet) dhe Vlera Ekonomike e Shtuar (Economic Value Added-EVA) 

Ekzistojnë tre modele të cilat futen në këtë kategori. Ato janë modele të bazuara në diferencat 
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mes ROI, ROA dhe EVA. Këto modele janë të bazuara në supozimin se produktet e markuara 

sigurojnë të ardhura më të larta, kështu që nëse ne vlerësojmë të ardhurat e shtuara në të 

ardhmen ne do mund të gjenerojmë një vlerë për markën. (Aaker1991). E meta kryesore e 

këtyre modeleve është se ata nuk bëjnë dallim mes markave dhe aseteve të tjera të paprekshme 

të cilat japin kontribut në performancën superiore. Ndërsa këto janë gjithashtu modele të 

bazuara në kontabilitet, duhet të sigurohemi se të gjitha shumat janë trajtuar dhe klasifikuar në 

një formë të ngjashme në mënyrë që të sigurohemi se krahasimi është me kuptim. Një e metë 

tjetër është vështirësia për të gjetur një kompani e cila është në të njëjtën industri, e cila ka të 

njëjtën bazë asetesh ose të njëjtën strukturë kapitali. Një kritikë tjetër është se këto kthime nuk 

janë të rregulluara me norma risku, psh variabiliteti i të ardhurave të të dy kompanive mund të 

jetë shumë i ndryshëm. I vetmi vend ku mund të bëhen korrigjime për këtë është në normën e 

skontos (norma e skontos ndikon koeficientin). 

Avantazhet e këtij modeli janë se ai është i lehtë për tu spjeguar, informacioni është i 

disponueshëm dhe përllogaritja është e thjeshtë për tu bërë. 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Përdorimi i Ҫmimit nëTreguesit e Ҫmimit 

Gjithnjë e më shumë investitorët po përdorin Koeficientin e Ҫmimit ndaj Shitjeve për 

të vlerësuar vendimmarrjen për investimet (Damodaran1996).Vlera e emrit të markës është 

diferenca mes ҫmimit dhe treguesit të ҫmimit ndaj shitjeve të një firme të markuar me atë të 

një firme gjenerike. 

Avantazh i këtij modeli është se informacioni është i gatshëm dhe i thjeshtë për tu 

konceptualizuar. Rezervat janë se pak firma janë vërtet të krahasueshme dhe nuk bëhet dallim 

mes markës dhe aseteve të tjera të paprekshme si psh, një marrëdhënie e mirë me klientët.  

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
 

Vlera e Markës e bazuar në fitimet e ardhshme 

Në këtë model vlerësuesi përpiqet të përcaktojë të ardhurat që vijnë nga marka. Ata 

përpiqen të parashikojnë fitimin e markës dhe ta skontojnë për të gjetur një normë të 
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përshtatshme (Reilly dhe Schweihs, 1999). Në fund të periudhës së parashikimit, nëse është 

përcaktuar se jeta e dobishme e markës do ta kalojë periudhën e parashikimit, do të llogaritet 

një vlerë përpjestimore. Rezerva kryesore është përpjekja për të përcaktuar se ҫ’pjesë e fitimit i 

atribohen asetit markë dhe jo faktorëve të tjerë të paprekshëm. Gjithashtu ky model dështon në 

marrjen në konsideratë të implikimeve të pasqyrave të bilancit sic është rritja e kapitalit 

punues.   

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Vlera e asetit markë e bazuar në CashF low të skontuar 

Kjo metodë vuan nga të njëjtat probleme me të cilat përballemi kur përpiqemi të 

përcaktojme cashflow-un (fitimin) që i atribohet markës. Nga një perspektivë e pastër 

financiare, është më mirë të përdorësh Free Cash Flows pasi kjo nuk ndikohet nga anomali të 

kontabilitetit; cashflowështë së fundmi variabli ҫelës në përcaktimin e vlerës së një aseti (Reilly 

dhe Schweihs, 1999). Për më tepërCashFlowi Skontuar nuk i konsideron asetet të cilat nuk 

prodhojnë aktualisht cashflows (një qasje e përcaktimit të ҫmimit të opsioneve është i 

nevojshëm të ndiqet) (Damodaran, 1996). Avantazhi i këtij modeli është se ai merr në 

konsideratë kapitalin punues të rritur dhe investimet në asetet fikse.  

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Qasjet formulare 

Qasja e Interbrand 

Qasja e Interbrandështë një variant i qasjes që lidhet me të ardhurat dhe fitimet nga 

marka. Interbrand i përcakton fitimet nga marka dhe i kapitalizon ato pasi ka bërë rregullimet 

e përshtatshme(Keller 1998). 

Interbrandmerr fitimin e parashikuar dhe zbret ngarkesën e kapitalit në mënyrë që të 

përcaktojë fitimin ekonomik (EVA). Pas kësaj, Interbrand përpiqet të përcaktojë fitimet e 

markës duke përdorur “indeksin e markës”. “Indeksi i markës” bazohet në 7 faktorë.  

Faktorët dhe peshat e tyre janë si më poshtë: 

1.Tregu(10%)–Pavarësisht nëse tregu është stabël, në rritje apo ka barriera të forta hyrje 
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2.Stabiliteti(15%)–Marka të cilat janë vendosur për një kohë të gjatë të cilat në mënyrë 

konstante komandojnë besnikërinë konsumatore 

3.Lidershipi(25%)–Një markë që udhëheq sektorin në të cilin ajo konkuron 

4.Trendi (10%) – Jep një orjentim se në ҫ’drejtim po lëviz marka 

5.Mbështetja (10%) – Mbështetja që ka marrë marka 

6.Internacionalizimi/Gjeografia(25%)–Forca e markës në arenë ndërkombëtare 

7.Mbrojtja (5%) – Aftësia e kompanisë për të mbrojtur markën 

Avantazh i kësaj qasje është se ajo është e pranuar gjerësisht dhe ajo i merr në 

konsideratë të gjitha aspektet e markës. E meta kryesore e modelit është se ai krahason 

“mollët  me  portokallet”.  Komponenti  ndërkombëtar  nuk  duhet  të  aplikohet  mbi  fitimet  e 

markave lokale. Nëse një kompani dëshiron të sjellë një aspekt ndërkombëtar në lojë ajo duhet 

të përshijë fitimet ndërkombëtare potenciale. Këtu shkrihen dy baza vlerësimi. Në njërën anë 

është një bazë “në përdorim” dhe në anën tjetër është një vlerësim “në treg të hapur”. 

Norma e skontuar përshtatshme është shumë e vështirë për tu përcaktuar pasi pjesë të riskut 

zakonisht e përfshirë në normën e skontuar ka qënë e faktorizuar në llogaritjet e Indeksit të 

Markës. Edhe norma e përshtatshme për ngarkesën në kapital është e vështirë për tu siguruar. 

Aaker (1996) tregon se“…sistemi i Interbrand nuk konsideron potencialin e markës për 

të mbështetur zgjerime në klasat e produktit. Mbështetja e markës mund të jetë inefektive; 

shpenzimi i parave për reklamim nuk do të thotë domosdoshmërisht ndërtim efektiv të markës. 

Mbrojtja e markës tregtare, edhe pse e nevojëshme, në vetvete nuk krijon vlerë marke.” 

Algjebrikisht kjo përcaktohet si: 

 
Metoda e F inancial World 

Metoda e revistës F inancial World përdor Koeficientin Interbrand të Fuqisë së Markës 

“Indeksin e Markës”, duke përfshirë të shtatë faktorët dhe peshat e tyre. Fitimi premium që i 

atribohet markës llogaritet ndryshe, sidoqoftë; ky premium përcaktohet duke parashikuar 

fitimin operativ që i atribohet markës, dhe pastaj duke zbritur nga ky fitimin e një produkti të 

pamarkuar që përdoret për krahasim. Kjo vlerë mund të përcaktohet, për shembull, duke 

supozuar se një version gjenerik i produktit do të gjenerojë 5% kthim neto mbi kapitalin e 

futur në punë (Keller, 1998). Fitimi premium që rezulton rregullohet për taksat dhe 

shumëfishohet nga koeficienti i fuqisë së markës. 

Algjebrikisht, kjo mund të shprehet si më poshtë: 
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Dhjetëshja e Kapitalit Markë 

“Dhjetëshja e Kapitalit Markë” e Aaker përdor pesë kategori matësish për të vlerësuar 

kapitalin markë (Aaker,1996): 

-Matësit e Besnikërisë 

1.Ҫmimi Premium 

2.Kënaqësia konsumatore dhe Besnikëria 

- Cilësia e Perceptuar ose Matësit e Lidership-it 

3.Cilësia e Perceptuar 

4.Lidership-i ose Popullariteti 

- Asociime të tjera të orjentuara nga konsumatori ose matës të diferencimit 

5.Vlera e Perceptuar 

6.Personaliteti i Markës 

7. Asociime Organizacionale 

- Matësit e Njohjes/Ndjeshmërisë 

8.Njohja/Ndjeshmëria ndaj Markës 

- Matësit e Sjelljes së Tregut 

9.Pjesa e Tregut  

10.Ҫmimi i tregut dhe mbulimi në shpërndarje 

Këto matës përfaqësojnë dimensionin e besnikërisë konsumatore të asetit markë. Ato 

mund të përdoren për të zhvilluar një instrument matës të asetit markë, të varur në tipin e 

produktit ose tregut dhe qëllimit të instrumentit. 

 

Metoda Markë-F inancë 

Një qasje komerciale e vlerësimit të markës është zhvilluar nga Brand Finance 

Limited, një organizatë britanike konsulence. Kjo metodë përfshin katër elementë 

(DavidHaighinJones,1999): 

-Modelimin e Trgeut Total: të identifikojë pozicionin e markës në kontekstin e tregut 

konkurues 

-Parashikimet e bizneseve specifike të markuara: të identifikojë fitimet totale të biznesit nga 
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marka 

-Kërkime që udhëheqin biznesin: të përcaktojë vlerën e shtuar të fitimeve totale që i atribohen 

specifikisht markës  

-Vlerësimi i Riskut të Markës: të llogarisë fitimet ose faktorin e riskut “Beta” që lidhet me 

fitimet 

Vlerësimi i Markës përcaktohet nga llogaritja e vlerës së shtuar të markës pas taksave dhe 

zbritjen/skontimin e saj në normën që reflekton profiling e riskut të markës.  

 

Norma e skontos, norma e rritjes dhe jeta e dobishme 

Norma e skontos, norma e rritjes dhe jeta e dobishme janë shpesh ҫështjet më të 

mohuara në vlerësimin e markës, megjithatë ato luajnë një rol shumë të rëndësishëm në 

vlerësimin eventual të markës. Menaxherët kanë nevojë që ti pyesin vlerësuesit e markës në 

mënyrën e duhur rreth supozimeve të bëra në përcaktimin e këtyre variablave kyҫ. Shumë 

modele përdorin normën e skontimit dhe normën e rritjes në mnëyrë që të përcaktojnë një 

koefiҫient të pranueshëm që është i nevojshëm të aplikohet ndaj vlerës së parashikuar vjetore të 

fitimeve të markës.  

Formula e fluksit të përjetshëm që është baza e të gjitha këtyre përllogaritjeve 

përcaktohet si:  

 
Norma e skontimit është një nga variablat më të vështirë për tu përcaktuar. Në shumicën 

e Discounted Cash Flowanalysis (DCF) – Analiza e Cash Flow të Skontuar, norma e skontimit 

e përdorur është kostoja mesatare e peshuar e kapitalit të firmës  (the discount rate used is the 

firm’s weighted averagecostofcapital- WACC)(BreallyandMeyers, 1996). Kjo tregohet si: 
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2.1.3 Modeli i vlerës së Asetit Markë i Bazuar tek Konsumatori  

 

Vështrim i përgjithshëm mbi modelin 

Diskutimet e mëposhtëme mbi Modelin e Vlerës së Asetit Markë të Bazuar tek 

Konsumatori dhe implikimet e tij kanë derivuar dhe publikuar nga KevinKeller. Ky model është 

zgjedhur për tu përdorur në vlerësimin dhe kuptimin e domethënies së markës që në ditën e 

parë të publikimit të tij në literaturën që lidhet me markën.  

Jo të gjitha markat janë krijuar njësoj. Zhvillimi i markës është i rëndësishëm, por 

zhvillimi i një marke që në mënyrë të kujdesshme reflekton produktin apo shërbimin tuaj është 

edhe më e rëndëishme. Shpesh kompanitë kanë problem në nisjen e proҫesit të markimit pasi 

është e vështirë të fillosh në kushtet kur ka shumë variacione markash. Keller zhvilloi Modelin 

e Vlerës së Asetit Markë të Bazuar tek Konsumatori për të ndihmuar dhënien e përgjigjeve për 

pyetje të zakonëshme si “Ҫfarë e bën një markë të fortë?” dhe “Si ndërtohet një markë e fortë?”. 

Modeli i Keller reflekton katër pyetjet që konsumatorët do të bëjnë rreth markës, në mënyrë 

eksplicite ose implicite: 1) Kush jeni Ju? (identiteti i markës) 2) Ҫfarë jeni Ju? (kuptimi i markës) 

3) Ҫfarë mendoj apo ndjej për Ju? (përgjigja ndaj markës) 4) Ҫfarë lloj asoccimesh dhe sa 

shumë dua unë të jem e lidhur me Ju? (marrëdhënia e markës). Këto pyetje janë të 

rëndësishme sepse ato ndjekin një hierarki të caktuar në proҫesin e ndërtimit të markës siҫ 

tregohet në figurën e mëposhtëme: 

 

 

F ig.3: H ierarkia e Ndërtimit të Markës së Fortë 

Identiteti i M arkës. Identiteti i Markës është arti i krijimit të ndjeshmërisë së 

duhurndaj një marke të caktuar përmes  ndërtimit  të  “superioritetit-jehonës”  së  markës  me 

konsumatorët. Superioriteti i markës lidhet me aspekte të ndryshme të njohjes së markës, për 

shembull, sa shpesh dhe sa lehtësisht sillet në mendje një markë në situata të shumta ose 

rrethana të shumta. Njohja/Ndjeshmëria e markës i referohet aftësisë së konsumatorëve për të 

njohur apo risjellë në mendje një markë të caktuar në situata/rrethana të caktuara. 
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Njohja/Ndjeshmëria e markës përfshin diҫka më shumë se sa thjesht identifikimin e markës të 

cilën e kanë parë disa herë; ajo përfshin lidhjen dhe bashkimin e një logoje, emri, simboli, etj me 

njëra-tjetrën. Mbi të gjitha, njohja/ndjeshmëria ndaj markës fokusohet në dhënien e sigurisë që 

një konsumator di se cilat nevoja do të kënaqë një markë e caktuar; ҫfarë funksionesh bazë i 

ofron marka konsumatorit. Identiteti i markës i përgjigjet pyetjes së përgjithëshme të 

konsumatorëve “Kush  jeni  Ju?”.Për shembull, shumë konsumatorë janë të vetëdijëshëm që 

Toyota™ siguron pajisje për transport; konsumatorët mund të asociojnë markën dhe “logon 

me forma rrethore” me pajisjet që bashkohen me nevojat e tyre të transportimit. 

K uptimi/Domethënia e Markës. Është e rëndësishme të sigurohemi që një markë 

ka një kuptim të caktuar për konsumatorët. Kuptimi/Domethënia e markës duhet të krijojë një 

imazh në mendjen e konsumatorit mbi ҫfarë është marka dhe nga ҫfarë karakterizohet. Në 

përgjithësi, në mënyrë tipike kuptimi/domethënia e markës mund të dallohet në termat e 

funksionalitetit të faktorëve të bazuar në performancë përballë faktorëve që lidhen në mënyrë 

më abstrakte me imazhin. Këto kuptime të markës mund të formohen në mënyrë direkte nga 

eksperiencat e konsumtorëve dhe/ose përmes kontaktit me një markë nëpërmjet reklamimit, 

përpjekjeve marketing ose burimeve të tjera të informacionit.  

Kuptimi/Domethënia e markës i përgjigjet pyetjes së përgjithëshme të konsumatorëve 

“Ҫfarë jeni Ju?”. Për shembull, kuptimi i markës për Toyota™ mund të jetë se Toyota™ siguron 

pajisje transporti të sigurta, multifunksionale të cilat i blejnë njerëzit me personalitet gazmor 

dhe aventuresk. Ky informacion mund të jetë injektuar, për shembull, përmes medias (psh, 

reklama në televizion ose billboard të njerëzve duke qeshur dhe duke ngarë një Toyota™ në 

një pyll) ose përmes fjalës së gojës.  Ky kuptimi/domethënie e markës është ndërtuar mbi 

identitetin e markës sipas së cilit Toyota™ siguron pajisje transporti. 

Përgj igja ndaj markës.  Përgjigja ndaj markës krijon nevojën që i duhet kushtuar mënyrës se 

si konsumatorët reagojnë ndaj një marke. Në mënyrë tipike, këto reagime ndjekin 

performancën dhe perceptimet imagjinare që ata kanë ndaj një marke e cila adreson pyetjen 

“Ҫfarë unë mendoj apo ndjej për ty?” Përgjithësisht, përgjigjet ndaj markës klasifikohen ose 

si “gjykim” ose si “ndjenjë”. Për shembull, nëse një konsumator shikon reklamën Toyota™ 

me disa njerëz të qeshur të cilët po e ngasin atë në mes të një pylli, të cilët duken të kenë një 

eksperiencë të këndëshme, konsumatorët mund ta shohin Toyota™-n si një produkt cilësor 

(gjykim) i cili e bën konsumatorin ta bashkojë produktin me ndjesinë e të bërit qejf me miqtë 

(ndjenjë).Kjo përgjigje ndaj markës, ka ndërtuar mbi identitetin që Toyota™ siguron pajisje 
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transportuese, kuptimi/domethënia e markës që ajo është e sigurtë, multifunksionale dhe ka 

përcaktuar se ajo është një pajisje e cila gjeneron gëzim dhe është një produkt cilësor.  

Marrëdhëniet e Markës. Hapi i fundit në ndërtimin e një marke të fortë fokusohet tek 

marrëdhëniet dhe tek sa shumë identifikim personal ka një konsumator me një markë të 

veҫantë.  Kjo  lidhet  me  pyetjen  e  konsumatorëve  “Ҫfarë lloj asociimi dhe sa shumë lidhje 

dëshiroj  të  kem  me  ty?”  Tipikisht,  marrëdhënia  me  markën  buron  nga  një  përfshirje 

psikologjike që konsumatori ka me markën dhe nga sa aktivitet me markën sjell besnikëria 

ndaj  kësaj marke.  Ky  fenomen  quhet  “rezonanca  e markës”.  Rezonanca  e markës mund  të 

ndahet në disa elementë të cilët përfshijnë besnikërinë në sjellje, qëndrimin bashkues/ngjitës, 

sensin e komunitetit dhe angazhimin aktiv. Për shembull, sapo një konsumator ka identifikuar 

njëToyota™ si një mjet transportues, e cila ka zhvilluar një kuptim/domethënie të markës si 

cilësore dhe multifunksionale, sipas së cilës automjeti i përgjigjet me një produkt cilësor, që 

transmeton gëzim dhe pas gjithë këyre ai përsërit blerjen e Toyota™,  konsumaori  ka 

vendosur një marrëdhënie, ose besnikëri ndaj markës Toyota™. 

Modeli i mësipërm përforcon idenë që kuptimi/domethënia e fortë e një marke nuk 

mund të vendoset pa u krijuar më parë një identitet marke. Përgjigjet ndaj një marke nuk 

mund të krijohen nëse nuk i është dhënë një kuptim/domethënie markës; dhe së fundi një 

marrëdhënie nuk mund të krijohet pa marrë përgjigjet e duhura nga konsumatorët e markës. 

Në shembullin e lartpërmendur të Toyota™,Toyota™ është përcaktuar si një markë e fortë tek 

konsumatorët sepse ajo i ka kaluar etapat sekuenciale të ndërtimit të një marke të fortë, nga 

identiteti tek marrëdhënia. 

 

Gjashtë kuadratet e modelit KMBK  

Brenda katër pyetjeve për të ndërtuar një markë të fortë, shtrihen gjashtë faktorë 

themelorë të konsumatorëve të markës: jehona/salianca, performanca, imagjinata, gjykimet, 

ndjenjat dhe rezonanca. Tabela e mëposhtëme thekson marrëdhëniet mes katër pyetjeve që 

konsumatorët bëjnë përgjithësisht kur ata lidhen me një markë të fortë, të gjashtë faktorët e 

krijimit të një marke të fortë dhe dimensioneve të tjera të tyre.  
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F ig.4: Përmbledhja e Model i t K M B K  

 

 
 

Identiteti i markës: Jehona/Salianca. Në mënyrë që të arrihet identiteti i duhur i 

markës, është e rëndësishme të krijohet lidhja e markës me konsumatorët të cilën po e quajmë 

“jehona”. Ky faktor i krijimit lidhet me njohjen/ndjeshmërinë ndaj markës. Për shembull, sa 

shpesh dhe sa lehtë sillet marka në mendje sipas një skenari të përshtatshëm: Kur mendon të 

blesh një makinë, a mendon menjëherë për Ford™, Toyota™, oseGMC™? Sa e lehtë është 

sjellja ndër mend e markës? Njohja/ndjeshmëria ndaj markës është përmbledhur si aftësia dhe 

lehtësia e konsumatorit për ta kujtuar ose njohur markën. Njohja/ndjeshmëria ndaj 

markësështë esenciale për tu siguruar se konsumatorët tuaj vërtet e kanë kuptuar markën dhe se 

si marka i përmbush nevojat e tyre.  

Egzistojnë dy aspekte ҫelës, ose dimensione, ose 2 njohje/ndjeshmëri të markës: 

thellësi dhe gjerësi. Thellësia e markës i referohet masës se sa lehtësisht konsumatorët e 

kujtojnë ose e njohin një markë të caktuar, për shembull, nëse dicka derdhet mbi një veshje, 

individi kërkon menjëherë një pastrues emergjence TidePen™. Gjerësia e markës i referohet 

bashkësisë së situatave ku një markë e caktuar vjen në mendjen e konsumatorëve, psh 

TidePen™kërkohet  menjëherë  pasi  është  derdhur  diҫka mbi qilim, divan ose në sediljen e 

makinës.  Një markë me nivel të lartë të jehonës i përmban të dy këto aspekte të rëndësishme të 

njohjes/ndjeshmërisë ndaj markës. 

K uptimi/Domethënia e Markës : Performanca dhe Imagjinata. Krijimi i një imazhi 

për markën, i cili reflekton se ҫfarë e karakterizon një markë dhe ҫfarë simbolizon ajo në 

mendjen e konsumatorëve, është i rëndësishëm në përpjekjet për ti dhënë markës një kuptim. 

Mënyra se si një produkt apo shërbim tenton të përmbushë nevojat funksionale të 
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konsumatorëve, quhet performancë.  

Aspekti i performancës së një marke përfshin elementë natyrorë të një marke të cilat 

lidhen me karakteristikat e produkteve apo shërbimeve. Egzistojnë pesë tipe të rëndësishme 

atributesh dhe përfitimesh të bashkuara me performancën e markës: 1) Karakteristika 

primare dhe tiparet shtesë, 2) Siguria e produktit, qëndrueshmëria dhe aftësia për tu shërbyer, 

3) Efektiviteti i shërbimit, efiҫenca, dhe aftësia për të gjeneruar ndjenja, 4) Stili dhe dizajni, 

dhe 5) Ҫmimi. Secili nga atributet e lartpërmendura mund të asistojë në diferencimin e markës 

nga konkurrentët. 

Imagjinata shpjegon elementët të cilët qëndrojnë jashtë produktit apo shërbimit, por janë 

të lidhur me të, si për shembull përpjekjet e markës për të përmbushur nevojat psikologjike apo 

nevojat sociale të konsumatorit. Katër elementët e imagjinatës së markës janë: 1) Profili i 

përdoruesit, 2) Situatat e blerjes dhe përdorimit, 3) Personaliteti dhe vlerat, dhe 4) Historia, 

besimet, dhe eksperiencat. Markat e forta kanë të përcaktuara asociime të markës të forta, të 

favorëshme dhe unike. 

Përgj igja ndaj markës : G jykimi dhe ndjenjat.  Një pjesë integrale e ndërtimit të një 

marke të fortë është të marrësh në konsideratë se si konsumatorët përgjigjen ndaj markës. Në 

mënyrë tipike, këto përgjigje klasifikohen si gjykime apo ndjenja. Gjykimet bazohen mbi 

opinionin e konsumatorëve dhe besimet e tij ndaj markës të cilat ndërtohen mbi mënyrën 

se si individi bashkon asociime të ndryshme të performancës dhe imagjinatës. Katër tipet 

më të rëndësishme të gjykimeve të cilat janë kritike në ndërtimin e një marke të fortë janë (në 

rend zbritës): 1) Cilësia, 2) Besueshmëria, 3) Konsiderata, dhe 4) Superioriteti. Cilësia është 

gjykimi më i rëndësishëm që mund të bëjë një konsumator mbi një markë të caktuar ose që e 

bën një markë të mos e ketë kurrë mundësinë të provojë “besueshmërinë”. Besueshmëria lidhet 

me sasinë e pëlqimit, ekspertizës dhe besimit që konsumatori percepton rreth markës. Nëse 

konsumatorët perceptojnë që marka ka cilësi dhe besueshmëri, konsumatori mund të thellohet 

për të bërë gjykime rreth konsideratës e cila konsiston në masën që konsumatorët e shohin 

markën si plotësuese të nevojave të tyre (a është marka e përshtatëshme dhe me kuptim për ta). 

Si përfundim, nëse konsumatorët kanë vendosur që një markë të ketë cilësi, 

besueshmëri, dhe që marka është e përshtatëshme për nevojat e tyre, konsumatorët bëjnë gjykime 

superioriteti rreth markës. Gjykimet superiore i referohen faktit nëse konsumatorët e shikojnë 

markën si unike, ndoshta më të mirë se sa alternativat e tjera. Superioriteti është shpesh kritik 

në vendosjen e marrëdhënieve intensive dhe aktive me një markë sepse konsumatorët e 

perceptojnë që marka ofron avantazhe të vlefshme mbi markën tjetër.  
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Ndjenjat janë reagimet  emocionale  të  konsumatorit  ndaj  një  marke  si  psh  “Ҫfarë lloj 

ndjenjash  gjeneron marka?”   dhe “Si  i  bën marka  të  ndjehen konsumatorët  rreth  vetes  së  tyre?”. 

Egzistojnë gjashtë tipe ndjenjash të cilat bashkohen/asocciohen me ndjenjat rreth një marke: 1) 

Ngrohtësia, 2) Gëzimi, 3) Ngacmimi, 4) Siguria, 5) Aprovimi Social, dhe 6) Vetë-respekti.  Për 

shembull, ndoshta një konsumator që blen Toyota™ merr eksperiencën e gëzimit dhe 

ngacmimin e planifikimit për të shkuar në një udhëtim tek një mik dhe e di që Toyota™ do ti 

sigurojë cilësi, udhëtim të sigurtë dhe që do jetë krenar tek miku kur ta takojë atë. Ky 

konsumator mund të përjetojë një ndjenjë pranimi nëse blen një Toyota™ e cila pason një seri 

historike blerjesh besnike të Toyota™. 

Gjykimet dhe ndjenjat burojnë nga të dyja, koka dhe zemra e konsumatorit dhe të dyja 

janë të rëndësishme.  Është e rëndëishme që të gjitha ndjenjat apo gjykimet që i asociiohen 

markës të jenë pozitive ose konsumatori do të përzgjedhë një markë tjetër e cila ofron ndjenja 

dhe gjykime më pozitive. Këto gjykime dhe ndjenja duhet të jenë letësisht të aksesueshme dhe të 

vijnë menjëherë në mendje kur konsumatori mendon për markën. Së fundi, gjykimet dhe ndjenjat 

ndaj markës, mundet ta influencojnë pozitivisht një markë të fortë nëse konsumatorët kanë 

mendime pozitive ndaj ҫdo mundësie për tu përballur me markën. Nëse aktivizohen ndjenja apo 

gjykime negative, egziston mundësia që konsumatori të fillojë të konsiderojë një markë 

tjetër alternative, duke e ulur kështu forcën e markës tek konsumatori.  

Marrëdhëniet e Markës: Rezonanca. Faza e fundit e modelit KMBK në ndërtimin e 

një marke të fortë sillet rreth nivelit të identifikimit personal që një konsumator ka me një 

markë. Natyra e marrëdhënies që një konsumator ka me një markë dhe sa shumë konsumatori 

mund të identifikohet personalisht me markën, i referohet rezonancës së markës. Ajo përcaktohet 

nga sasia e lidhjes psikologjike që ka një konsumator me markën dhe sa aktivitet gjeneron kjo 

lidhje. Për shembull, dikush mund të ketë identifikim të fortë dhe ndjenja të forta pozitive ndaj 

shkollës në të cilën ka studjuar, fakt i cili mund të ҫojë në dhënien e ndihmës financiare ndaj kësaj 

shkolle. Rezonanca e markës konsiton në katër kategori kryesore të cilat ndahen si më poshtë: 1) 

Besnikëri në sjellje, 2) Bashkim në qëndrim, 3) Sensi i komunitetit, dhe 4) Angazhim aktiv. 

Besnikëria në sjellje i referohet blerjeve të përsëritura që mund të bëjë një idivid në lidhje me një 

markë. Për shembull, sa shpesh blen një konsumator Kellogg’s Corn Flakes™? 

Bashkimi në qëndrime i referohet dëshirës së një konsumatori për të blerë një markë sepse ajo 

perceptohet si dicka speciale ose të cilën ata mezi e presin. Për shembull, njerëzit hanë akulloren e një 

marke të caktuar e të njohur në zonën e tyre dhe kjo ndodh kryesisht të premteve në darkë si për t’i 

dhënë fund një jave të lodhëshme. Një sens komuniteti i lidh të gjithë njerëzit të cilët ndjejnë njëlloj 
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rreth një marke. Për shembull, ata që duan Jeep™ do të blejnë Jeep™ pas Jeep™-i dhe do të 

ndjenjë një sens lidhje me të gjithë individët e tjerë të cilët kanë një Jeep™. Egziston një 

komunitet i individëve të cilët dashurojnë Jeep™ të cilët do të bënin shumë kilometra vetëm e 

vetëm që të ndihmonin dikë i cili ka një Jeep™. 

Angazhimi aktiv i referohet afirmimit më të fortë të besnikërisë ndaj markës dhe ndodh 

kur konsumatorët dëshirojnë të investojnë kohë, energji, para dhe burime të tjera tek marka 

përtej thjesht kërkesës për ta blerë markën. Për shembull, shpesh ish-studentët e një universiteti 

të cilat kanë fëmijët e tyre që po studjojnë në atë universitet, janë ekstremisht besnikë për të 

dhënë para apo bërë dhurime të formave të tjera me qëllim që të tregojnë besnikërinë ndaj 

markës së universitetit, gjë që shkon përtej pagesave të thjeshta të taksave të shkollimit, për ta 

“përdorur markën”.  

Dy dimensionet e faktorëve të lartpërmendur në rezonancën e markës janë intensiteti 

dhe rezonanca. Intensiteti lidhet me bashkimin e konsumatorëve në qëndrime dhe sensing e 

tyre të komunitetit. Për shembull, ata që dashurojnë makinat Jeep™përjetojnë një intensitet të 

lartë ndaj markës Jeep sepse kjo markë përjetohet si pasion. Aktiviteti lidhet me sa shpesh 

konsumatori blen dhe/ose përdor markën dhe angazhohet në aktivitete të tjera të cilat nuk lidhen me 

blerjen apo përdorimin e markës, për shembull, promovimi i një universiteti edhe nëse konsumatori 

nuk është pjesë e universitetit.  

 

Implikimet e modelit KMBK 

Markat e forta shtrihen në të gjashtë kuadratet/blloqet e themeleve të ndërtimit të 

modelit KMBK. Sipas modelit KMBK të Keller, rezonanca e markës është blloku më i 

vlefshëm i modelit duke qenë se rezonanca e suksesshme e një marke na siguron se 

konsumatorët po mendojnë rreth markës, kanë ndjesi të mira rreth markës, dhe së fundmi janë 

duke e blerë dhe duke e përdorur markën. Rezonanca e suksesshme e një marke ndikon të 

implementimin e suksesshëm dhe harmonik të lidhjes së këtij blloku me blloqet e tjera të 

modelit duke qenë se ndërtimi i markës së fortë mund të angazhohet në blloqet e tjera të 

modelit përpara se marka të arrijë rezonancën e vet. Së fundi, përdorimi i modelit KMBK në 

vazhdimësi, do ti ndihmojë markat të arrijnë rezonancë të fortë të markës, konsumatorë 

besnikë dhe për më tepër programe marketing më efektiv.  
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2.2 R EPU T A C I O NI I K O RPO R A T ËS  

2.2.1 Konsiderata të përgj ithëshme mbi reputacionin. 

Sipas AMA (American Marketing Association), në një formë ose në një tjetër, në 

qendër  të konceptit  të  reputacionit  të korporatës  qëndron  “përmirësimi  i  besimit,  përmirëson 

reputacionin”.  Fokusimi  në  ndërtimin  e  një  marrëdhënie besimi, ia vlen edhe për kohën e 

shpenzuar edhe për përpjekjen e bërë. Nëse një kompani po ndërton besim, ajo po ndërton 

reputacion.  

Literatura mbi reputacionin prezanton interes të hershëm mbi të, por megjithatë nuk 

zgjidh paqartësinë për një përkufizim të vetëm. Fjalori i Oxford-it e përkufizon reputacionin si: 

“Llogaritja  apo  vlerësimi  i  diҫkaje… vlerësim  i  përgjithshëm, në kushte të zakonshme i një 

njeriu, në bazë të karakterit apo cilësive të tjera; vlerësimi relativ mbi të cilin konsiderohet një 

njeri”. Paqartësia i përkufizimit të reputacionit të korporatës mund të derivojë edhe prej numrit 

të madh të disiplinave nga të cilat ai shqyrtohet. Këto përfshijnë: ekonomiksin, kontabilitetin, 

sociologjinë, marketingun, sjelljen organizative dhe strategjinë (Fombrun dhe Rindova, 1996). 

Ky numër perspektivash ka ҫuar në konfuzion dhe në besimin se reputacioni i korporatës është 

një proҫes i cili fokusohet vetëm tek ajo që një kompani bën dhe se si ajo sillet (Balmer, 1998), 

më shumë se sa tek ajo ҫfarë ajo komunikon përmes veprimeve dhe sjelljeve të saj; tek vlerat 

dhe arritjet dhe se si këto perceptohen nga segmente të ndryshme të grupeve të interesit. 

Reputacioni i korporatës/organizatësndikon mënyrën se si grupet e interesit sillen 

përballë organizatës duke influencuar, për shembull, mbajtjen e punonjësve, kënaqësinë 

konsumatore dhe besnikërinë konsumatore. Reputacioni i favorshëm i inkurajon aksionerët të 

investojnë në një kompani; ai tërheq staf të mirë, mban klientët (Markham 1972) dhe ka 

korrelacion me kthime totale të larta (Robert and Dowling 1997; Vergin dhe Qoronfleh 1998).   

Për kufizime të Reputacionit të Korporatës 

  Përkufizimi Referenca 
L idhur me imazhin   
Një dimension i imazhit të korporatës. (Barich & Kotler 1991) 
Sinonim i imazhit - përfaqëson përshtypjet totale 
të kompanisë. (Dowling, 1993) 

Imazhe kolektive të një grup interesi. (Bromley, 2001) 
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Sinonim me imazhin dhe besueshmërinë - lidhja 
qëndrore mes sjelljes së kompanisë dhe besimit të 
publikut.  

                                                               
(Greyser, 1999) 

L idhur me gjykimin   

Rezultatet e një gjykimi të bërë si pasojë e 
informacionit jo të plotë të marrë për një kompani 
apo për një individ përgjatë kohës.  

 (Caruana, 1997) 

Një gjykim kolektiv i aftësisë së kompanisë për të 
siguruar rezultate pozitive tek një grup interesi 
përfaqësues.  

(Fombrun,   Gardberg,   &   Sever, 
2000) 

Një gjykim i një grupi të caktuar. 
(Carter   and   Deephouse,   1999; 
Bromley, 2001; Gotsi and Wilson, 
2001). 

Gjykimi i përgjithshëm i grupeve të interesit mbi 
aftësinë e organizatës për të përmbushur kritere të 
tilla si integriteti. 

(Bick, Jacobson, & Abratt, 2003) 

L idhur me strukturën   
Një strukturë dinamike e bazuar në vlerësimin e 
kompanisë në kohë. (Gotsi and Wilson,2001) 

Strukturë strategjike për tu menaxhuar dhe 
monitoruar.  

(Schultz, Hatch and Holten, Larsen,  
2000;  Gotsi  and  Wilson, 2001). 

F ig. 5: Përkufizime të reputacionit 

Ka ende sot shumë diskutim mbi përcaktimin e reputacionit të korporatës. Foombrun 

dhe van Riel (1997) e kanë përcaktuar reputacionin e korporatës nga perspektiva e 6 fushave 

akademike të dallueshme nga njëra-tjetra. Diferencat më të theksuara ekgzistojnë mes 

përkufizimit të reputacionit nga perspektiva e një ekonomisti: perceptimi që do të mbrojë 

tregjet (Clarck and Montgomery 1998; Weigelt dhe Camerer 1988); dhe i atyre që punojnë nga 

perspektiva e marketingut apo e strategjisë, të cilët e përkufizojnë atë si përshtypjen e 

akumuluar që krijojnë grupet e interesit rreth kompanisë/firmës, të cilat rezultojnë nga 

ndërveprimi me komunikimet që ata kanë rreth firmës (Fombrun dhe Shenley 1990). 

Reputacioni është parë si aset i paprekshëm me vlerë nga perspektiva e kontabilitetit. Enron 

apo shembuj të tjerë të ngjashmë kanë hedhur më shumë fokus në kontributin që kontabiliteti 

mund të ketë në reputacion; psh, gabimet në llogaritjen e fitimeve dhe përdorimi i metodave të 

financimit të cilat e lejojnë kompaninë të kenë borxhe të cilat nuk reflektohen në bilanc. 

Praktikat e gabuara të kontabilitetit mund të kërcënojnë jo vetëm reputacionin e vetë 

kompanisë, por edhe të firmës së kontabilitetit që merret me auditimin e kompanisë. Literatura 
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rreth reputacionit thekson se punonjësit qëndrojnë më shumë me një kompani e cila ka 

reputacion të mirë (IOD 1999; Markham 1972).   

 

F ig.6: K ategorizimi i Reputacionit 

Duke iu referuar literaturës mbi reputacionin, mund të themi se shkollat e mendimit 

janë tre: vlerësuese, të përshtypjeve dhe racionale. Diferencat mes tyre burojnë nga 

pikëvështrimi i grupeve të interesit. Grupet e interesit tipikisht grupohen në: të brendëshme 

(psh, punonjësit, manaxherët) dhe të jashtëme (psh. klientë, aksionerë).  

Ndërsa shkollat “vlerësuese” dhe “të përshtypjeve” angazhohen kryesisht me  interesat 

e grupeve specifike, shkolla “racionale” bazohet në teorinë që grupe të ndryshme interesi mund 

të kenë pritshmëri të ndryshme për një organizatë (Clarckson 1995; Freeman 1984). Me rrënjë 

në fushën e strategjisë dhe ekonomiksit, kërkimi mbi reputacionin është fokusuar mbi 

performancën (Rindova dhe Fombrun 1998, 62). Ky këndvështrim u bë më popullor qëkur 

reputacioni filloi të njihej si “avantazh konkurrues” (Hall 1992) ose “aset i paprekshëm” (Grant 

1995). Listime mediatike të reputacionit sic për shembull është AMAC (Annual America’s the 

Most Admired Company – Kompania më e Admiruar në Amerikë e Vitit) e revistës 

Fortunedhe qasje të ndryshme të vlerësimit të markës, ndjekin në këtë shkollë mendimi. 

Audienca e rëndësishme në këto raste janë grupet eksplicite të interesit sipas të cilëve cështjet 

më të rëndësishme dhe me interes janë vlerat financiare të organizatës, si psh aksionerët, CEO 

ose këshilluesit financiarë.  

Që prej vitit 1990, ka patur më shumë interes në lidhjen emocionale të grupeve të 

interesit me firmën, lidhje që influencon performancën afat-gjatë financiare të firmës. Imazhi, 
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identiteti dhe personaliteti janë terma tipikë të cilët i përkasin shkollës së përshtypjeve. Në këtë 

rast, reputacioni vleresohet me shumë nga pikëpamja e perceptimeve dhe përshtypjeve mbi 

organizatën, se sa nga vlerat financiare. Shumë studime mbi reputacionin të kërkuesve të 

fushës së marketingut dhe të sjelljes organizative, të pas viteve ’90,  bëjnë pjesë në këtë shkollë 

mendimi. (psh Blamer 1997; Bromley 1993; Dutton dhe Dukerich 1991; Dutton et al, 1994). 

Grupet kryesore të interesit në këtë rast janë punonjësit dhe klientët. Ndërsa sjellja organizative 

është e fokusuar në marrëdhëniet e punonjësve me organizatën ku punojnë (psh. Dutton dhe 

Dukerich 1991; Dutton et al. 1994; Goia dhe Thomas 1996), qasja marketing është fokusuar në 

ide të lidhura me klientët dhe menaxhimin e imazhit të korporatës (Abratt 1989; Bromley 

1993; Dowling 1993)  ose me menaxhimin e identitetit të korporatës (Balmer 1997), Brown 

dhe  Dacin  (1997)  të  cilët  prezantuan  termin  “korporatë”  në  literaturën  mbi  reputacionin,  e 

përkufizuan reputacionin si një grup lidhjesh/asocimesh mendore të poseduara nga një individ 

jashtë kompanisë, përkufizim ky i cili është mjaft i ngjashëm me termin imazh të përdorur 

gjerësisht (Brown et al. 2005). Në kontrast me këtë, disa autorë kanë konsideruar një qasje me 

shumë grupe interesi në përcaktimin e reputacionit. Për shembull, “reputacioni është sintezë e 

opinioneve, perceptimeve dhe qëndrimeve të grupeve të interesit ndaj një organizate, përfshi 

punonjësit, klientët, furnitorët, investitorët dhe komunitetin”  (Post  dhe  Griffin  1997).  Sipas 

Fombrun  1996,  reputacioni  i  korporatës  është  “përfaqësimi  i  perceptuar  e  veprimeve  të  të 

shkuarës së një organizate dhe mundësive të së ardhmes të cilat përshkruajnë qasjen e firmës 

ndaj gjithë elementëve bazë (Fombrun 1996). Që kur një konceptim i tillë përfaqëson 

perceptime të shumë grupeve të interesit, reputacioni i korporatës përfaqëson këtu një 

konstrukt multidimensional dhe kolektiv i cili është një perceptim agregat i disa individëve. 

(Fombrun et al. 2000). Për këtë, një organizatë nuk ka një reputacion të vetëm, por disa. Për 

këtë  grup  studiuesish,  “imazhi”  dallohet  si  perceptimi  i  syrit  të  jashtëm,  ndërsa  reputacioni 

përfshin perceptimin e grupeve të interesit të brendshme dhe të jashtme.  

Ndërsa studiuesit e shkollës së përshtypjeve tentojnë ta shikojnë reputacionin si një 

reflektim i perceptimit të akumuluar të një grupi të vetëm interesi, shkolla racionale e sheh 

reputacionin si një reflektim të barabartë të brendshëm e të jashtëm të pamjes së organizatës  

(psh., Davies dhe Miles 1998; Hatch dhe Schultz 2001). Kjo shkollë thekson diferencat mes 

grupeve të ndryshme të interesit, por në të njëjtën kohë mbart idenë se pamjet e brendshme dhe 

të jashtme janë të lidhura me njëra-tjetrën. Hatch dhe Schultz (1997) kontribuan në 

dimensionin konceptual të shkollës racionale duke lidhur imazhin, identitetin dhe kulturën.  

Davis dhe Miles (1998) e panë manaxhimin e reputacionit si një kombinim mes tre elementëve, 
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“si na  shohin  të  tjerët  (klientët)”, “kush  jemi ne në  të vërtetë”,  “cfarë ne  themi  se  jemi”. Në 

rastin kur grupe të ndryshme interesi ndajnë perceptime të ndryshme për të njëjtën kompani, 

reputacioni  i  pafavorshëm  mund  të  “infektojë”  reputacionin  e  favorshëm  (Carter  dhe 

Deephouse  1999).  “Diferencat  racionale  (të  arësyeshme)”  (Hatch  dhe  Schultz  2000)  ose 

“hendeqet/boshllëqet”  (Davies dhe Miles 1998; Dowling 1994; Hatch dhe Schulz 2004) mes 

vështrimeve të brendëshme dhe të jashtme, janë konsideruar si thelbësore në manaxhimin e 

reputacionit.  

 

2.2.2 E lementët bazë të reputacionit të korporatës 

Përkufizimi i reputacionit nga autorë të ndryshëm varet nga mënyra se si ata 

përkufizojnë dy elementët e tjerë: imazhin dhe identitetin. Reputacioni shpesh përdoret si 

sinonim i imazhit dhe kjo mund të cojë në paqartësi (Markwick dhe Fill 1997).  

Elementët e Reputacionit 

 

F ig.7: 

E lementët bazë të reputacionit të korporatës (të adaptuara nga Davies dhe Miles 1998) 

Imazhi: “Si të tjerët na shohin”   

Kërkime të herëshme në imazhin e korporatës të fokusuara në imazhin e dyqaneve të 

shitjes me pakicë dhe imazhit të korporatës (markës) në fushën e marketingut, Martineau 

(1958) e shoqëroi imazhin e një dyqani të preferuar me imazhin e shitësit si individ, duke 

sugjeruar kështu një model se si njerëzit bëhen klientë kur imazhi i shitësit është i ngjashëm më 

imazhin që ata kanë për veten e tyre. Studimet mbi imazhin e korporatës, përgjithësisht janë 

fokusuar mbi ndikimin e reklamës (Neadle 1964; Winters 1986), logoja e korporatës, 

preferencat ndaj markës (Hardy 197) ose ndërvepimi me punonjësit (Kennedy 1977). Kennedy 
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(1977) tregoi ndikimin që kanë punonjësit e kompanisë mbi imazhin e jashtëm, pavarësisht se 

cfarë mund të ketë dëshirë punëndhënësi i tyre. Bernstein (1984) argumentoi se imazhi që 

percepton klienti nuk mund të ndahet nga eksperienca që klienti përjeton.  

Wocester (1972) sugjeroi katër kategori imazhi: imazhi i klasës së produktit, imazhi i 

markës, imazhi i përdoruesit dhe imazhi i korporatës. Faktori Imazhi i Korporatës, është ndarë 

nga ai në: reputacioni i produktit, marrëdhëniet me klientin, roli i punonjësit, reputacioni ndaj 

etikës, etj. Megjithëse si fillim reputacioni konsiderohej si si një variabël i pavarur i cili 

derivon nga imazhi i korporatës, më vonë u konsideruar një variabël i varur, dicka që 

rezultonte nga të qënit një punëdhënës i mirë, nga të qënët i konsideruar si një ofrues i mirë i 

shërbimit dhe nga të qenët i ndershëm dhe i besueshëm.  

Përkufizimi më i përdorur dhe më i vonshëm mbi imazhin në kontekstin e reputacionit 

është “Shuma e të gjitha përshtypjeve të mbajtura nga grupet e jashtme të interesit” (Bromley 

1993: Davies dhe Miles 1998). Mes grupeve të jashtme të interesit, fokusi kryesor është mbi 

klientët, kështu që imazhi është përcaktuar jo si dicka që kompania e beson, por se cfarë 

klientët besojnë dhe ndjejnë rreth kompanisë. Ky përkufizim është afër me atë të përdorur në 

fushën e marketingut mbi imazhin e korporatës si “qëndrime dhe ndjenja që konsumatorët kanë 

për natyrën dhe realitetin që gjendet nën kompaninë” (Pharaoh 1982, 243) ose “rezultati se si 

konsumatorët e perceptojnë firmën” (Grnroos 1984).  

Për studiuesit të cilët e përcaktojnë edhe imazhin edhe reputacionin si specifikë të 

perceptimeve që vijnë nga jashtë, reputacioni dallon nga të paturit edhe të një kuptimi historik. 

Për shembull, reputacioni i korporatës shihet si dicka që zhvillohet me kohën si rezultat i 

performancës së vazhdueshme, e përforcuar nga komunikimi efektiv, ndërsa imazhi i 

korporatës “qepet’ më shpejt nëpërmjet programeve të komunikimit të ideuara mirë (Gray dhe 

Balmer 1988). Imazhi këtu dallon nga reputacioni pasi i pari paraqet besimet e fundit të 

publikut mbi subjektin ndërsa tjetri paraqet një gjykim mbi cilësitë e organizatës të ndërtuara 

gjatë një periudhe kohe, të fokusuara në cfarë kompania bën dhe si ajo sillet. Ky dallim mes 

reputacionit dhe imazhit është i rëndësishëm për të kuptuar se ne mund ta formojmë një imazh 

për korporatën edhe nëse ajo nuk ka asnjë ditë eksperiencë, ndërsa dicka më e thellë, e referuar 

si “reputacion” përfshin dicka që është “betonuar” në eksperiencë.  
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Imazhi mund të ndryshojë shpejt nëpërmjet mjeteve reklamuese, ndërsa reputacioni 

kërkon më shumë kohë dhe gjithashtu angazhim të brendshëm dhe të jashtëm. Sidoqoftë, në 

një krizë, edhe imazhi edhe reputacioni mund të dëmtohen shumë shpejt. 

Identiteti: “Si Ne e shohim veten”   

Në literaturë ka përkufizime të ndryshme mbi identitetin, megjithatë dy janë orjentimet 

kryesore: identiteti organizacional dhe identiteti i korporatës. Identiteti organizacional është 

përgjigje e pyetjes “kush jemi ne?” ose “si ne e shohim veten?”, me fjalë të tjera “perceptimi i 

punonjësve për organizatën” (Albert dhe Whetten 1985). Identiteti organizacional dhe kultura e 

organizatës janë të njëjtë në shumë raste. Nëse identiteti është “si ne e shohim veten?”, ndërsa 

kultura  është  “si  i  bëjmë  ne gjërat këtu”,  ato  do  lidhen  me  njëra-tjetrën. Barney (1986) 

argumenton se kultura mund të bëhet avantazh konkurrues kur ajo shkrin në një personalitet 

unik, historitë dhe eksperiencat e atyre që punojnë në të. Në këtë rast ajo siguron diferencë të 

qëndrueshme mes firmave. Kultura nuk është dicka që ndryshohet me lehtësi nëpërmjet 

strategjive të nivelit të lartë manaxherial (Hochschild 1983) dhe as dicka që mund të 

manipulohet menjëherë (Smircich 1983). Në kontrast me këtë, identiteti, mënyra se si njerëzit e 

kuptojnë veten në raport me kulturën dhe vlerat, është më refleksive dhe me e mundur të 

ndryshojë.  

Për kufizime të Identitetit të Korporatës 

  Përkufizimi Referenca 

Ato elementë që e bëjnë një kompani të 
dallueshme. 

(Olins, 1978) 

Identiteti i korporatës duhet të shërbejë si një 
mjet për të shprehur filozofinë e korporatës.  

Bernstein (1984, in Abratt, 1989, p. 
69) 

Ajo që është qëndrore, që zgjat në kohë dhe që 
dallohet/shquhet në karakterin e një organizate.  (Albert & Whetton, 1985) 

Miksi i identitetit të korporatës është elementi me 
të cilin një biznes identifikohet si personalitet, 
sjellje, komunikim dhe simbolikë. 

(Birkigt & Stadler, 1995) 

Një asemblim i elemenëtve vizualë - fizikë dhe 
të sjelljes - nga të cilat një audiencë mund të 
dallojë një kompani nga të tjerat dhe të cilat 
mund të përdoren për ta prezantuar simbolikisht 
një kompani. 

(Abratt, 1989) 
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Imazhi i firmës i interpretuar së jashtmi. Ajo që 
një anëtar beson se njerëzit jashtë kompanisë 
mendojnë për kompaninë.  

(Dutton,   Dukerich,   &   Harquail, 
1994) 

Artikulimi se cfarë është një organizatë, për cfarë 
ajo egziston, cfarë ajo bën, dhe si ajo sillet me 
biznesin e saj (vecanërisht me grupet e interesit 
dhe mjedisin). 

(British Standards Institute, 1995) 

Prezantimi i vetëplanifikuar i një organizate, që 
konsiston në mbresat që një organizatë lë përmes 
sjelljes së saj, komunikimit dhe simbolikës. 

(van Riel, 1995) 

Seti i vlerave dhe parimeve që punonjësit dhe 
manaxherët i atribojnë një kompanie.  (Fombrun, 1996) 

Ajo që një punonjës e beson se është dalluese, 
qendrore dhe që zgjat në kohë për një organizatë.  (Drumwright, 1996) 

Ajo që anëtarët perceptojnë, ndjejnë dhe 
mendojnë rreth organizatës së tyre: një kuptim 
kolektiv i vlerave dhe karakteristikave dalluese të 
organizatës. 

(Hatch & Schultz, 1997) 

Kuptimi që një kompani ka bazuar atribute 
kulturore të cilat kanë prioritet mbi burime të 
tjera kuptimore.  

(Castells, 1997) 

Një shprehje e personalitetit të korporatës, e 
bazuar në strategjinë e korporatës.  (Stuart, 1998) 

Motivi se përse organizata egziston. (Cheney & Christensen, 1999) 
Një paketë atributesh që e dallojnë një organizatë 
nga një tjetër, vecanërisht organizata të të njëjtit 
lloj.  

(Bromley, 2001) 

Ajo që punonjësit ndjejnë dhe mendojnë për 
organizatën e tyre. Ajo fokusohet në pyetje që 
lidhen me kulturën organizacionale. Ajo i jep 
biznesit dallueshmërinë. 

(Balmer, 2001) 

Një manifestim strategjik i vizionit dhe misionit 
në nivel korporate e kombinuar me strategjitë që 
aplikon korporata në operacione dhe prodhim.  

(Melewar & Wooldridge, 2001) 

Atributet e dallueshme të një organizate që 
adresojnë pyetjet "cfarë jemi ne?" dhe "kush jemi 
ne?". Ajo përfshin cështje të tilla të biznesit si 
qëllimi, kultura dhe të tjera.  

(Balmer & Greyser, 2003) 

Trupi i organizatës … komunikimi i vlerave bazë, 
filozofisë dhe strategjisë së organizatës përmes 
shpërndarjes së produkteve dhe shërbimeve të 
saj. 

(Bick, Jacobson, & Abratt, 2003) 
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Asiciime mendore rreth organizatës, të mbajtura 
nga anëtarët e organizatës dhe që liderët e 
organizatës dëshirojnë që ti kenë edhe audienca 
të tjera të rëndësishme. 

(Brown, Dacin, Pratt, & Whetton, 
2006) 

F ig.8: Përkufizime të identitetit të korporatës 

Identiteti i dëshiruar: “Si Ne duam që të tjerët të na shohin”   

Nëse identiteti organizacional është term më i përdorshëm në sjelljen organizative, 

identiteti i korporatës, të cilit i referohemi edhe si identiteti strategjik apo identiteti i dëshiruar, 

përdoret më së shumti në fushën e marketingut. Identiteti i korporatës apo identiteti i dëshiruar 

i referohet elementëve vizualë si emri, logo dhe simbole (Bernstein 1984; Ind 1992; Olins 

1978, 1989) ose elementëve strategjikë si vizioni, misioni dhe filozofia, të cilat janë të 

konceptualizuara si pjesë e procesit strategjik që lidh imazhin e kompanisë me reputacioni 

(Dowling 1994; Selame dhe Selame 1988). Ky përkufizim i identitetit të korporatës bëhet pjesë 

e procesit të manaxhimit të imazhit të jashtëm të korporatës duke përfshirë edhe cdo efekt të 

marrëdhënieve publike (Abratt 1989). Disa autorë theksojnë rrezikun që identiteti i korporatës 

të shihet thjesht si një logo (King 1973, 7). Gjithmonë e më shumë, studiuesit kanë pranuar se 

identiteti i korporatës duhet të reflektojë karakteristika unike ose personalitetin e korporatës të 

rrënjëzuar në sjelljen e anëtarëve të organizatës (Balmer 1997, 184) dhe duhet të reflektojë se 

si punonjësit e identifikojnë veten me kompanin (Stuart 2002).  

Mospërputhjet mes Imazhit dhe Identitetit 

Sic tregohet edhe në figurën e mësipërme, reputacioni i korporatës shihet si kombinim i 

tre elementëve bazë: “Si na shohin të tjerët (kilentët)”, “Kush jemi ne në të vërtetë” dhe “cfarë 

ne  themi  se  jemi”  dhe  është  baza  e  shkollës  racionale  të  mendimit.  Kjo  ide  nënvizon  që 

reputacioni nuk është thjesht një fjalë tjetër për imazhin. Është theksuar në mënyrë të 

vazhdueshme se ndërtimi i imazhit të jashtëm të kompanisë fillon nga grupet e brendëshme të 

interesit  (Kennedy 1977; King 1991). Kjo është edhe më e vërtetë në rastin e bizneseve të cilët 

ofrojnë shërbime.  

Literatura sugjeron se cdo mospërputhje  mes imazhit, identitetit dhe identitetit të 

dëshiruar e ndikon reputacionin e firmës. Sipas Foley 2000, duke qenë se ka një joshje për të 

krijuar imazh më shumë se sa një pikturë që pasqyron realitetin, monitorimi i mospërputhjeve 

mes asaj që mendojnë punonjësit dhe cfarë mendojnë të tjerët, mund të sinjalizojë probleme të 

mundëshme në parandalimin e krizave manaxheriale  (Dowling 1994, 92).  
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2.2.3 L idhja e Reputacionit me Performancën 

Trajtimi i zgjeruar i reputacionit në këtë punim synon të krijojë qartësi për rëndësinë që 

ai ka për organizatat/kompanitë dhe lidhjen e tij finale me performancën e tyre. Në listimin e 

revistës Fortune, performanca financiare zë një peshë të madhe sepse është edhe inputi 

kryesor. Lidhja mes reputacionit dhe performancës financiare mund të mos jetë direkte pasi 

mund të influencohet nga variabla të tjerë sic mund të jetë hendeku mes imazhit dhe identitetit, 

kënaqësia dhe besnikëria e klientëve dhe punonjësve. 

Kënaqësia e klientit, besnikëria dhe përfitueshmëria 

Një markë e mirë apo një reputacion i mirë stimulon blerjen duke thjeshtëzuar 

procedurat e marrjes së vendimit nga ana e blerësit. Në literaturën e marketingut të shërbimeve, 

lidhja më e zakonëshme mes reputacionit dhe kënaqësisë është cilësia e perceptuar. Një 

reputacion i mirë për cilësi të lartë do të thotë më shumë klientë, më pak klientë të zhgënjyer 

dhe rritje të përfitueshmërisë. Klientët ekzistues do të sigurojnë thënien e fjalëve të mira në 

treg (Weigelt dhe Camerer 1988). Anderson dhe Sullivan (1993) theksojnë se kënaqësia 

konsumatore gjeneron reputacion pozitiv. Në këtë rast, reputacioni shihet si pasojë 

mikroekonomike e kënaqësisë (Anderson dhe Fornell 1994). Andreassen (1994) vërtetoi se 

ekziston korrelacion pozitiv mes reputacionit dhe kënaqësisë, por nuk u gjet ndonjë lidhje mes 

kënaqësisë dhe besnikërisë.  

Kënaqësia e punonjësve dhe mbajtja e tyre 

Sipas Winkleman (1999) dhe një studimi të tij, 41% e të të përgjigjurve në statusin e 

CEO ishin të mendimit se reputacioni i mirë con drejt një norme më të ulët të qarkullimit të 

punonjësve. Ndërsa roli i punonjësve të kontaktit me klientin dhe ndërveprimi i tyre me 

klientin është jetësor në industrinë e shërbimeve (Gremler dhe Gwinner 2000), dhe punonjësit 

që kanë kontakt me klientët i trajtojnë klientët njësoj siҫ manaxhimi i trajton ata (Berkley dhe 

Gupta 1995), forca punëtore e vijës së parë, ata që kanë më shumë kontakt me klientin se 

kushdo tjetër, janë grupi më cinik i punonjësve mesgjithë të tjerëve (Larkin dhe Larkin 1996). 

Për këtë, përmirësimi i reputacionit kërkon ndryshime në aktivitetet operacionale më bazë siҫ 

mund të jenë praktikat e punës të punonjësvetë vijës së parë (Dowling 1994). Sidoqoftë, lidhja 

mes kënaqësisë dhe besnikërisë së punonjësve dhe mbajtjen e tyre është e vazhdueshme. 

Kuptohet që largimi nga një kompani varet edhe nga faktorë të tjerë siҫ mund të jetë një 

promovim, pagë më e lartë etj.  
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Ndërveprimi mes klientëve dhe punonjësve si pjesë e shërbimit të bashkuar me një ofertë, ka 

gjasa që ta ndikojë kënaqësinë e klientit, të përsëritet zgjedhja dhe të shtohet reputacioni i 

firmës (Sergeant dhe Frenkel 2000). Punonjësit e motivuar qëndrojnë më gjatë me kompaninë 

dhe tentojnë ti njohin më mirë klientët, fakt i cili ҫon në shërbim më të mirë, në kënaqësi më të 

lartë dhe përmirëson marrëdhëniet dhe rezultatet e kompanisë. Lidhja mes punonjësve të 

gëzuar dhe klientëve të gëzuar është tërheqëse intuitivisht dhe formon një pjesë të rëndësishme 

të disa modeleve të efektivitetit organizacional (Heskett et al. 1994). 

Në një sistem ku dominon korporata, reputacioni i korporatës në mënyrë kritike 

influencon perceptimin e konsumatorëve mbi shërbimet (Knox,2004). Berensetal. (2005) kanë 

treguar rolin e markës së korporatës/organizatës në përgjigjen e konsumatorëve ndaj 

produkteve. Në mënyrë të njëjtë, imazhi i korporatës mund të jenë rezultat i eksperiencës së 

konumatorëve me markën (Chun dhe Davies,2006). Gjithashtu, perceptimet për produktin 

përdoren gjithashtu për të vlerësuar reputacionin e korporatës (Fombrun etal.,2000). Aaker dhe 

Joachimsthaler (2000) sugjerojnë se sinergjia mes markës së korporatës dhe markës së 

produktit është më e fortë në situatën e shtëpisë së markuar, pasi marka kryesore kontribon në 

shtimin e vlerës, besueshmërisë e njëkohësisht rrit vizibilitetin/dukshmërinë dhe efiҫencën e 

komunikimit. 

2.2.4 Matja e reputacionit të korporatës 

Ekzistojnë disa qasje për matjen e reputacionit. Megjithatë duhet theksuar vështirësia 

në këtë pikë e cila buron edhe nga një lloj konfuzioni apo mbivendosje në përkufizime. 

Individët mund të pyeten për ta vlerësuar reputacionin e një kompanie nga i keq në i mirë 

(Goldberg dhe Hartwick 1990). Megjithatë ky lloj vlerësimi nuk shpjegon se përse një firmë ka 

reputacion më të mirë apo më të keq se një tjetër. Kërkuesi mund të përdorë qasjen cilësore ose 

vlerësimin me shkallë specifike në varësi të situatës (Durgee 1988; Hanby 1999), por do të jetë 

përsëri e vështirë që të krahasohet një reputacion me një tjetër.  

Mes shkallëve të matjes që mund të përdoren për ti krahasuar firmat, disa janë kritikuar 

si të mbifokusuar tek performanca financiare apo tek fokusimi vetëm në një grup interesi, dmth 

imazh ose identitet. Shumë studiues i huazojnë qasjet e tyre nga vlerësime ekzistuese sipas 

sistemit me shkallë, nga vlera e asetit markë, imazhi i korporatës apo matje që i referohen 

identitetit. 
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Matjet me rendit je 

Një nga matësit e reputacionit që kanë zënë vend është renditja nga media. AMAC i 

revistës Fortunecdo vit anketon CEO-t dhe analizon mënyrën se sia ata shohin 500 kompanitë 

e listuara nga Fortune që prej 1984 dhe 1000 kompanitë e listuara nga Fortune që prej 1995. 

Të përgjigjurve u kërkohet të vlerësojnë reputacionin e konkurrentëve në lidhje me 8 atribute të 

reputacionit: 1) Shëndetin financiar, 2) vlera e investimeve afta-gjata, 3) përdorimi i aseteve të 

korporatës, 4) inovacioni, 5) cilësia e manaxhimit të kompanisë, 6) cilësia e produkteve dhe 

shërbimeve që ofron, 7) aftësia për të tërhequr, zhvilluar dhe mbajtur njerëzit e talentuar, 8) 

njohja e përgjegjësisë sociale (Fortune 2000). 

Listimi i gazetës F inancial Times, “World’s  the  Most  Respected  Companies”  – 

Kompanitë më të respektuara në botë, paraqet perceptimin e CEO-ve mbi 8 kritere të cilat 

përfshijnë: 1) strategjinë e fortë dhe të mirëmenduar, 2) maksimizimi i kënaqësisë së 

konsumatorëve dhe besnikëria, 3) lidershipi në biznes, 4) cilësia e produkteve dhe shërbimeve 

që ofron, 5) performancë e fitimit të vazhdueshëm dhe të fortë, 6) kulturë organizate humane 

dhe robust, 7) manaxhim i suksesshëm i ndryshimit, dhe 8) globalizimi i biznesit. Madhësia e 

zgjedhjes është 4000 CEO nga 70 vende të cilët intervistohen me telefon (Financial Times 

2000). Përgjigjet korrigjohen me peshat e GDP së shtetit të CEO-s së intervistuar. Listime të 

tjera të ngjashme janë “Britain’s Most Admired Companies” nga revista Management Today, 

ose  Asia’s  Most  Admired  Companies  nga  Asian Bussines. Megjithëse në këto listime ka 

ndryshime për sa i përket mostrës dhe kohës kur kryhen, të gjitha këto studime përdorin një 

këndvështrim të vetëm dhe janë kryesisht të fokusuara në rezultatin financiar.  

Akademikët e përdorin shpesh listimin e Fortune me qëllim testimin e lidhjeve mes 

reputacionit të korporatës dhe variablave të tjerë strategjikë dhe financiarë (psh: përgjegjësia 

sociale).  

Shkallët e kapitalit markë 

Duke patur në konsideratë faktin që shumë studime të mëparëshme kanë qenë të 

fokusuara financiarisht (psh: listimet e mediave), dhe duke kuptuar që emri i kompanisë 

përdoret si emër marke (Berry et. Al. 1988), akademikët kanë tentuar të masin reputacionin 

duke përdorur konceptin e kapitalit markë. Shkallët e kapitalit markë nga Kevin Keller ose 

David Aaker (psh Aaker 1991; Aaker dhe Keller 1990; Keller 1993) janë përdorur në mënyrë 

popullore. Për shembull, Keller dhe Aaker (1998) kanë përdorur tre dimensionet e Keller për 
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“besueshmërinë  e  korporatës”:  ekspertizën  e  korporatës,  besimin  dhe  pëlqyeshmërinë  në 

mënyrë që të vendosin një lidhje me strategjitë e zgjatimit të markës. Besueshmëria e 

korporatës është përcaktuar si një nga dimensionet e imazhit të korporatës që mund ta ndikojë 

vlerën e kapitalit markë dhe të lidhet me reputacionin (Keller 1998, 2000). Keller (2000) në 

mënyrë të brendëshme lidh “besueshmërinë e korporatës”, një nga dimensionet e tij të imazhit 

të korporatës, me reputacionin e korporatës. Megjithatë, duke qenë se ato nuk janë konstrukte 

identike, lidhja konceptuale mes vlerës së kapitalit markë, besueshmërisë së korporatës dhe 

reputacionit, mbetet e paqartë.  

Caruana dhe Chirop (2000) argumentojnë se reputacioni i korporatës është i lidhur 

ngushtë me vlerën e asetit markë. Pasi analizuan përmbajtjen e diskutimeve në fokus grupe, ata 

zhvilluan 12 zëra për shkallëzimin e repuatcionit të korporatës të bazuar në 5 elementët e vlerës 

së asetit markë nga Aaker (1991) në mënyrë që të matnin reputacionin e një firme pijesh në 

Maltë. 12 zërat e testuar në mbi 120 konsumatorë ishin: (1) cilësia e produkteve; (2) nivelet e 

reklamimit; (3) aktivitetet sponsorizuese; (4) realizimi i vizitave në fabrikë; (5) tradita e 

vendosur prej kohësh; (6) punësim dhe angazhim i lartë me firmën; (7) punonjës të trajnuar 

mirë; (8) produkte të njohura; (9) manaxhim i fortë; (10) kosto e reklamimit; (11) sa e dëgjuar 

është kompania; (12) përfitueshmëria.  

Fortune/Yanckelovich Partners (Gains-Ross 1997) prodhuan një vlerësim të vlerës së 

korporatës me qëllim që të kompletonin studimin e Fortune. Ai mat 5 elementë të reputacionit: 

(1) njohjen/ndjeshmërinë; (2) familjaritetin; (3) përshtypjen e përgjithëshme (e favorëshme/e 

pafavorëshme); (4) perceptimet (cilësia e produkteve apo shërbimeve; vlerën e shtuar tek të 

gjitha transaksionet e klientëve; kalibrin e manaxhimit; besimin; humanizimin dhe kujdesin për 

të tjerët; prosperitetin afat-gjatë) dhe (5) sjelljen mbështetëse (mundësinë që produktet apo 

shërbimet e kompanisë të rekomandohen; investimi në kompani; besimi se kompania sillet 

mirë ndaj sulmit mediatik; rekomandimi si një vend i mirë për tu punësuar).  

Matësit e Imazhit 

Me shkallë njedimensionale, ka gjasa që gjetjet të mos jenë me shumë kuptim. Imazhi 

dhe reputacioni i mirë është më i mirë se imazhi apo reputacioni i keq, por rezultatet nga 

literatura kanë qënë jo të vazhdueshme. Për shembull, kompanitë mund të kenë të njëjtin nivel 

të favorshmërisë, por karakteri i tyre mund të mos jetë i njëjtë. Një kompani mund të shihet si 

inovative, por jo e përgjegjëshme nga pikëpamja sociale; është ajo e mirë apo e keqe?! Në 
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lidhje me këtë, Brown dhe Dacin (1997) specifikuan dy dimensione të imazhit të korporatës (të 

referuara si asociime): Aftësia e Korporatës – Corporate Ability (CA) dhe Përgjegjësia Sociale 

e Korporatës – Corporate Social Responsibility (CSR). Ata argumentojnë se është e nevojshme 

të ndërtohen matësa të imazhit të korportatës të cilët arrijnë të përfshijnë dimensionin e plotë të 

konceptit. Punime të tilla theksojnë se reputacioni duhet të matet në konstrukt 

multidimensional dhe kërkuesit e kanë matur imazhin e korporatës apo imazhin e dyqanit në 

këtë mënyrë. LeBranc dhe Nguyen (1996) përcaktuan 5 faktorë të imazhit të korporatës: (1) 

identitetin e korporatës; (2) reputacionin; (3) shërbimet; (4) mjedisin fizik; (5) personelin e 

kontaktit. Metoda e Bernstein (1984) për imazhin e korporatës përdori 8 dimensione të 

personalitetit: integritetin, personalitetin, cilësinë, imagjinatën, besueshmërinë, shërbimin, 

përgjegjësinë sociale, inovacionin teknik, dhe vlerë për paratë që paguhen. Të përgjigjurit 

mund ta vlerësojnë secilin dimension sipas një shkalle me 9 pikë. 

Teknika të ndryshme matëse janë përdorur për të matur imazhin e korporatave dhe 

dyqaneve duke përdorur shkallët e Likertit apo shkallët e diferencave semantike, modelet 

Fishbein, shkallëzimin multidimensional, dhe pyetjet e hapura (Hawkins et al, 1976-77). Van 

Riel et al. (1998) ka krahasuar disa metoda të ndryshme të matjes së imazhit të korporatës: 

shkallët e qëndrimeve, Qsort, Photosort, shkallëzimi, Kelly Repertory Grid (KRG) dhe Natural 

Grouping (NG). Menesez dhe Elbert (1979) testuan 4 dimensione të imazhit të dyqaneve të 

shitjes me pakicë të cilat ishin: (1) aparenca e dyqanit: pastërtia, dekorimi, paraqitja në rafte; 

(2) shërbimi: dalja nga kasat, aftësia për të ndihmuar, aftësia për të qenë miqësor; (3) miksi i 

produkteve: zgjedhja e gjerë, emrat e markave, cilësia, dhe (4) cmimi: vlerë e mirë, ҫmime, të 

veҫantat. 

Matësit e identitetit 

Van rekom (1997), duke përdorur edhe qasje cilësore edhe sasiore, identifikoi një 

proҫedurë për matjet e identitetit. Në mënyrë që të zbukonte karakteristika të cilat janë 

specifike për një organizatë, ai intervistoi 25 punonjës si hap të parë, duke përdorur teknikën e 

shkallëzimit. Duke qenë se aplikimi i teknikës së shkallëzimit është i limituar në përdorim tek 

një zgjedhje e vogël, karakteristikat e identifikuara u testuan duke përdorur një vëzhgim me 

pyetësor dhe shkallët e diferencave semantike me vlera nga 1 në 7 si hap i dytë. Rezulatet u 

krahasuan me një teknikë shkallëzimi gjysëm të strukturuar. Gioa dhe Thomas (1996) 

eksploruan marrdhënien mes identitetit dhe imazhit, por të dyja nga perspektiva e menaxhimit 

të mesëm. Ata përdoren një metodë trekëndore e cila adopton teknika cilësore dhe sasiore. Si 
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fillim, u aplikua një rast studimor dhe intervista të thelluara, të cilat identifikuan 9 faktorë 

analize: rajoni, tipi, pronësia, struktura e procesimit të informacionit, strategjia, imazhi, tipi i 

identitetit dhe forca e identitetit. Lidhja mes 9 faktorëve u ekzaminua nga vëzhgimi sasior dhe 

u testua nga analiza e regresionit.  

Matësit e Reputacionit të Disa G rupeve të interesit njëherësh 

Matësit e lartpërmendur lidhen vetëm me vështrimin e një grupi interesi të vetëm mbi 

reputacionin e firmës. Por të gjitha kompanitë operojnë në një kontekst ku ato duhet të 

përmbushin kërkesat e disa grupeve të interesit. Nëse një kompani përdor një emër për ta 

identifikuar veten si korporatë, emra të tjerë në etiketat e produkteve të saj dhe ndoshta disa 

emra të tjerë për të identifikuar pjesë të ndryshme të organizatës, ajo mund të ketë imazhe dhe 

identitete të ndryshme për secilin nga këto emra. Sidoqoftë, emri i korporatës përdoret në 

marrëdhëniet me shumë grupe interesi.   

Kuotuesi i Reputacionit 

Duke e përkufizuar “reputacionin” si një konstrukt kolektiv që përshkruan perceptimin 

agregat të shumë grupeve të interesit mbi performancën e një kompanie, Fombrun et al. (2000) 

zhvilloi modelin e Kuotuesit të Reputacionit. Përmes disa etapave të studimeve pilote dhe 

fokus grupeve, lista me 20 zëra u analizua faktorialisht në 6 dimensione. Zërat u gjeneruan 

kryesisht përmes listimeve mediatike ekzistuese, përfshirë listimin e revistës Fortune dhe 

shtimit të disa zërave të tjerë si rezultat i vështrimit në literaturën mbi imazhin dhe 

reputacionin.  

Fombrun et al. (2000) gjithashtu përcaktoi edhe faktorë të rendit të dytë: Emocionalë 

(faktori i parë me tre elementë përbërës) dhe faktorët Racionalë (5 të tjerët me 17 elementë në 

total). Grupi i faktorëve emocionalë ishte grupi i faktorëve të ndryshëm nga faktorët e përdorur 

nga revista Fortune, por që u provua më vonë së domethenia e tyre ishte e dobët, kështu që në 

studimin më të gjerë të Kuotuesit të Reputacionit, u mënjanua fare si grupim.  
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F ig.9: Faktorët sipas K uotuesit të Reputacionit dhe Vëzhgimit të revistës Fortune  

   

K uotuesi i Reputacionit   

Faktorët e 

A M A C/Fortune 

20 zëra  6 faktorë 8 faktorë 

Kam ndjesi të mirë rreth kompanisë 

Qasje 

Emocionale 

 E admiroj dhe e respektoj kompaninë 

  Kam besim tek kjo kompani     

Mbështet produktet dhe shërbimet e saj 

Produkte dhe 

Shërbime 

Cilësia e produkteve 

dhe 

zhvillon produkte dhe shërbime innovative 

 

Shërbimeve 

Ofron cilësi të lartë të produkteve dhe shërbimeve 

  Ofron produkte dhe shërbime për të cilat ia vlen të 

paguash     

Ka lidership të shkëlqyer Vizioni dhe  Cilësi inovative në 

Ka vizion të qartë për të ardhmen lidershipi Manaxhim 

Njeh dhe fiton avantazh nga oportunitetet e tregut     

Manaxhohet mire Mjedisi i punës 

Zhvillon dhe mban 

njerëz 

Duket si kompani e mirë ku mund të punosh 

 

të talentuar 

Duket si një kompani e cila ka punonjës të mirë     

Mbështet kauzat e mira 

Përgjegjësia 

sociale Përgjegjësia Sociale 

Është kompani e përgjegjëshme për mbrojtjen e mjedisit dhe mjedisore 

 Mban standarte të larta në mënyrën se si i trajton njerëzit     

Ka të regjistruara të dhëna historike të fuqishme të 

përfitueshmërisë 

Performancë 

financiare Vlerë investimi 

Duket si investim me risk të ulët 

 

afat-gjatë 

Tenton të eklipsojë konkurrentët nga pikëpamja e 

performances 

  Duket si një kompani me potencial të mirë rritjeje në të 

ardhmen     

 

Pse duhet të mendojmë, ndjejmë dhe të sillemi pozitivisht përballë një organizate? 

Mendimi pozitiv, ndjenja dhe sjellja pozitive përballë një organizate si rezultat i aktiviteteve të 
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menaxhimit të reputacionit, forcon vlerën e perceptuar të organizatës. Është vlera e perceptuar 

ajo që shihet si udhëheqës i preferencave konsumatore dhe zgjedhjeve në treg.  Studiuesit e 

vendosin menaxhimin e reputacionit në një pozitë strategjike që forcon pozicionin konkurrues 

në termat e vlerës së ofertës në treg si e perceptuar nga një segment tregu. Në këndvështrimin e 

tyre është perceptimi i segmenteve mbi një kompani ai që udhëheq sjelljen në treg. 

 

2.3. M A RR Ë D H Ë NI E T PUB L I K E 

2.3.1 Përkufizimetë Marrëdhënieve Publike 

Përkufizime Akademike 

Harlow (1976) gjeti 472 përkufizime të ndryshme mbi Marrëdhëniet Publike të cilat 

datonin mes 1900 dhe 1976. Ai ndërtoi përkufizimin e tij të bazuar në këto gjetje: 

“Marrëdhënia Publike është një  funksion dallues manaxherial, i cili ndihmon vendosjen dhe 

mbajtjen e linjave të përbashkëta të komunikimit, kuptimit, pranimit dhe bashkëpunimit, mes 

një organizate dhe publikut të saj; përfshin manaxhimin e problemeve dhe cështjeve; e 

ndihmon manaxhimin të qëndrojë i informuar dhe gati për t’iu përgjigjur opinioneve publike; 

përcakton dhe thekson përgjegjësinë e manaxhimit për t’i shërbyer interesit publik; e ndihmon 

manaxhimin të qëndrojë në krah dhe ta përdorë ndryshimin; shërben si një sistem njoftimi për 

të ndihmuar përshpejtimin e trendeve dhe përdor kërkimin dhe teknikat etike të komunikimit si 

mjetet e veta kryesore (Harlow 1976).Ky përkufizim përmban të gjitha qëllimet, proceset dhe 

detyrat e MP dhe e pozicionon profesionin në mënyrë të qartë në organizatë si një rol 

manaxherial. Ai mbulon shumë aspekte të MP, por është paksa i gjatë ndaj dhe kërkues të tjerë 

kanë tentuar ta thjeshtojnë duke i ndarë detyrat nga strategjia.  Grunig dhe Hunt, 1984, për 

shembull, kaluan në ekstrem të Harlow dhe e përcaktuan Marrëdhënien Publike si “manaxhimi 

i  komunikimit  mes  organizatës  dhe  publikut  të  saj”. Grunig (1992) argumenton se ky 

përkufizim lejon dallimet mes profesionistëve në industri të ndryshme, por gjithashtu përfshin 

elementë të rëndësishëm si manaxhimi i komunikimit dhe fokusi tek marrëdhëniet me jashtë. 

Kitchen (1997) është edhe më i shkurtuar në variantin e tij duke sugjeruar se Marrëdhënia 

Publike mund të përkufizohet si “komunikim me publik të llojeve të ndryshme”, megjithatë ai 

shton se MP është një funksion i rëndësishëm manaxherial dhe luan rol strategjik.  

 Përkufizime të tjera fokusohen në praktika “ideale” të komunikimit: komunikim me dy 

kahe dhe ndërtimi i marrëdhënieve pozitive mes organizatës dhe publikut të saj. Disa e 
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përfshijnë rëndësinë strategjike të saj në organizatë dhe e njohin influencën e saj në reputacion 

(Hutton 1999; Grunig dhe Grunig 2000). Cutlip et al. (2000) i kombinon këto aspekte dhe 

sugjeron: “Marrëdhënia  Publike  është  funksioni  manaxherial  i  cili  vendos  dhe  mban 

marrëdhënie përfitimi mes një organizate dhe publikut të saj të cilat cojnë në sukses apo në 

dështim”. 

 White dhe Mazur (1996), ofrojnë një përkufizim të bazuar në qëllimet e Marrëdhënieve 

Publike: “Të  influencojë  sjelljen  e  grupeve  të  njerëzve  në  lidhje  me  njëri-tjetrin. Influenca 

duhet të krijohet përmes dialogut – jo monologut – me të gjitha audiencat e ndryshme të 

korporatës, nëpërmjet Marrëdhënieve Publike, duke u bërë një funksion i respektueshëm me të 

drejtat e saj, duke vepruar si një burim strategjik dhe duke ndihmuar të implementojë 

strategjinë e korporatës”. 

 Debatet Kyce të Përkufizimeve 

 Të gjitha këto përkufizime theksojnë faktin se Marrëdhënia Publike është manaxhimi i 

komunikimit në mënyrë që të ndërtohen marrëdhënie të mira mes organizatës dhe audiencës së 

saj më me vlerë (Gordon, 1997). Sidoqoftë është e rëndësishme të pranohet se ato mbajnë nën 

vete supozime të cilat prezumojnë si funksion kryesor promovimin e intersave të organizatës 

dhe disa kërkues e kanë kundërshtuar këtë. Botan dhe Hazelton (1989), për shembull, 

argumentojnë se përkufizime të tilla tentojnë të prezantojnë një këndvështrim të Marrëdhënieve 

Publike si një kanal komunikimi neutral dhe vetëm pjesërisht e reflektojnë praktikën aktuale, 

në të cilën puna kryesore e një punonjësit të MP është të manipulojë opinionin në përfitim të 

organizatës. Nëse hedhim një vështrim mbi këndvështrimet për MP nga publiku i përgjithshëm, 

shumica e njerëzve e mendojnë MP si mjet nëpërmjet të cilët njerëzit binden që të mendojnë 

dhe të veprojnë në një mënyrë specifike. (Kitchen, 1997; Cutlip et al. 2000).  Botan dhe 

Hazelton, 1989; Kitchen, 1997 dhe Cutlip et al. 2000, të gjithë theksojnë se përdorimi popullor 

i termit Marrëdhënie Publike është shpesh një sinonim i gjërave të pavërteta dhe kuptimi i 

përditshëm i MP është zakonisht i përcaktuar nga rezultate të dukshme të aktivitetit të MP (psh, 

mbulim mediatik). Sidoqoftë, idea ebindjes është lënë jashtë përkufizimeve akademike, 

pavarësisht pohimit të rëndësisë së saj në jetën e një profesionisti. Disa akademikë theksojnë se 

ata duhet të njohin në mënyrë eksplicite faktin se Marrëdhënia Publike është në funksion të 

interesave tregtarë. Ata  e  përcaktojnë MP  në  termat  e  efekteve  sociale.  L’Etang  (1996),  për 

shembull, sugjeron se fokusi i ngushtë në përkufizimet tradicionale, të cilat fillojnë e mbarojë 
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me interesat e organizatës, i verbon praktikantët dhe akademikët nga kostot dhe përfitimet 

sociale dhe politike të MP.  

 Moloney  (2000;6)  bashkohet  me  L’Etang  në  idenë  se  MP  ka shumë fytyra për tu 

përcaktuar nga një përkufizim i vetëm, por pavarësisht kësaj, efekti i MP mbi shoqërinë kërkon 

investigim të vazhdueshëm. Sipas këndvështrimit të tij MP lidhet me pushtetin dhe 

“manipulimin  kundra  demokracisë”  sepse  shumë  shpesh  është  përdorur  për  të  mbështetur 

qeverinë dhe interesa tregtare në kurriz të interesave të tjera. Ndërkohë që ai përdor 

përkufizimet,  ai  sugjeron  se  MP  mund  të  përcaktohet  ndryshe  si  “koncept”  (“manaxhimi  i 

komunikimit  të  organizatës me publikun  e  saj”),  si  praktikë  (“kryesisht merret me median”) 

dhe  në  termat  e  efekteve  mbi  shoqërinë  (“një  kategori  komunikimesh  bindëse  të  kryera 

nëpërmjet mass media-s ose përmes lobbing-ut të grupeve për të cuar përpara materialet e tyre 

apo interesat ideologjike”). 

Përkufizimet e Profesionistëve për Marrëdhëniet Publike 

 Përkufizimet e profesionistëve të cilët e praktikojnë MP tentojnë të jenë më shumë të 

bazuara në realitetin e punës së përditëshme, dhe shpesh e përdorin termin Marrëdhënie 

Publike në mënyrë të kombinuar dhe për të zëvendësuar terma të tjerë si Komunikim 

Organizacional ose Komunikim Korporativ (Grunig 1992; Hutton 1999) dhe shpesh përfshijnë 

koncepte të bindjes dhe influencimit/ndikimit. Lehtësisht mund të thuhet se kjo situatë vjen 

prej faktit që profesionistët e kanë të vështirë të përkufizojnë me terma punën e tyre, dhe kjo 

mund të jetë e vërtetë.  

 Më 1978, Asambleja e Parë në Botë e Marrëdhënieve Publike në Meksikë e përkufizoi 

Marrëdhënien Publike si “arti  dhe  shkenca  sociale  e  analizimit  të  trendeve,  parashikimit  të 

pasojave të tyre, këshillimi i liderëve të organizatave dhe implementimi i programeve të 

planifikuara të veprimit të cilat i shërbejnë njëkohësisht organizatës dhe interesit publik” 

(Newsom et al. 2000). Përkufizimi i ofruar nga Shoqëria e Marrëdhënieve Publike e Amerikës, 

1988, është: “Marrëdhënia Publike e ndihmon një organizatë dhe publikun e saj të adaptohen 

me njëri-tjetrin”. Përkufizimet e kohëve të fundit kanë qenë edhe më të detajuara. 

Departamenti i Tregtisë dhe Industrisë dhe Instituti i Marrëdhënieve Publike, 2003, e 

përkufizon MP si “influencuese të sjelljes për të arritur objektivat përmes manaxhimit efektiv 

dhe  komunikimit”. UK Chartered Institute of Public Relations, 2004, e përkufizon 

Marrëdhënien Publike si “Rreth reputacionit – rezultati i asaj që bën, i asaj që thua dhe i asaj 
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që të tjerët thonë për ty. Marrëdhënia Publike është disiplina e cila kujdeset për reputacionin, 

me qëllim fitimin  e kuptimit dhe mbështetjes për të ndikuar sjelljen dhe opinionin. Ajo është 

përpjekja e planifikuar për të mbështetur dhe mbajtur emrin e mirë dhe mirëkuptimin e 

përbashkët mes organizatës dhe publikut”. 

 

2.3.2 Marrëdhëniet publike në organizatë  

 Nevoja për Marrëdhëniet Publike 

Organizatat nuk ekzistojnë të izoluara. Historia e biznesit është e mbushur me kompani 

të cilat nuk qenë të afta të dallonin tendencat e ndryshimeve të industrisë ku bënin pjesë aq 

shpejt sa duhej në mënyrë që të adaptoheshin në kohë – Oliveti prodhonte dikur makina 

shkrimi të shkëlqyera, por ku është kjo kompani sot? Kompani të tjera si Nike dhe McDonald’s 

janë pjesë e grupeve aktiviste përtej aktiviteteve të tyre prodhuese në botën ezhvilluar; 

aktivizmi është sot në modë në shoqëritë e zhvilluara.  

Marrëdhënia Publike lidhet me marrëdhëniet që ka organizata me publik të llojeve të 

ndryshme, të brendshëm dhe të jashtëm njëkohësisht. Ky publik përbëhet nga njerëz të cilët 

janë të ndikuar nga trende dhe zhvillime të shoqërisë. Mjedisi në të cilën organizata operon 

është dinamik. Shoqëria po ndryshon: cështje dhe trende të reja ngrihen, disa prej tyre shumë 

shpejt. Për shembull, përgjegjësia sociale e korporatës nuk ka qenë një ҫështje kaq e 

mirëstrukturuar në organizatat e mëdha përpara 10 vjetësh.  

Në mënyrë të ngjashme, edhe vetë organizatat ndryshojnë. Fuqia punëtore është e 

ndryshme. Për shembull, sot ka më shumë punonjëse femra si edhe punonjës me kohë të 

pjesëshme – dhe qëndrimet janë të ndryshme. Sepse njerëzit janë fuqizuar në jetën e tyre jashtë 

punës, për shembull ata kanë më shumë zgjedhje se ku ata mund të jetojnë dhe stilet e jetës që 

ata duan të bëjnë; ata nuk dëshirojnë të qëndrojnë më duke qenë të papushtetshëm në punë 

(Smythe 2004). Për më tepër, organizatat janë më të rëndësishme për publikun e jashtëm i cili 

dëshiron të dijë se cfarë përfaqësojnë ato, si e prezantojnë veten dhe impakti që kanë tek 

shoqëria dhe mjedisi.  

Duke patur në konsideratë rolin që MP ka në vendosjen dhe mbajtjen e emrit të mirë 

dhe mirëkuptimit mes organizatës dhe publikut të saj, është e qartë rëndësia që i duhet dhënë 

kontekstit të brendshëm dhe të jashtëm në të cilin ajo operon.  
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Në kuadrin e mjedisit të jashtëm është kyҫe analiza PEST. Është e rëndësishme të 

kuptohen trendet në mjediset politike, ekonomike, teknologjike dhe sociale dhe si këto trende 

ndërveprojnë me njëri-tjetrin. Ndërsa ekzistojnë qindra ҫështje dhe trende në mjedisin e gjerë, 

ka vlerë që të analizojmë disa prej tyre të cilët kanë lidhje me MP. 

Globalizimi 

Njerëzit e Marrëdhënieve Publike të cilët punojnë për organizata globale kuptojnë 

nevojën për të komunikuar përmes kohëve, kulturave, gjuhëve dhe sistemeve të ndryshme të 

shpërndarjes së komunikimit. Por edhe nëse organizata është lokale, cfarë ajo bën mund të ketë 

impakt global dhe mund të tërheqë vëmendje globale. Një dyqan veshjesh mund të blejë nga 

një ndërmjetës i cili furnizohet nga një kompani prodhuese e cila ndot ambjentin në vendet në 

zhvillim. Organizatat gjithashtu janë të ndjeshme mbi informacionin që ato publikojnë në 

website për audiencën lokale dhe si mund të përceptohet ky informacion nga njerëz të 

kulturave të tjera të cilët mund të fyhen nga ajo që thuhet – për shembull, inkurajimi i pirjes së 

alkoolit mund të fyejë kulturat në të cilat alkooli është i ndaluar.  

Informacioni dhe Teknologjia e Informacionit 

Kjo është e lidhur me temën e globalizimit. Fakti që informacioni mund të dërgohet dhe 

të aksesohet menjëherë në kohë dhe gjeografikisht, sjell përfitime të mëdha, por gjithashtu 

mund të përbëjë kërcënim për një komunikues profesionist. Aktivistët mund të organizohen 

shpejt dhe keqinformimi mund të përhapet me shpejtësi të madhe vetëm me një klik të mausit. 

Në kundërshtim me këtë, organizatat mund të angazhohen me grupet e interesit në mënyra 

inovative. Ato mund të sigurojnë informacion menjëherë dhe cështje kërkimi pa u bazuar në 

informacion fizik dhe biblioteka. E gjithë kjo rrit presionin tek kompanitë dhe komunikuesit të 

cilët duhet të jenë gati për aksion 24/7 (24 orë në ditë, 7 ditë në javë). Gjithashtu duhet 

theksuar se ka ende komunitete të cilat janë larg këtyre teknologjive.  

Konsumerizmi dhe Individualizmi 

Në shoqëritë konsumeriste njerëzit i dinë të drejtat e tyre. Pritshmëritë rriten gjithnjë e 

më shumë dhe kompanitë ndjehen të trysnuara nga kërkesat që u drejtohen. Në shoqëritë e 

zhvilluara njerëzit po bëhen gjithnjë e më shumë konsumeristë dhe individualistë. Numri i 

grupeve të presionit, të organizatave joqeveritare, shoqatave të interesave të vecanta dhe klubet 

e të gjithë llojeve të mbështetura nga teknologjitë, po rritet. Komunikiuesit profesionistë po 
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përballen me individë dhe grupe të informuar dhe agresivë. Për shembull, në Britani, lobbing-u 

i prindërve për ushqim më të shëndetshëm në shkollë (me përparësi nga shefi i njohur Jamie 

Oliver) e inkurajuan Kryeministrin Tony Blair të bënte premtim elektoral përmirësimin e 

cilësisë së ushqimit në shkolla (‘Blair  acts  on  Jamie’s  plan  for  schools,  The  Observer,  20 

March, 2005). Ky premtim, do të ndikojë industrinë e ushqimit, në mënyrë të vecantë ato 

kompani të cilat merren me fast food-in e parapaketuar. Kompanitë të cilat e monitorojnë 

mjedisin konsumator do të jenë gati për ndryshimin gjerësisht të opinionit publik kundra fast 

food-it.  

Lajmet në media 

Lajmet në media, përfshi gazetat dhe kanalet televizive, janë revolucionarizuar gjatë 

viteve të fundit. Bizneset e mëdha të lajmeve në pronësi të grupeve dhe individëve të fuqishëm, 

shpesh me axhendat e tyre, po përcaktojnë politikën dhe opinionin publik thjesht në një mënyrë 

e cila nuk është ajo e shekullit të kaluar. Për më tepër, kërkesa për lajme 24/7, bashkë me 

sasinë e shtuar të hapësirës së mbuluar nga gazetarët pa patur shtesë në personel, tregon se 

media po bëhet gjithnjë e më shumë e varur nga burimet – sidomos nga profesionistët e 

Marrëdhënieve Publike.  

Vendi i Marrëdhënieve Publike në Organizatë 

Pavarësisht ndikimit të faktorëve të brendshëm dhe të jashtëm të diskutuara më lart, 

pozicioni i MP në organizatë varet nga shumë faktorë të tjerë: pozicioni i profesionistit më të 

vjetër në fushë; detyrat që i janë caktuar këtij funksioni; dhe si ajo është e vendosur në raport 

me funksionet e tjera.  

Pozicioni i Profesionistit më të vjetër të MP  

Pozicioni i Profesionistit më të vjetër të MP na ndihmon të kuptojmë se si konsiderohet 

funksioni brenda organizatës. Grunig dhe Hunt (1984) thonë se MP mund të shihen si funksion 

i rëndësishëm kur ato qëndrojnë brenda “koalicionit dominant” – me fjalë të tjera, në grupin e 

njerëzve që përcaktojnë se cilat janë “objektivat e organizatës”. Natyrisht, një nga objektivat e 

profesionistëve të MP ka qënë ndër vite që ata të zënë vend në bordin e organizatës. Padyshim 

që është bërë progres ndaj këtij qëllimi. Sot, të gjitha organizatat e FTSE100 në Mbretërinë e 

Bashkuar kanë Departamente të Marrëdhënieve Publike (CIPR 2004) dhe ka tregues që 
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dëshmojnë se gjithnjë e më shumë manaxherë MP të nivelit të mesëm po bëhen pjesë e 

bordeve (CIPR/DTI 2003; Gregory dhe Edwards, 2004).   

Studime të bëra nga Moss et al. (2000) dhe Moss e Green (2001) në Britani, dhe Toth et 

al.  (1998)  në  ShBA,  kanë  identifikuar  një  rol  të  nivelit  të  mesëm  që  është  “këshilltari  me 

përvojë”  (senior  advisor) i cili nuk është në bord, por raporton direkt tek Drejtori i 

Përgjithshëm apo Kryetari i Bordit dhe mban një pozicion special me fuqi dhe influencë. Një 

shembull i mirë i kësaj forme është Alastair Campbell, Drejtori i Komunikimit për 

kryeministrin britanik Tony Blair deri në vitin 2003. Campbell nuk mbante një pozicion në 

kabinetin e kryeministrit, por ishte dukshëm një personazh shumë i fuqishëm, alert në mënyrë 

konstante ndaj cështjeve të komunikimit që lidheshin me politikat qeveritare dhe vendimarrjen 

duke e këshilluar direkt kryeministrin. Një tjetër rast i këshilltarit me përvojë, por më pak i 

njohur se Campbell, është Will Whitehorn i cili mbështeti Richard Branson gjatë periudhës së 

ekspansionit të Virgin në vitet ’90.  

Komunikuesit në nivel bordi dhe ata në nivel këshilltarësh, zakonisht kanë një qasje të 

orjentuar nga kërkimi në raport me MP. Ata duhet të njihen me këndvështrimet e publikut të 

tyre dhe të jenë të informuar mbi të gjitha cështjet që e ndikojnë organizatën. Roli i tyre është 

të jenë këshillues të manaxherëve kryesorë. Ata duhet ta njohin ta njohin thellesisht biznesin 

dhe të jenë po aq të mirë në biznes sa janë edhe në komunikim. (Gregory dhe Edwards, 2004).  

Rolet në Marrëdhënien me Publikun     

Kërkimet e kryera nga kërkuesit amerikanë Broom dhe Smith (1979) dhe Dozier dhe 

Broom (1995), identifikojnë dy role dominante në Marrëdhëniet Publike:  

 Manaxherin e Komunikimit, i cili planifikon dhe manaxhon programet e MP, këshillon 

manaxhimin, merr vendime mbi politikat e komunikimit dhe ndjek implementimin e 

tyre.  

 Teknicieni i Komunikimit, i cili nuk është i përfshirë në vendimmarrjen organizative, 

por implementon programe të Marrëdhënieve Publike si shkrimi i komunikimeve për 

shtyp, organizimi i eventeve, prodhimi i përmbajtjes për web-in. Teknicientët, 

zakonisht,  nuk  përfshihen  shumë  në  kërkim  ose  vlerësim:  ata  janë  ata  që  “i  bëjnë” 

gjërat.  

Roli i Manaxherit të Komunikimit e ndan veten në tre tipe të identifikueshme:  
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a) Përshkruesi Ekspert i cili kërkon dhe përcakton problemet e MP, zhvillon programe për 

ti zgjidhur këto probleme dhe pastaj i implementon ato, shpesh me mbështetjen e të 

tjerëve. 

b) Lehtësuesi i Komunikimit i cili vepron si ndërmjetës komunikimi duke mbajtur 

komunikim dykahësh mes organizatës dhe publikut të saj për të “shëruar” divergjencat, 

për të interpretuar dhe ndërmjetësuar.  

c) Lehtësuesi i Procesit të Zgjidhjes, i cili i ndihmon të tjerët të zgjidhin problemet e tyre 

të komunikimit, vepron si këshilltar në planifikimin dhe implementimin e programeve. 

Ky rol mund të luhet nga konsulenca e specialistëve të jashtëm si edhe nga personel i 

brendshëm.  

 

Dy role të tjera të cilat qëndrojnë mes manaxherit dhe teknicienit, janë: 

Roli i Marrëdhënies me Median, një punë që kërkon shumë aftësi, dije të thellë dhe 

kuptim të medias. Kjo nuk është thjesht dhe vetëm për shpërndarjen e mesazheve, por një 

funksion kritik ku nevojat e medias përmbushen në një mënyrë të sofistikuar. Ky është një rol 

shpesh i përmbushur nga gazetarë me përvojë i cili ka kaluar në fushën e MP.  

Roli Komunikues dhe “Shërues”, duke nënkuptuar individin që përfaqëson organizatën 

në evente dhe mbledhje dhe i krijon mundësi manaxhimit ti komunikojë publikut të brendshëm 

dhe të jashtëm.  

Ky klasifikim i roleve të manaxherit dhe teknicienit nuk do të thotë se kjo ndarje është 

e fiksuar. Shumica e profesionistëve të MP i bëjnë të dy rolet, por gjithnjë njëri rol mbizotëron. 

Natyrisht që ka varietet të madh mes këtyre roleve. Një teknicien i punësuar për aftësitë 

e tij të të shkruarit mund të përfshihet në një rang punësh sic është shkrimi i komunikimeve për 

shtyp, shkrimi i fjalimeve, shkrimi për web, ose mund të jetë i angazhuar në një punë të vetme 

sic mund të jetë prodhimi i një gazete të brendëshme.  

Manaxheri i Komunikimit mund të jetë përgjegjës për të gjithë programin e MP ose, 

nëse ata punojnë në organizata të mëdha, janë përgjegjës për një fushë specifike sic është 

qeveria ose marrëdhëniet me investitorët.  

 

Detyrat e Marrëdhënieve Publike 

 

Van Riel (1995) e ndan komunikimin e korporatës, sic ai e etiketon, në tre fusha: 
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 Komunikimi Manaxherial është komunikimi i manaxhimit i cili synon zhvillimin e një 

vizioni të përbashkët, vendosjen dhe mbajtjen e besimit në udhëheqje dhe fuqizimin e 

motivimine punonjësve. Van Riel e trajton komunikimin manaxherial si përgjegjësi e të 

gjithë manaxherëve. Ata mund të kenë një ekspert komunikimi i cili i ndihmon ata të 

zhvillojnë një komunikim efektiv, por frika është se punësimi i një eksperti i largon 

manaxherët e tjerë nga përgjegjësia e komunikit manaxherial.  

 Komunikimi Marketing synon mbështetjen e shitjes së të mirave dhe shërbimeve. Kjo 

do të përfshijë reklamimin, promocionin e shitjeve, postën direkte, shitjen personale 

dhe marrëdhëniet publike të orjentuara nga tregu. Në mënyrë tipike kjo përfshin 

marrëdhënien me median dhe ngjarjet (eventet). Që kur Van Riel shkroi librin e tij, 

marketingu i mediave të reja është shfaqur si një forcë e madhe dhe profesionistë të 

marrëdhënieve publike shpesh përfshihen në këtë.  

 Komunikimi Organizacional është një paketë e aktiviteteve të komunikimit në nivel 

korporate, të cilat, jodomosdoshmërisht janë të vendosura në Departamentin e MP, të 

cilat përfshijnë cështjet publike, komunikimin mjedisor, marrëdhëniet me investitorët, 

komunikimin me tregun e punës, reklamimin e korporatës, komunikimin e brendshëm 

dhe marrëdhëniet publike.  

 

 

F ig. 10: Departamenti i Marrëdhënieve Publike i strukturuar në funksione 

Sidoqoftë, organizatat janë komplekse dhe disa fusha të përgjegjësisë dhe disa fusha të 

përgjegjësisë jo gjithmonë janë pjesë e pastër e departamenteve funksionale. Për shembull, 

komunikimi i brendshëm ndonjëherë është i bazuar në Marrëdhëniet Publike, ndonjëherë në 

Burimet Njerëzore. Disa departamente i kanë të përcaktuara kufijtë më pak se të tjerët dhe një 

shembull i tillë mund të jetë MP.  
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2.3.3. Marketingu dhe marrëdhëniet publike 

Vlera e shtuar në Marrëdhëniet Publike 

Për vite të tëra ka patur argumente të pasuksesshme nëse MP është pjesë e Marketingut 

apo e anasjellta, por pa dobi. Ekzistojnë moskuptime konceptuale nga të dy palët.  

Për njerëzit e marketingut, MP nuk  është  gjë  tjetër  vecse  të  paturit  e  “publicitetit  pa 

pagesë”  në  media  për  të  mbështetur  produktet  dhe  shërbimet.  Por  MP  është  përvec  kësaj, 

ndërtimi i marrëdhënieve në shumë nivele dhe mes disa grupesh interesi nëpërmjet disa 

kanaleve dhe teknikave. Duke njohur rëndësinë e disa grupeve të interesit, marketerët kanë 

zgjeruar fushën e tyre të interesit përtej cfarë është konsideruar më parë si komunikim 

marketing,  duke  “gjuajtur”  kështu  konsumatorin  e  “brendshëm”  dhe  organizata  të  tjera  jo-

fitimprurëse. Debati mbi markën e korporatës njeh rëndësinë e të gjitha marrëdhënieve në 

ndërtimin e markës së korporatës dhe këto marrëdhënie kanë shumë palë interesi dhe jo thjesht 

konsumatorët,  kështu  që  lind  nevoja  për  t’ju  adresuar  të  gjithëve  (Balmer  dhe  Gray  2003). 

Baza e MP është konsiderimi i cdo marrëdhënie si me përfitim për organizatën.  

Marrëdhënia mes MP dhe Marketingut po forcohet gjithnjë e më shumë ndërsa 

marketerët po njohin rëndësinë e ndërtimit të marrëdhënieve mes markave dhe konsumatorëve. 

Marrëdhëniet Publike janë efektive vecanërisht në ndërtimin e kapitalit markë për shkak të 

fuqisë së së tyre për të ndikuar pozitivisht asetet që i shtojnë vlerë markës. Këto asete 

përfshijnë ndjeshmërinë ndaj markës, besnikërinë ndaj markës, cilësinë e perceptuar, dhe 

elementë të tjerë që lidhen me markën, të cilët e identifikojnë dhe diferencojnë atë nga zgjdhjet 

e tjera në treg. 

Përfitimet afatgjata të MP në ndërtimin e markës janë cituar fillimtazi nga Shoqata 

Amerikane e Agjensive Reklamuese (American Association of Advertising Agencies – 

AAAA) në publikimin e vitit 1996 “Marka  juaj është e ardhmja  juaj” – “Your brand  is your 

future”. Ai  citon një  studim mbi  aktivitetet  që ndërtojnë markën dhe  ato që nuk e ndërtojnë 

markën, të kryer nga Bob Prentice, një ish-ekzekutiv i nivelit të lartë marketing në Procter & 

Gamble dhe Lever Brothers. Ai arriti në përfundimin se aktivitetet që kontribojnë në ndërtimin 

e markës si panairet, demonstrimet, publikimet rreth produkteve, reklamat dhe marrëdhëniet 

publike, i ndikojnë konsumatorët katër herë më gjatë në kohë se sa promocionet me kuponë, 



Lidhja mes Markës së Korporatës, Reputacionit dhe Marrëdhënieve Publike   

 

71 
 

llotaritë, promocionet në cmim, rimbursimet dhe marrëdhëniet tregtare. Ndërsa këto aktivitete 

promocionale i ndikojnë shitjet për më pak se një vit, u zbulua se aktivitetet që ndërtojnë 

markën si MP i ndikojnë shitjet për katër vjet. 

Ndërtimi i besnikërisë së markës është bërë një parim udhëheqës në marketingun e 

integruar dhe kjo ka ndodhur për një arsye të drejtë. Studime të shumta kanë faktuar atë c’ka 

marketerët kanë ndjerë për një kohë të gjatë – sa më gjatë ju të arrini të mbani një konsumator, 

aq më e thellë do të jetë besnikëria e tij. Një studim i vitit 1993 nga Fred Reichheld i Bain & 

Company raporton se sa më e thellë besnikëria, aq më shumë e më shpesh blen një 

konsumator. Kjo do të thotë që kostot e shitjes dhe marketingut mund të shpërndahen mbi një 

numër më të madh transaksionesh. Me kalimin e viteve, konsumatorët që kryejnë blerje të 

përsëritura bëhen gjithnjë e më shumë besnikë dhë në fund shndërrohen në avokatët më bindës 

të kësaj marke. 

David Drobis, Kryetar Bordi dhe CEO i Ketchum Public Relations, identifikon pesë 

përfitime unike që MP sjell në praktikën e ndërtimit të besnikërisë së markës dhe kapitalit 

markë: 

1. Korrektësia në kohë (Koherenca).  Marrëdhëniet Publike mund përcjellin me lajme 

në kohë reale. Përshtatshmëria. Një fushatë e Marrëdhënieve me Publikun mund të 

punojë në mënyrë të integruar me reklamën, postën direkte apo promocionin e 

shitjeve. 

2. Besueshmëria. Një  tipar  unik  i  Marrëdhënieve  Publike  (MP)  është  “dëshmia  e 

personave të tretë” ose “efekti Halo”. Kur një reporter flet rreth produktit tuaj, kjo 

është një dëshmi në të cilën vetë reporteri është i përfshirë. Konsumatorët kanë 

tendencën të besojnë mesazhet e dhëna nga gazetarët me reputacion të mirë më 

shumë se sa mesazhet me pagesë. 

3. E ficenca në Kosto. Kostoja e përpjekjeve të Marrëdhënieve Publike është në 

mënyrë tipike më e ulët se sa ajo e reklamës. 

4. Mobiliteti (Liria e Lëvizjes). Marrëdhëniet Publike mund të ndërmerren në cdo vend 

të mundshëm që ta lejon imagjinata. 

Sipas Harris, Thomas L. në librin e tij “Guida e Marketerëve në Marrëdhëniet Publike” 

– “The  Marketers’  Guide  to  Public  Relations”,  ai  prezanton  shkurtimin  MPR  (Marketing 

Public Relations) për disiplinën Marketingu i Marrëdhënieve Publike dhe sugjeron 
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përkufizimin  e  mëposhtëm”:  “Një  program  apo  fushatë  informuese  për  të  ndërgjegjësuar 

publikun, e kuptueshme dhe gjithëpërfshirëse, e cila i drejtohet audiencës masive ose më të 

specializuar, në mënyrë që të influencohet rritja e shitjeve apo përdorimi i produkteve dhe 

shërbimeve të një organizate. Marketingu i Marrëdhënieve Publike është kombinimi i një 

shumëllojshmërie teknikash komunikimi, të cilat kur përdoren me talent dhe në mënyrë 

profesionale, e ndihmojnë një kompani të arrijë objektivat e saj të shitjes dhe marketingut.” 

Një përkufizim tjetër shfaqet në  librin praktik “Marketing Public Relations: The How 

That Makes It Work”  – “Marrëdhëniet Publike Marketing – Mënyrat Se Si ta Bëjmë të 

Funksionojë”,  nga  Rene  A.  Henry  Jr.:  “Marrëdhënia  Publike  Marketing  është  përdorimi  i 

teknikave dhe strategjive të marrëdhënieve publike për të arritur objektivat marketing. Qëllimi 

i Marrëdhënieve Publike Marketing është krijimi i vetëdijes, stimulimi i shitjeve, lehtësimi i 

komunikimit dhe ndërtimi i marrëdhënieve mes konsumatorëve, kompanive dhe markave. 

Funksionet themelore të Marrëdhënieve Publike Marketing janë: komunikimi i informacioneve 

të besueshme, sponsorizimi i eventeve specifike dhe mbështetja e cështjeve që i sjellin përfitim 

shoqërisë.” 

Në fjalorin e tij Webster për Median dhe Komunikimin (Webser’s  NewWorld 

Dictionary of Media and Communications), leksikografi Richard Weiner i përkufizon 

Marrëdhëniet Publike Marketing si “përdorimi i eventeve speciale, publicitetit dhe teknikave të 

tjera të marrëdhënieve publike për të promovuar produkte dhe shërbime” (term i bërë popullor 

nga Thomas L. Harris i Highland Park, Illinois, USA).  

Është bërë më se e qartë se Marrëdhëniet Publike shihen tashmë si një element kyc i 

marketingut të integruar e jo si një funksion i izoluar. 

Duke u nisur nga ky këndvështrim, Thomas L. Harris e ka ripërkufizuar Marrëdhëniet 

Publike të Marketingut në librin e tij “Value Added Public Relations” – “Marrëdhëniet Publike 

me  Vlerë  të  Shtuar”,  1998:  “Marrëdhënia  Publike  Marketing  është  procesi  i  planifikimit, 

ekzekutimit dhe vlerësimit të programeve që inkurajojnë blerjet dhe kënaqësinë konsumatore 

përmes komunikimit të informacionit të besueshëm dhe përshtypjeve të cilat bashkojnë 

kompanitë dhe produktet e tyre me nevojat, dëshirat, shqetësimet dhe interesat e 

konsumatorëve.”  
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Ndërtimi i Markës përmes Marrëdhënieve Publike Marketing 

Korporata Chrysler gjatë viteve të fundit ka bërë përpjekje të ndërgjegjëshme për të 

krijuar personalitete të markës dhe të përdorë hedhjen e produkteve të reja në treg për të 

forcuar kapitalin markë. Terri Houtman, Menaxher i Imazhit të Korporatës dhe Marrëdhënieve 

Publike të Markës për Chrysler (Manager for Corporate Image/Brand Public Relations for 

Chrysler), ka listuar pesë rregulla për ndërtimin e markës përmes Marrëdhënieve Publike: 

1. Njihu me produktin dhe me fushatën që e mbështet atë. 

2. Targeto (shënjestro) ata blerës të cilët kanë pasion për markën tuaj.  

3. Kupto se si është zhvilluar industria në të cilën bën pjesë marka juaj. 

4. Integro cilësi të qëndrueshme në raport më kohën, të cilat e kanë ndihmuar markën të 

jetë e suksesëshme. 

5. Redukto konsideratat personale (ju nuk doni të konkurroni me veten, por me prodhuesit 

e tjerë në treg) duke targetuar (shënjestruar) një audiencë tregu ekskluzive. 

Ndërsa Marrëdhëniet Publike mbështesin objektivat e korporatës në një kuptim më të gjerë, 

Marrëdhëniet Publike Marketing në mënyrë specifike mbështesin objektivat marketing. 

Marrëdhëniet Publike Marketing gjithashtu i shërben objektivave të Marrëdhënieve Publike të 

korporatës sepse komunikimi efektiv i përfitimeve konsumatore nga produktet dhe shërbimet 

rrisin reputacionin e korporatës. Reputacioni i favorshëm i korporatës, në këmbim, forcon 

perceptimet pozitive mbi produktet dhe shërbimet e kompanisë. 

Në  librin  e  saj  të  vitit  1991,  “The  Popcorn  Report”,  specialisja  për  evidentimin  e 

tendencave, Faith Popcorn, ka deklaruar: “Më parë ka qenë mjaftueshëm të jesh i aftë të krijosh 

një produkt dinjitoz dhe ta marketosh atë, por kjo nuk mjafton më.  Në vitet ’90, konsumatorët 

do të duan të dinë se cilët jeni ju përpara se ata të blejnë atë që kompania shet”. Ajo thotë që 

kompanitë duhet të krijojnë marrëdhënie me konsumatorët të bazuar mbi besim dhe që 

“kompanitë  të cilat bëjnë vepra të mira dhe shfaqen si të mira, na frymëzojnë besim”. Ajo e 

quan atë “të marketosh shpirtin e korporatës”. 

Thomas Mosser i Burson-Marsteller, firma më e madhe e botës në fushën e 

Marrëdhënieve Publike, ka përcaktuar ndërvarësinë e markës së korporatës dhe markave të 

produkteve  në  këtë  mënyrë:  “Cdo  institucion  ose  korporatë  ka  dy  asete  mbi  të  cilat  është 

bazuar suksesi dhe mbijetesa – Marka e tij  (e shënuar me “M” të madhe të shtypit – imazhi, 

reputacioni i korportës dhe vetë institucionit, duke përfshirë edhe asetet e tij financiare, 
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performanca dhe njerëzit) dhe markat e  tij  (e shënuar me “m” të vogël  të shtypit – produktet 

dhe shërbimet që shet apo siguron). Ndërveprimi i këtyre dy aseteve është thelbësor për 

mbijetesën dhe suksesin. Kjo nuk do të thotë se nuk duhen ndërmarrë veprime të cilat 

reduktojnë njërën prej tyre për ti dhënë prioritet tjetrës. Në fakt, duhet thënë se veprime kundër 

secilës prej tyre, do ta bëjë kompaninë të përjetojë një diferencë të dukshme. Por më shumë se 

kurrë, përpjekjet kundër secilës duhen konsideruar relative për nga masa që këto përpjekje ndaj 

njërës ndikojnë tjetrën. Dhe në faza të ndryshme të suksesit apo rehabilitimit, rëndësia lëviz sa 

tek njëra tek tjetra.  

Ai arrin në përfundimin se “Gjatë shekullit XXI, marketerët më të mirë do të integrojnë 

jo vetëm mënyrat se si ata vënë në punë burimet e tyre të komunikimit, por gjithashtu se si 

reputacioni i korporatës ndikon mbi marka të ndryshme në treg dhe anasjelltas.”  

Në vitin 1996, një publikim i Shoqatës Amerikane e Agjensive Reklamuese (American 

Association of Advertsing Agencies – AAAA),  “Your  Brand  is  Your  Future:    A  Client’s 

Guide” – “Marka Juaj është e Ardhmja Juaj – Një Guidë për Klientët” thekson, “Në praktikën e 

përditëshme, fjala markë përdoret si një sinonim për fjalën reputacion. Në fakt, marka juaj 

sillet egzaktësisht si një njeri. Kur ju e njihni reputacionin e një njeriu, ju mund të parashikoni 

sjelljen e tij/saj. Ju e dini se cfarë mund të pëlqejë apo të thotë ky njeri – ose cfarë ai/ajo mund 

të mos thotë – në një situatë të dhënë. Marka funksionon në të njëjtën mënyrë.” 

Ky ndërveprim përshkruhet si më poshtë nga Harlan Teller, Drejtor Ekzekutiv i Hill & 

Knoëlton: “Reputacioni i korporatës siguron një “Halo” për përpjekjet marketing që lidhen me 

markën. Kapitali markë e ngre dimensionin e korporatës në nivelin e një punëdhënësi, fqinji, 

investimi. Investitorët dëshirojnë të ndjehen mirë për kompaninë që qëndron pas markës. Po 

ashtu, konsumatorët kanë nevojë që të ndjehen mirë në raport me kompaninë që fshihet pas 

markës.”Teller arrin në konkluzionin se pozicionimi  i korporatës dhe pozicionimi  i produktit 

duhet  të punojnë bashkë. “Komunikimi marketing i  jep konsumatorëve një arsye për të kryer 

blerje. Komunikimi i korporatës u jep atyre një leje për të blerë.” 

Një nga rolet më të rëndëishme që mund të luajnë Marrëdhëniet Publike Marketing 

është rritja e ndjeshmërisë së kompanisë përballë cështjeve dhe interesave të grupeve të 

influencës së kësaj kompanie. Marrëdhëniet Publike janë të afta në mënyre unike në 

identifikimin e cështjeve dhe në interpretimin e ndryshimeve në mjedisin social dhe kulturor të 

cilat mund të ndikojnë në mënyrë domethënëse tregun. MP mund të udhëheqin kompaninë të 
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mbështesë kauza të cilat kanë rëndësi për konsumatorët dhe mund të ndihmojnë shmangien e 

gabimeve marketing të cilat mund të ҫojnë në kundër-reagime konsumatore. 

“Produktet dhe shërbimet më të mira” qëndron si një nga elementët kyҫ të perceptimit 

të publikut ndaj kompanive më të vlerësuara sipas një kërkimi mbi reputacionin e korporatave 

të kryer nga Wirthlin Group, një nga kompanitë më të njohura të kërkimit. “Wirthlin Report” i 

vitit 1996 pohon se “Produktet dhe shërbimet më  të mira” zënë më shumë se 1/3 e  totalit  të 

influencës nga gjashtë atributet kryesore të reputacionit të korporatës, një ndikim 1.5 herë më i 

fortë se sa faktori i renditur i dyti për nga rëndësia. 

Qasja realiste e vlerës së reputacionit të korporatës në marketigun e produktit vjen nga 

Alvin Golin, Kryetar Bordi i Golin/Harris Communications: “Cilësia e një produkti, sikur se 

suksesi i një politike publike, ka më shumë rëndësi në mendjen e konsumatorëve se sa etika e 

prodhuesit apo politikanit. Rastet e vështira të dështimit të produkteve, janë koha kur vlera e 

madhe e reputacionit hyn në lojë.” Kur kjo ndodh, konsumatorët  i braktisin “djemtë e mirë” 

dhe kthen nga “të këqinjtë”si një tufë ujqërish. Në garat kokë më kokë, kur gjithcka tjetër është 

në kushte të njëjta, etika dhe morali bëhen elementët dallues që ndajnë  “shapin nga 

sheqeri”.Mos gaboni: Karakteri  është  element kritik në  suksesin  afatgjatë. Ai përfaqëson një 

bankë të besuar nga e cila mund të tërheqësh para në rast nevoje. Një reputacion i keq është si 

një gjarpër i cili pret të kafshojë atë që gabon në momentin ku ai/ajo rrëzohet. Sepse cfarëdo të 

jenë duke zgjedhur: një politikan, një makinë ose një hamburger, konsumatorët të cilët marrin 

vendim për blerje, në kuptimin më të vërtetë të fjalës, vendosin në thelb për dy gjëra: produktin 

dhe kompaninë.” 

Sa më shumë të jetë e lidhur marka e korporatës me produktet, aq më e mirë është është 

mundësia për të përdorur reputacionin e korporatës kur ndodhin probleme me markën e 

produktit. Hill & Knoulton’s Teller  theksojnë  se marrëdhënia mes markës  së korporatës dhe 

markës së produktit mund të marrë një nga katër format e mëposhtëme.  

Marka e korporatës mund të jetë:  

1- “një  partner  i  heshtur” si në rastin e Procter & Gamble, markat e të cilës nuk 

bashkohen me markën e kompanisë; 

2- “një  dëshmitar/promotor” i markës së produktit, për shembull Microsoft Windows 

2003; 
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3- të dyja njëkohësisht, një markë cadër dhe një markë produkti, si për shembull Ford i cili 

marketon makina nën emrin e tij si edhe nën emra të tjerë; dhe, 

4- një emër korporate që është njëkohësisht edhe një emër marke, si për shembull OLIM. 

             Nuk egziston shembull më i mirë ku marka e korporatës është njëkohësisht edhe marka 

e produktit se sa rasti  i McDonald’s Corporation. Kjo është një nga markat më të njohura në 

botë. Kjo kompani spikat për kënaqësinë konsumatore dhe besimin e konsumatorëve, e 

shprehur në mënyrë të shkurtuar për të mbetur në kujtesë si “Q. S. C. dhe V.”. Ky përcaktim 

është  shkurtimi  i  disa  cilësive  të  McDonald’s  që  i  referohen:  Q  – Quality food (Cilësia e 

ushqimit), S – fast friendly Service (shërbim i shpejtë dhe miqësor), C – Cleanliness (restorante 

të njohura për pastërtinë), dhe menuja që siguron V – Value  (vlerë).  McDonald’s  është  i 

dedikuar në fitimin e besimit të konsumatorëve. Faktori besim është aq i rëndësishëm për 

mënyrën se si McDonald’s bën biznes sa kompania e ka institucionalizuar dhe e ka regjistruar 

si markë të ashtuquajturën “banka e besimit”. 

           Programet e angazhimit ndaj komuniteteve janë të përhapura në shumë vende të botës. 

Kudo që McDonald’s bën biznes praktikon reflektimin e krijuesit të saj Ray Kroc’s “ti kthejmë 

dicka shoqërisë nga e cila kompania arrin shumë përfitime, dhe specifikisht ti kthejë dicka 

komuniteteve lokale në të cilat ajo bën biznes. Kroc besonte se nëse ju merrni para nga një 

komunitet i caktuar keni detyrim që të ktheni dicka tek ai komunitet. Ai e dinte në mënyrë 

instiktive që sjellja si shtetas i mirë con në marrëdhënie të mira publike dhe se marrëdhëniet e 

mira publike i bëjnë mirë biznesit. 

            Nuk ka dëshmi më dramatike për paratë e paguara nga filozofia e “bankës së besimit” 

se sa historia që ndodhi në Los Angeles me 1992 pasi një juri liroi disa oficerë policie të 

bardhë qërrahën motoristin e quajtur Rodney King në një incident i cili u xhirua dhe u pa nga 

miliona shikues nëpërmjet televizionit. Trazirat që pasuan këtë ngjarje lanë të vdekur 52 njerëz, 

shkatërruan më shumë se 2000 ndërtesa dhe shkaktuan afërsisht 1 miliard $ dëme në prona. 

Ndërsa dyqanet dhe restorantet e tjera u dogjën nga flakët, as edhe një i vetëm nga tridhjetë 

njësitë McDonald’s në zonën e trazirave nuk u prek. Arsyeja: McDonald’s prej shumë kohësh 

kishte qenë i përfshirë, i dedikuar dhe një “shtetas” i dukshëm në ato lagje të LA.  

             Pas trazirave në një artikull në revistën Time komentohej “McDonald’s qëndron vec të 

tjerëve jo vetëm si një nga kompanitë me përgjegjësi sociale më të madhe në Amerikë, por 

gjithashtu si një nga inxhineritë sociale më efektive në të gjithë ShBA.” 
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            Eduard  Rensi,  President  dhe  CEO  i  McDonald’s  U.S.A  i  tregoi  reporterit  të  Times, 

Edwin Reingold, “Bizneset  tona atje  janë në pronësi  të  sipërmarrësve afrikano-amerikanë, të 

cilët kanë punësuar manaxherë afrikano-amerikanë të cilët i shërbejnë ҫdokujt në komunitet, 

qofshin koreanë, afrikano-amerikanë apo kaukazianë.” 

            Po njësoj është i rëndësishëm fakti se McDonald’s i mbështet dhe njerëzit e kompanisë 

vetë marrin pjesë në aktivitete të ndryshme të komunitetit ku jetojnë që nga programet 

edukuese e atletike e deri tek programet artistike që të trashëgimisë spanjolle. Njerëzit e dinë 

që McDonald’s kujdeset për ta. 

Harold Patrick, pronar i një njësie McDonald’s në LA tha: “Nëse dikush do të donte të 

shprehte në dollarë vlerën që Marrëdhëniet Publike të McDonald’s tek komuniteti kanë patur, 

mund ta llogarisë duke mbledhur kostot që do të kushtonin për tu rindërtuar të gjitha njësitë 

nëse ato do të ishin djegur nga rebelimi dhe këtë vlerë shtoja fitimit të munguar nga mbajtja e 

njësive mbyllur deri në rindërtim. Kjo është vlera e vërtetë e asaj që ne kemi bërë për 

komunitetin.  Kjo  ishte  diferenca  e  vërtetë.  Ky  ishte  motivi  përse  McDonald’s  nuk  u  dogj, 

ndërsa të tjerët po.”  

 

2.3.4 Marrëdhëniet Publike Online  

Pothuajse të gjitha përkufizimet e Marrëdhënieve Publike bien dakord që kjo është një 

disiplinë e cila ka lidhje me shkëmbimin e informacionit. Në praktikë, kjo zakonisht përfshin 

manaxhimin e një organizate i cili përpiqet të ofrojë informacion tek publiku i brendshëm dhe i 

jashtëm e ne një shkallë të caktuar edhe të marrë informacion nga grupet e interesit. 

Ndonjëherë bëhet fjalë vetëm për përcjelljen e fakteve të thjeshta si psh qeverisja lokale i 

tregon banorëve që koshat e plehrave duhet të boshatisen ditën e enjte; dhe më shpesh lidhet 

me bindjen, ku MP kërkojnë që të ndryshojnë qëndrime dhe sjellje. Zakonisht, ky lloj 

komunikimi kërkon të konsolidojë reputacionin i cili në themel të tij ka besimin. Në të vërtetë 

disa i referohen termit “manaxhimi i reputacionit” si një shpjegim i dobishëm për MP. 

Mund të themi që një përcaktim më i sofistikuar i MP shkon përtej reputacionit duke iu 

referuar optimizimit të marrëdhënieve, në të cilin reputacioni në mënyrë të qartë luan rol, por 

që kërkon edhe të kuptuarit e një numri të tjerë faktorësh. 
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Cështja është se në ҫdo nivel, proceset thelbësore kërkojnë shkëmbimin e informacionit 

dhe produkti është i orjentuar nga përgjigjet dhe reagimet ndaj këtij informacioni. Sfida për një 

profesionist të MP është të kuptojë se si shkëmbehet ky informacion dhe më pas të japë 

zgjidhje se si të influencojë këtë shkëmbim në një mënyrë që sjell perfitim për klientin.  

Sot, nuk është aq e lehtë sa vite më parë të ndash komunikimin në komunikim masiv 

dhe komunikim mikro. Ne kemi hyrë në botën e motorrëve të kërkimit dhe tëweb-it ku mund të 

shkruash. Diferenca nuk është tek mjetet e komunikimit, megjithëse ato kanë ecur shumë për ta 

bërë botën një vend më të vogël, diferenca është tek ndërlidhja e tyre.  

Gjithcka ka ndryshuar. Sot cdokush që ka një kompjuter, lidhje interneti dhe njohuri 

minimale, mund ta bëjë zërin e tij të dëgjohet në audiencë globale dhe në mënyra të ndryshme. 

Ky është momenti kur kultura e korporatës dhe interneti përplasen. Dikur manaxherët kanë 

qenë njerëzit që qëndronin  “tek  dera”  e  informacionit  dhe  në një farë mase deri arbitra të 

thashethemit rreth organizatës. Manaxhimi kishte rol dhe lehtësi në kontrroll. Sot, manaxherët 

duhet të jenë lehtësues së përthithjes së informacionit. Nuk ekziston ndonjë mekanizëm 

mbrojtës me të cilin organizata mund ta mbrojë veten nga ndikimi i internetit. Asnjë bllokadë 

apo bunker nuk e mbron të papërgatiturin apo injorantin. Me zhvillimin e medias interaktive, 1 

në 10 punonjës, furnitorë, klientë, aksionerë, qytetarë, politikanë dhe priftërinj, ka aftësinë të 

komentojë dhe të veprojë duke përdorur rrjetet sociale si Facebook.  

Sot, komunikimi është i mundur për këdo që dëshiron ta kryejë atë. Njerëzit përdorin 

kompjuter, lap-top, telefona celularë dhe pajisje të tjera të cilat i japin atyre mundësine e 

komunikimit.
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Kapitulli 3: METODOLOGJIA  

3.1 Hyr je 

Identifikimi i dimensioneve që udhëheqin perceptimin e grupeve të interesit të 

organizatës është pjesë integrale e suksesit në menaxhimin e reputacionit. (Gabbioneta, Ravasi, 

and Mazzola, 2007).  Menaxherët duhet ti kuptojnë këto dimensione në mënyrë që të fokusohen 

për të ndërtuar dhe mbajtur reputacionin e organizatës së tyre. Walker (2010) dhe O’Callaghan’s 

(2007) theksojnë se këto dimensione janë specifike sipas rastit dhe se aplikimi i një modeli 

“njësoj  për  të  gjithë”  do  të  dështonte  në  konsiderimin  e  kompleksitetit  të  menaxhimit  të 

reputacionit të korporatës. Dimensionet për të aksesuar reputacionin e organizatës përfshijnë 

praktika ndaj mjedisit (Toms, 2002), praktikat e lidershipit dhe menaxhimit të mirë duke 

përfshirë edhe reputacionin personal të menaxhimit të nivelit të lartë, zhvillimi i kompetencave 

duke përfshirë trajnimin dhe paketa të ndryshme kompensuese (Dowling, 2004), aktivizimi në 

sjellje të përgjegjësisë sociale (Brammer dhe Paveline, 2004) dhe shfaqja vlerave etike të larta 

(Porter dhe Kramer, 2006). Produktet e cilësisë së lartë, siguria e produkteve dhe nivelet e 

shërbimit që përmbushin nevojat e klientëve janë gjithashtu të rëndësishme në ndërtimin e 

reputacionit si dëshmi e inovacioneve në proҫeset e prodhimit që ulin kostot dhe prezantojnë 

produkte të reja që përmbushin nevoja. (Cravens, Oliver dhe Ramamoorti, 2003). Një element 

tjetër i akumulimit të reputacionit pozitiv është që të tjerët të të shohin si një punëdhënës i mirë, 

që respekton të drejtat e punonjësve dhe që shpërblen në mënyrë të përshtatshme (Gatewood, 

Gowan dhe, Lautenschlager, 1993). Sjellja etike, vecanërisht në mënyrën se si është lidhur me 

markën, është një tjetër udhëheqës i reputacionit. 

Nga vështrimi i literaturës mbi vlerën e kapitalit markë, pavarësisht modeleve të 

ndryshme në përcaktimin e vlerës së markës së korporatës, del qartë marka e korporatës si 

perceptim i grupeve të interesit dhe si vlerë financiare në bilanc.  

Nga vështrimi i literaturës, modeli i aplikuar në studimin tonë për matjen e reputacionit 

në një publik masiv i korrespondon grupit të modeleve të matjes nga shumë grupe interesi 
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njëherësh. Ajo konsideron modelin e Kuotuesit të Reputacionit të Fombrun et al. (2000). Qasja 

emocionale përfaqësohet nga variabli  i perceptimit “I mirë/I keq”; Mjedisi  i punës nga variabli 

“punësim/jopunësim”; Performanca financiare nga “I sukseshëm/jo I suksesshëm”; Vizioni dhe 

lidershipi nga “I fuqishëm/Në falimentim”; Përgjegjësia sociale dhe mjedisore nga “Përgjegjësia 

sociale”; Cilësia e produkteve dhe shërbimeve nga “Abuzive/joabuzive”. 

Duke konsideruar sa më lart, për këtë studim, është zgjedhur metodologjia e 

mëposhtëme. 

 

3.2. Formulimi i problemit, qëllimi i kërkimit dhe pyet jet kërkimore 

Pyetja kërkimore bazë është:  

PK: “Cila është lidhja mes aktiviteteve të marrëdhënieve publike dhe reputacionit?” 

Gjithashtu studimi ka për qëllim dhe ti japë përgjigje edhe pyetjeve kërkimore të 

mëposhtëme të cilat janë të lidhura ngushtë me pyetjen kryesore: 

PK1: Cilët janë faktorët që ndikojnë më shumë dhe ata që ndikojnë më pak në performancën e 

marrëdhënieve publike?  

PK2: Ҫfarë marrëdhënie kanë faktorët me njëri-tjetrin? 

PK3: A mund të prodhojmë një model i cili të mund të aplikohet në kohë të ndryshme dhe 

sektorë të ndryshëm për të gjeneruar të dhëna të besueshme dhe të përdorëshme? 

Kërkimi mbledh të dhëna primare cilësore dhe sasiore duke përdorur metoda cilësore dhe 

sasiore. Për ti dhënë përgjigje pyetjes kërkimore bazë dhe pyetjeve kërkimore 

shoqëruese/plotësuese, do të kalojmë në fazat e mëposhtme: 

- Në fazën e parë për mbledhjen e të dhënave, ne interesohemi për të patur një situatë mbi 

reputacionin e kompanive të treg në një moment të dhënë, periudha kohore shtator-tetor 2013. 

Grupi i interesit për të cilin hulumtojmë është publiku masiv i intervalit moshor 30-49 vjec. Të 

dhënat janë mbledhur përmes anketimit online, duke përdorur si instrument një pyetësor me 10 

pyetje, që lidhen me 5 variablat e prezantuara më lart.  
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- Në fazën e dytë, mbledhja e të dhënave është realizuar nëpërmjet metodës cilësore. 

Qëllimi ështëtë hulumtohet brenda sektorit të qendrave tregtare/destinacione të organizuara të 

shitjes me pakicë për të mbledhur të dhëna mbi aktivitet e marrëdhënieve publike. Të dhënat u 

mblodhën përmes intervistës së thelluar me menaxherë të nivelit të lartë të kompanive në studim 

dhe zbërthehen sipas variablave që hulumtohen. 

- Përpunimi dhe analiza e të dhënave bëhet e mundur përmes analizës statistikore që përdor 

korrelacionin e rangut dhe analizën përmes hartës perceptuale.  

Në njësitë e përzgjedhura për tu studiuar karakteristikë homogjene është fakti se të gjitha 

janë marka korporative të krijuara në Shqipëri. Ky është motivi kryesor përse është zgjedhur 

pikërishtsektori i qendrave tregtare për tu analizuar, sepse supozohet se këto marka janë krijuar 

nga kontributi “i pastër” i përpjekjeve marketing në Shqipëri duke synuar publikun në Shqipëri. 

Mbledhja e të dhënave kryhetpërmes një pyetësori të vetë-administruar, të postuar online në faqe 

me shumë ndjekës në Facebook dhe të dërguar me email  nga një database me rreth 4000 adresa. 

Pyetësori përmban 10 pyetje të hapura të formuluara me gjuhë të qartë dhe të thjeshtë. 

 

3.3 Përshkrim i shkurtër i metodës statistikore të zgjedhur  

Analiza e të dhënave bëhet duke përdorur metodën e korrelacionit të rangut. 

Në shumë situata në biznes të vërejturit e lidhjes apo varësisë mes variablave është një 

ҫështje me shumë rëndësi. Shpesh në analizën e performancës së aktiviteteve marketing, lind 

nevoja për të studiuar lidhjet që ekzistojnë mes vëllimit të shitjeve dhe reklamimit, apo teknikave 

të tjera të përdorura për ti ndikuar shitjet. Në këto raste, si edhe në raste të tjera të vendimmarrjes 

në biznes, është e rëndësishme të identifikohet nëse ekziston varshmëri lineare mes dy variablave 

dhe nëse po të përcaktohet fuqia e kësaj lidhje.  

Analiza e korrelacionit është një teknikë matematikore që shërben për të matur fuqinë e 

varshmërisë mes dy variabave. Koefiҫienti i korrelacionit shënohet me r dhe merr vlera mes 

numrave -1 dhe +1. Kur r = 1, atëherë themi se mes variablave ka korrelacion perfekt pozitiv. 

Kjo do të thotë që të gjitha të dhënat shtrihen në një drejtëz dhe rritja e variablës x sjell rritjen e 

variablës y.  
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Në rastin e korrelacionit të fuqishëm pozitiv, por jo perfekt, psh r = 0.8, të dhënat nuk 

shtrihen në një drejtëz, por janë mjaft pranë njëra-tjetrës. Kur r = 0, themi që nuk ekziston fare 

lidhje mes variablave. Ndërsa kur r merr shenjë negative, konkludojmë se ekziston një lidhje, por 

rritja e njëri variabël ҫon në uljen e variablit tjetër. 

Formula e koefiҫientit të korrelacionit është: 

 

Ku: 

n - është numri i dysheve të shqyrtuara. 

Sipas kësaj formule që në literaturë njihet si Koefiҫienti i Korrelacionit të Pearson-it, 

vërejme se të dhënat duhet të jenë numerike.  

Në studimin tonë, ne do të përftojmë renditje. Për këtë arësye, gjetja e varësisë së lidhjes 

mes variablave do të studiohet duke përdorur Koefiҫientin e Korrelacionit të Rangut, i cili 

paraqitet si më poshtë: 

 

Ku: 

n - është numri i dysheve të shyrtuara 

d – është diferenca në mes të rangut të x-it dhe y-it, (d = x – y). 

 

3.4 Modele që ndihmojnë analizën e të dhënave 

Harta e perceptimit 

Harta e perceptimit, në anglisht e gjetur si “perceptual mapping”, është një teknikë mjaft 

e fuqishme e përdorur në shumë aplikime në fushën e marketingut, në të cilat manaxherët 
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dëshirojnë të njohin (1) dimensionet konjitive (të të menduarit, vlerësuarit, perceptuarit, etj.) që 

konsumatorët  përdorin  për  të  vlerësuar  “produktet”  në  kategorinë  e  marrë  në  studim,  (2) 

“pozicionet”  relative  të  produkteve/markave  aktuale  dhe  potenciale  në  raport  me  këto 

dimensione. E përdorur në mënyrë korrekte, harta e perceptimit gjeneron shanse, nxit 

kreativitetin dhe ndihmon në përpilimin e strategjive marketing.  

Harta e perceptimeve përfshin një varietet teknikash për të shfaqur gjykimet mbi një set 

objektesh nga një set subjektesh. Shumica e këtyre teknikave është zhvilluar  në  vitet  ’70  nga 

psikometrikanët dhe u adaptuan shumë shpejt nga kërkuesit/hulumtuesit dhe shkencëtarët për të 

analizuar një varietet preferencash dhe të dhënash të ngjashme.  

Sot, më shumë se sa një model teorik aktiv, harta e perceptimit mund të jetë e dobishme 

si një mbledhës i përgjithshëm i procedurave i cili i prezanton analiza statistikore klientëve jo-

teknicienë. Sikurse pemët klasifikuese, edhe harta perceptuale tregon lidhje komplekse thjesht pa 

algjebër ose parametra statistikorë. Është më e thjeshtë për shumë klientë të gjykojnë mbi 

distancën në hartë se sa të vlerësojnë një probabilitet. Për këtë, hartat perceptuese mund të jenë 

shumë të përdorëshme edhe për të dhëna që nuk kanë fare të bëjnë me perceptimet.  

 

3.5 Koncepte të nevojëshme për sektorin në studim 

 Sipas ICSC (International Council of Shopping Centers-Këshilli Ndërkombëtar i 

Qendrave  Tregtare),  “një  qendër  tregtare  është  një  grup  godinash  të  shitjes  me  pakicë  dhe 

godinash të tjera me destinacion tregtar të cilat janë planifikuar, zhvilluar, menaxhuar dhe 

trajtohen si një pronë e vetme që në mënyrë tipike sigurojnë parking për zonën’’. Zakonisht, 

qendrat tregtare kanë miks qeramarrësish të ndryshëm nën të njëjtën cati dhe përmbushin nevoja 

të ndryshme në të njëjtin vend. Zhvillimi i shitjes me pakicë është i lidhur fort me progresin 

social dhe ekonomik në një komunitet. (Tegner, 2009).  

 

3.6 Skema logjike për metodologjinë e studimit 
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Në studim do të hulumtojmë mbi lidhjen mes marrëdhënieve publike dhe reputacionit dhe 

markës duke ndjekur skemën e mëposhtëme: 

                 

F ig.11: Fazat në procesin e kërkimit 

Veprimet e kryera në F AZA 1 - listimi/renditja e kompanive duke u bazuar në një tregues 

reputacioni me referencë perceptimin e individëve 

Në këtë fazë përftojmë një hartë perceptimi mbi reputacionin e kompanive. Intervali 

moshor në studim është 30-49 vjec. 

 

Kampionimi 

Përcaktimi i mostrës/zgjedhjes kalon në fazat e mëposhtëme: 

Përcaktimi i popullimit: Qarku i Tiranës, grupmosha 30-49 vjec. 

Qarku i Tiranës sipas INSTAT, më 1 janar 2013 ka të regjistruar popullësi prej 765.804 individë 

(urbane dhe rurale). Kjo shifër përbën 27% të popullsisë totale të regjistruar të Shqipërisë.  

Sipas INSTAT, grupmosha 30-49 vjec zë 25.6% të popullsisë totale në Shqipëri. Si rrjedhim, po 

e supozojmë të njëjtën peshë edhe në popullimin për studimin tone: 25.6% të 765.804, pra të 

barabartë me 196.045 persona. 
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Përcaktimi i madhësisë së zgjedhjes.  

Madhësia e mostrës është bërë duke respektuar metoda statistikore që konsiderojnë intervalin e 

besueshmërisë dhe nivelin e besueshmërisë. 

Nivel besueshmërie = 95% 

Interval besueshmërie =3 

Përzgjedhja e elementëve të zgjedhjes: rastësore. 

Metoda e mbledhjes së të dhënave: anketimi online. 

Madhësia e mostrës = 1060 individë. 

Nga të dhënat e INSTAT, rezulton se mosha mesatare e meshkujve në gruposhën 30-49 

është 39,8 vjec dhe mosha mesatare e femrave është 39,3 vjec. Mosha mesatare e kampionit tonë 

është 38.5 vjec dhe përbërja gjinore është 45% meshkuj, 55% femra. 

Kërkimi synon që të paraqesë një fotografim të mendjes së individëve për të krijuar një 

hartë perceptimi që ata kanë mbi kompanitë në treg. Individët lihen të lirë në gjykimin e tyre, 

duke përmendur emrat e kompanive që mendja e tyre thërret të parat. Atyre nuk u jepet asnjë 

alternativë mes të cilave mund të zgjedhin. Individët lihen plotësisht të lirë. Secili nga ata 

përmend ҫfarë percepton më afër në lidhje me ҫfarë ata pyeten.  

Individëve iu kërkua të përmendin tre kompanitë të cilat u vijnë të parat në mendje kur 

ata pyeten si më poshtë: 

a) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më të 

sukseshmet në Shqipëri: 

b) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më të fuqishmet 

në Shqipëri: 

c) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më pranë 

komuniteteve në nevojë në Shqipëri: 

d) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më të 

angazhuara në mbrojtjen e mjedisit në Shqipëri: 
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e) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më " të mirat "  

në Shqipëri: 

f) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më të 

pasukseseshmet në Shqipëri: 

g) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat i konsideroni si më abuzueset 

në Shqiperi: 

h) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset të cilat ju i konsideroni në prag të 

falimentimit: 

i) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset ku do të donit të punonit: 

j) Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanitë/bizneset  tek të cilat nuk do të pranonit 

asnjëherë të punësoheni: 

Përpunimi i të dhënave 

Listimi realizohet mbi mbledhjen e pikëve totale të grumbulluara nga secila kompani e 

përmendur nga individët e intervistuar. Vlerësimi me pikë bëhet si më poshtë: Sa herë që individi 

e përmend një kompani, kësaj kompanie i shtohet 1 pikë. Për variablat të cilët janë 

dydimensionalë (psh: sukses/mossukses), në rastin e dimensionit pozitiv, kompanisë i shtohet +1 

pikë dhe në rastin e dimensionit negativ i shtohet -1 pikë. Sipas këtij arësyetimi, vlerësimi total 

mbi një variabël merr në konsideratë cdo këndvështrim pozitiv dhe negativ, dhe vlerësimi mbi 

reputacionin është shuma totale e perceptimeve pozitive dhe negative që mund të kenë individë 

të ndryshëm. Pas mbledhjes së pikëve të përftuar sipas logjikës së mësipërme, kompanitë 

listohen me rend zbritës sipas shumës së pikëve të mbledhura. 

Në mënyrë të vecantë, variabli mbi përgjegjësinë sociale është rezultat i shumatores së 

nënvariablave  “më  pranë  komuniteteve  në  nevojë”  dhe  “më të angazhuara në mbrojtjen e 

mjedisit” ku secili nga nënvariablat ka peshë të barabratë me tjetrin, pra 0.5 e totalit.  

Theksohet se sipas kësaj metodologjie, vlera bazë e studimit nuk është sasia e pikëve që 

mblidhen, por renditja sipas rangut. Raporti i pikëve shërben në interpretim me bazë cilësore.  

Algjebrikisht: 

Totali i Reputacionit = V1+V2+V3+V4+V5, 
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Ku: V1= v1+(-v1); V2= v2+(-v2); V3= v3+(-v3); V4= v4+(-v4); V5= v5+(-v5) 

Veprimet e kryera në F AZA 2 – F iltrimi nga listimi 

Listimi/renditja e kompanive duke u bazuar në një tregues reputacioni me referencë 

perceptimin e individëve na siguroi një listë prej 216 kompanish të përmendura nga individët e 

pyetur. Kjo listë paraqet një fotografim të situatës gjatë javës që është kryer studimi. Vlen të 

theksohet se lista paraqet kompani të cilat janë në vëmendjen e individëve të pyetur. Pavarësisht 

ngarkesës që individët kanë për kompani të caktuara, pozitive apo negative, listimi tregon rreth 

kompanive që janë në vëmendjen e personave të pyetur dhe kjo vëmendje mund të jetë rezultat i 

natyres së biznesit, industrisë ku operon kompania, natyrës së produkteve dhe shërbimeve që 

ofron, dukshmërisë/vizibilitetit të markës, promocionit gjatë periudhës së studimit etj. Pra, lista 

prej 216 kompanish nuk ka një domethënie të vecantë dhe përjashtuese për kompanitë që nuk 

gjenden në të. Kompanitë e munguara thjesht nuk janë prezente në këtë fotografim, por nuk 

përjashtohet mundësia që me ndryshimin e kushteve marketing të kemi një listim më të pasur 

apo më të varfër se ky në fjalë. Nga lista totale shkëputet sektori i qendrave tregtare duke ruajtur 

renditjen sipas listimit të përgjithshëm. Kjo renditje do të na shërbejë në fazat e tjera të studimit.  

Veprimet e kryera në F AZA 3 - listimi/renditjen e angazhimit/përpjekjeve/aktiviteteve të 

marrëdhënieve publike nga një sektor specifik 

Nga ky listim mund të shkëputet ҫdo sektor dhe të vërehet sjellja e variablave për secilin 

sektor.  

Nga listimi rezultojnë 7 kompani të cilat do të investigohen nëpërmjet intervistimit të 

thelluar në raport me variablat e mëposhtëm: 

 % e Buxhetit të Marrëdhënieve Publike (MP) mbi totalin e buxhetit marketing 

 Vitet që kompania angazhohet me aktivitetet MP 

 Sasia e aktiviteteve MP që aplikohen në kompani 

 Llojshmëria e aktiviteteve MP 

 Buxheti i përdorur për Marrëdhëniet Publike 

 Struktura organizative dhe ku qëndron MP në kompani  
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7 kompanitë do të listohen/renditen në raport me secilin variabël dhe gjatë listimit do të 

vlerësohen me pikë nga 1-7 sipas renditjes nga më i angazhuari deri tek më pak i angazhuar. Një 

listim total do të përftohet pas mbledhjes së totalit të pikëve.Dy listimet e përftuara do ti 

nënshtrohen analizës së korrelacionit të rangut për të shqyrtuar nësë mes këtyre variablave 

ekziston një lidhje dhe do të përcaktohet natyra dhe fuqia e kësaj lidhje. 

 

3.7 K ufizimet e K ërkimit 

Kompanitë e analizuara në studim nuk do të evidentohen me emrat e tyre të vërtetë, por 

me shkronja A,B,C… 

Individët e anketuar mbi reputacionin e perceptuar, janë pyetur gjatë një periudhe 2 

javore, në muajt shtator – tetor 2013. Kjo periudhë përputhet me një mjedis politik të ri në 

Shqipëri sepse shënon ndryshimin e qeverisjes nga qeverisja e djathtë 8 vjecare, në qeverisje të 

majtë. I mbështetur në supozimin se publiku në Shqipëri krijon perceptim për fuqinë e 

kompanive në varësi të lidhjes që ato kanë me pushtetin politik, një nga kufizimet e kërkimit 

është mjedisi politik në momentin e kryerjes së tij. Ai mund të ketë deformuar ndjeshëm 

perceptimin e publikut për kompanitë duke qenë se momenti është një kthesë e rëndësishme në 

historinë politike të vendit. 
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Kapitulli 4: ANALIZA DHE REZULTATET E KËRKIMIT 

4.1 Hyr je 

Qëllimi primar i studimit është gjetja nëse ekziston apo jo një lidhje mes përpjekjeve të 

Marrëdhënieve Publike që bën kompania, të shprehura në aktivitetet e saj dhe vlerës së markës së 

korporatës/kompanisë të shprehur në listimin për reputacionin. Lidhjen e markës me reputacionin 

e siguron literatura, ndërsa lidhjen mes reputacionit dhe marrëdhënieve publike e siguron 

kërkimi primar. 

Sipas metodologjisë së këtij studimi, të shpjeguar edhe më lart, kërkimi u krye me dy 

nivele: njëri në treg për të mbledhur të dhëna mbi percpetimin dhe tjetri në nivel 

kompanish/korporatash referuar të dhënave që do të mblidhen nga intervistimi i thelluar me 

përfaqësues të nivelit të lartë manaxherial të kompanive.  

Gjatë pasqyrimit të rezultateve të kërkimit, kompanitë nuk do të identifikohen me emrat e 

tyre realë por me numra dhe shkronja. Ky kodim është bërë me qëllim mbrojtjen e cdo pale të 

tretë që mund të cënohet nga rezulatet e këtij kërkimi.  

Kërkimi ofron një model arsyetimi dhe analize i cili do ti ndihmojë profesionistët e 

marrëdhënieve publike, markës dhe reputacionit të orjentojnë përpjekjet e tyre në aktivitetet me 

më shumë impakt. 

 

4.2 Analiza dhe interpretimi i të dhënave 

Studimi në treg mbi reputacionin e perceptuar të kompanive, sipas mostrës së përcaktuar, 

gjatë një përiudhe dy javore në muajt shtator-tetor 2013, ka gjeneruar një listë me 216 kompani 

të cilat kanë qenë më pranë vëmendjes së individëve në këtë periudhë kohore. Në listim 

përfshihen kompani të cilat i përkasin sektorëve të ndryshëm si telekomunikimi, shërbimet 
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bankare, shitja me pakicë, qendra tregtare, supermarkete dhe hipermarkete, insitucione të arsimit 

të lartë, kompani shpërndarëse, kompani ndërtuese, media, kompani prodhuese etj.  

Perceptimi mbi reputacionin dhe vëmendja e individëve ndaj kompanive varet natyrshëm 

nga shumë faktorë, duke nisur që nga faktorët personalë/individualë deri tek diferencat në 

sektorin apo industrinë ku operon kompania. Individët janë të prirur të përmendin kompani të 

cilat janë afër intersave të tyre të konsumit të përditshëm apo tregut të punësimit ku ata bëjnë 

pjesë. Kompanitë ndryshojnë nga njëra tjetra nga tipologjia e nevojave që përmbushin produktet 

dhe shërbimet e tyre, nga konkurrenca në sektorin ku bëjnë pjesë, nga numri i viteve që ato kanë 

të angazhuara në tregun shqiptar, nga të qenurit kompani të krijuara në Shqipëri apo kompani 

ndërkombëtare me marka të importuara në Shqipëri, etj. Të gjithë këta faktorë ndikojnë 

ndjeshëm në diferencat që ata mund të krijojnë në performancën e kompanive, fakt që 

vështirëson krahasimin e tyre me njëra-tjetrën. Individët përmendin kompani të cilat janë pranë 

interesave të tyre të ditës, ato më aktive në komunikimin publik dhe ato të cilat janë pranë 

perceptimeve të të afërmve të tyre.  

Në listën me 216 kompani të renditura sipas metodologjisë së përdorur, kemi vendosur të 

vecojmë sektorin e shitjes me pakicë nën një cati, të gjetur shpeshherë si destinacione të 

organizuara dhe dedikuara të shitjes me pakicë. Në studim janë marrë 7 kompani të cilat kanë 

karakteristike homogjene faktin që marka e tyre është krijuar në Shqipëri. Asnjëra nga kompanitë 

nuk është markë ndërkombëtare dhe përpjekjet më krijimin e markës janë tërësisht në kushtet e 

tregut shqiptar.  

Metodologjia e përdorur krijon mundësi analizimi dhe interpretimi edhe për tregun në 

përgjithësi duke analizuar perceptimin që kanë individët mbi reputacionin e kompanive nga të 

cilat ata blejnë cdo ditë produkte dhe shërbime, me të cilat ndërveprojnë dhe tek të cilat punojnë. 

Nga këtu mund të interpretojmë edhe mbi raportin psikologjik të individëve me tregun. 

Rikujtojmë që gjetjet e kërkimit i referohen një segmenti të caktuar dhe një zone të caktuar dhe 

nuk janë përgjithësuese për Shqipërinë. Gjetjet e këtij studimi lidhen vetëm me qarkun e Tiranës 

dhe intervalin moshor 30-49 vjec. Në studim është supozuar se mbi cështjen e marrë në studim, 

gjina (mashkull/femër) nuk është faktor që ndikon perceptimin.   
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Rezultat 1: Perceptimi masiv për biznesin në vend 

Vlerësimi total maksimal i vendit të parë në listimin total të 216 kompanive është 345 

njësi, ndërsa vlerësimi total më i ulët është -111 njësi. Vlerësimi mesatar mbi reputacionin për 

216 kompani të sektorëve të ndryshëm në tregun shqiptar është 3.2 njësi. Në listën me 216 

kompani të përmendura, rezulton se 45 prej tyre janë të vlerësuara mbi mesataren e tregut, 20.7 

%, ndërsa pjesa tjetër është vlerësuar nën mesataren e tregut, pra 79,3% e kompanive renditet me 

reputacion nën mesataren e tregut. 

Rezultat 2: L istimi për sektorin e mar rë në studim 

Situata e perceptimit për reputacionin për sektorin e marrë në studim, atë të qendrave 

tregtare, paraqitet si më poshtë:  

 

F ig. 12: Reputacioni i kompanive në sektorin e qendrave tregtare - destinacion i shit jes me pakicë 

nën një cati 

Të shënuara me ngjyrë të gjelbër tregohen kompanitë e sektorit të marrë në studim të cilat 

janë të renditura ndër 10 kompanitë e para në listën me 216 kompani (me reputacion më të mirë 

në treg). Të shënuara me ngjyrë të kuqe tregohen kompanitë e sektorit të marrë në studim të cilat 

janë të renditura ndër 10 kompanitë e fundit në listën me 216 kompani (me reputacion më të keq 

në treg). Nga kjo tabelë, konstatojmë se 7 subjektet e sektorit të marrë në studim gjenerojnë 

vlerësim negativ për reputacionin në nivel mesatar.   
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Duke iu referuar literaturës mbi reputacionin, variablat e grupuar si më lart, marrin në 

konsideratë perceptimin mbi produktet dhe shërbimet, cilësinë dhe cmimet, anagzhimin ndaj 

komunitetit,  perceptimin  me  lidhjen  me  biznesin  etj.  Variabli  “Përgjegjësi  Sociale” mund të 

konsiderohet si përfaqësues i pastër i Marrëdhënieve Publike, ndonëse kontributi i MP është në 

secilin nga variablat. Kjo renditje do të shërbejë si listimi për reputacionin e sektorit të marrë në 

studim.  

Faza e dytë e kërkimit lidhet me mbledhjen e të dhënave nga kompanitë e marra në 

studim, mbi veprimtarinë e tyre të Marrëdhënieve Publike, formën e angazhimit, vëllimin total 

në 12 muajt e fundit dhe varietetin e aktiviteteve të kryera.   

Nga studimi i 7 kompanive të këtij sektori rezulton se këto kompani kanë karakteristika të 

përbashkëta si më poshtë: 

1) Të shtatë kompanitë e marra në studim janë marka të krijuara në Shqipëri. 

2) Në të shtatë kompanitë e marra në studim, Departamenti Marketing është përgjegjës për 

Marrëdhëniet Publike.  

3) Në të shtatë kompanitë e marra në studim, nuk ekziston një pozicion pune specifik  

përgjegjës për Marrëdhëniet Publike.  

4) Kompanitë e marra në studim, i kryejnë marrëdhëniet publike përmes departamentit të 

marketingut ose nëpërmjet një agjencie. 

5) Të gjitha kompanitë në studim përdorin marrëdhënien publike përmes edicioneve të 

lajmeve, medias sociale dhe artikujve në gazeta. 
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F ig. 13: Tabelë përmbledhëse për të dhënat e mbledhura nga kompanitë mbi aktivitetin e tyre të 

mar rëdhënieve publike 

Sic është shpjeguar edhe në metodologji, kompanitë vlerësohen me një sistem pikësh nga 

1 deri në 7 sipas variablave të ndryshme. Vlerësimi është me rend zbritës. Sa më pak pikë, aq më 

i lartë vlerësimi. Në tabelën e mësipërme janë shënuar me numra me ngjyrë të kuqe variablat që 

do të konsiderohen në këtë sistem velrësimi me pikë. Pikët mblidhen duke siguruar një total për 

secilin subjekt dhe më tej një renditje e cila paraqitet si më poshtë: 

 

 

Komp. Pike1 Pike2 Pike3 Pike4 Pike5 T O T A L I 

Rendit ja 

e MP 

B 1 1 3 1 1 7 1 

C 3 2 4 2 2 13 2 

D 4 3 1 4 3 15 3 

G 6 5 6 6 6 29 6 

F 5 6 5 5 7 28 5 

E 7 7 7 7 5 33 7 

A 2 4 2 3 4 15 4 
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F ig. 14: Rendit ja e kompanive të shitjes me pakicë nën një cati të cilat konsiderohen si destinacione 

të organizuara të shitjes me pakicë si rezultat i angazhimit në aktivitete të Mar rëdhënieve Publike 

Në rastin e situatave me vlera të barabarta brenda një variabli, vlerësimi behet duke 

konsideruar vlerën e variablit pasues. Psh: në kushtet e buxheteve të barabarta, më shumë pikë 

merr kompania që ka më shumë vite angazhim në marrëdheniet publike si rezultat logjik i një 

efekti më të mirë.Sic është specifikuar edhe në metodologji, studimi i lidhjes do të kryhet me 

metodën e korreclacionit të rangut e cila shprehet si më poshtë: 

 

Ku: 

n - është numri i dysheve të shyrtuara 

d – është diferenca në mes të rangut të x-it dhe y-it, (d = x – y). Ku x është variabli i pavarur dhe 

y variabi i varur.  

X-Renditja e  

R EPU T A C I O NI T 

Y - 

Renditja e 

MP x-y d2 Subjektet 

1 1 0 0 B 

3 2 1 1 D 

2 3 -1 1 C 

4 6 -2 4 G 

5 5 0 0 F 

6 7 -1 1 E 

7 4 3 9 A 

    Shuma  16   

F ig. 15: Tabelë ndihmëse për përllogaritjen e koeficientit të kor relacionit 

𝑟 = 1 −
6 ∗ 16

7 ∗ (7) − 1) =   1 −
6 ∗ 16

7 ∗ (7) − 1) = 1 −
96
336 =

240
336 = 0,714 
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F ig. 16: L idhja e Reputacion-Performancë e Marrëdhënieve Publike 

r = 0,714 tregon se ekziston një lidhje pozitive mes variablave. 

Analiza e korrelacionit të rangut vërteton se ekziston lidhje pozitive mes angazhimit në 

aktivitete të Marrëdhënieve Publike dhe reputacionit.  

Rezultat 4: Rendit ja e faktorëve që ndikojnë performancën e MP  

Në hulumtimin e realizuar në kompanitë “destinacion shitje me pakicë nën një cati”, sic 

është shpjeguar edhe në metodologji, angazhimi në marrëdhëniet publike është vlerësuar përmes 

disa variablave, një pjesë të të cilëve mund ti interpretojmë si faktorë që ndikojnë aktivitetin e 

marrëdhënieve publike. Këta faktorë janë renditur si më poshtë:  

1- Buxheti 

2- Numri i viteve që angazhohen me MP 

3- Numri i aktivitetve gjatë 12 muajve të fundit 

4- Varieteti i aktiviteteve MP 

Supozojmë se elementët që i ndikojnë marrëdhëniet publike janë vetëm këta të paraqitur 

më poshtë dhe kanë peshë të barabartë me njëri-tjetrin. Duke u nisur nga ky supozim, arsyetojmë 

B
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Shperndar ja Reputacion-Performance MP 
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për të analizuar se cili nga elementët/faktorët është më i lidhur me performancën totale të 

Marrëdhënieve Publike.Analizën e bëjmë përmes korrelacionin e rangut.  

F A K T O RI r V L E R A E r 

Buxheti mesatar vjetor i M. P. r2 0.929 

Varieteti i aktiviteteve r4 0.89 

Nr i aktiviteteve te M. Publike r5 0.82 

Vite angazhim në M. P. r3 0.82 

F ig. 17: Rendit ja e faktorëve që ndikojnë performancën e MP 

Faktori  “numëri  i  punonjësve  në  department”  nuk  do  të  konsiderohet  si  ndikues  pasi 

shërbimi shpeshherë merret nga agjencitë jashtë kompanisë. Nga studimi konstatohet se 

kompanitë që përdorin agjencitë angazhojnë më shumë buxhet në marrëdhënien publike, 

implementojnë më shumë aktivitete dhe me varietet më të lartë. Këtu vlen të theksohet se 

agjencitë janë më të specializuara në këtë fushë dhe gëzojnë ekspertizë. Gjithashtu duhet 

theksuar se buxheti i shprehur në tabelë lidhet me buxhetin e përdorur vetëm për marrëdhënien 

publike. Në rastet kur aktivitet janë të përbashkëta me subjekte të tjera, buxheti pastrohet gjatë 

intervistës së thelluar. Po njësoj është vepruar edhe në rastin kur marrëdhënia publike 

kombinohet me forma të tjera të komunikimit miks.  

4.3 G jet je të t jera nga kërkimi 

Nga kërkimi mbi reputacionin vlerësimi mesatar për 216 kompani të sektorëve të 

ndryshëm në tregun shqiptar është 3.2 njësi.Duke konsideruar listën e shkurtuar për destinacionet 

e shitjes me pakicë nën një ҫati, vlerësimi mesatar mbi reputacionin për 7 kompanitë e këtij 

sektori specifik është -0.4 njësi, pra jo vetëm që totali i sektorit është numër negativ i cili do të 

thotë se reputacioni është i keq, por gjithashtu i shmangur jo pak nga mesatarja e vlerësimeve për 

të gjithë tregun (këtu i konsideruar me 216 kompani). Në këtë mënyrë mund të nxjerrim 

konkluzione të ndryshme sipas sektorëve për ti krahasuar me njëri-tjetrin dhe ndikimin që ato 

kanë të perceptimin e përgjithshëm të tregut.  

Nëse analizojmë totalet e variablave, mund të kuptojmë që perceptimi negativ vjen 

kryesisht nga cilësia e produkteve që tregtohen dhe raporti i tyre me cmimin (i shprehur në 
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treguesin “abuzim”) dhe nga mjedisi dhe trajtimi në vendin e punës (i shprehur në treguesin “nuk 

punoj”).  

Siҫtheksohet edhe në literaturë, kompanitë duhet të marrin masa për rekuperimin e 

reputacionit përpara se ai të reflektohet në biznes.  

Nisur nga të dhënat, gjejmë rastin të analizojmë edhe lidhjen që egziston mes renditjes në 

reputacion dhe përgjegjësisë sociale. Këtu duhet të kemi parasysh që në rastin e këtij kërkimi 

evidentojmë përgjegjësinë sociale të perceptuar e cila ka të bëjë me përgjegjësinë sociale të 

komunikuar në media apo në forma të tjera komunikimi qoftë edhe brenda kompanive përkatëse.  

Edhe në këtë rast do të përdorim analizën e korrelacionit të rangut. Nga të dhënat e 

tabelës do të përftojmë si më poshtë: 

𝑟 = 1 −
6 ∗ 521,892

216 ∗ (216) − 1) =   1 −
3,131,352
10,077,696 =

6,946,344
10,077,696 = 0,689 

Lidhja Përgjegjësi Sociale – Reputacion paraqitet me r = 0,689, e cila tregon një lidhje pozitive 

mes variablave. Kjo lidhje nuk shfaqet shumë e fortë, megjithatë vlen të theksohet se kjo lidhje 

është pozitive, cka do të thotë se aktivitetet e përgjegjësisë sociale, të cilat arrijnë të perceptohen 

nga publiku, shtojnë vlerë në reputacionin e korporatës. 

 

F ig. 18: L idhja e Reputacion-Përgjegjësi Sociale e perceptuar 
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Po njësoj, nga pikëpamja menaxheriale dhe marketing, mund të ndihmohemi në politikat tona të 

marketingut të brendshëm dhe të burimeve njerëzore nëse provohet që lidhja mes dëshirës për të 

punuar apo jo në një kompani dhe reputacionit të përceptuar për kompanitë. 

𝑟 = 1 −
6 ∗ 215,224

216 ∗ (216) − 1) =   1 −
1,291,344
10,077,696 =

8,786,352
10,077,696 = 0,871 

 

Lidhja Punësim– Reputacion paraqitet me r = 0,8736 duke dëshmuar një lidhje shumë të 

fortë mes variablave. Siҫedhe theksohet në literaturë, punonjësit janë burim i reputacionit të mirë 

apo të keq sepse shihen si njerëzi më afër kompanisë/organizatës dhe fjala e tyre është më e 

besueshmja.  

 

F ig. 19: L idhja e Reputacion-Punësim 

Në  Shqipëri,  në  sektorin  “destinacion  i  shitjes  me  pakicë  nën  një  cati”,  Marrëdhëniet 

Publike konsiderohen vetëm si një funksion marketing, pa dedikuar një punonjës ekspert si 

përgjegjës për këto detyra. Nga vëzhgimi, në të gjitha kompanitë, përgjegjës për Marrëdhëniet 

Publike është Departamenti i Marketingut. Këtu konstatohet një hendek i madh me vështrimin në 

literaturë. Si i tillë, lehtësisht mund të prezumohet se kemi të bëjmë vetëm me Marrëdhëniet 

Publike Marketing, duke mos u angazhuar në dimensionet të tjera. Nëse krahasojmë mesataren e 

reputacionit të sektorit me mesataren e të gjithë tregut (këtu tregu përfaqësohet nga lista në këtë 
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studim), mesatarja e sektorit është 14,77 njësi larg mesatares së tregut, dmth 4.6 herë më poshtë 

se mesatarja e tregut.  

Në këtë sektor, konstatohet një shpërndarje jo homogjene brenda listës me 216 subjekte. 

Pra pavarësisht kushteve të mësipërme niveli i reputacionit të tyre është aq i ndryshëm sa 2 nga 

kompanitë renditen ndër 10 kompanitë me reputacionin më të mirë në treg, dhe 3 prej tyre 

renditen ndër 10 kompanitë me reputacionin më të keq në treg.  

Vlerësimi mesatar për sektorin është negativ. Një nga motivet kryesore është edhe 

historiku i shkurtër i tregut të shitjes me pakicë në Shqipëri.   

Përgjegjësia Sociale si një element i Marrëdhënieve Publike është pasqyruar edhe më lart 

për lidhjen domethënëse që ka me reputacionin. Nga studimi konstatohet se në sektorin  

“destinacion i shitjes me pakicë nën një ҫati”, angazhimi me Përgjegjësinë Sociale është rreth 11 

herë më i madh se i tregut në përgjithësi. Megjithatë ky tregues nuk është optimist sepse është 

tregu ai që paraqitet i angazhuar dobët në këtë variabël. Për referencë, mesatarja e sektorit 

“destinacion i shitjes me pakicë nën një cati” në Përgjegjësinë Sociale është pothuajse 3 herë më 

e vogël se kompania e renditur e para në listimin e reputacionit. 

 Teknika e hartës perceptuale i ndihmon investitorët apo menaxherët të cilët interesohen 

për të shitur produktet e tyre apo marrë me qera ambjente në destinacionet e shitjes me pakicë 

nën një cati të seleksionojnë se ku ata do të operojnë apo investojnë. 

 Harta perceptuale e mëposhtëme paraqet se si destinacionet e retail-it perceptohen në 

raport me njëra-tjetrën për 2 variabla: sukses/mossukses dhe fuqi/falimentim.  
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F ig. 20: Harta perceptuale e variablave sukses/mossukses – fuqi/falimentim 

Manaxherët dhe investitorët do të zgjidhnin kombinimet pozitive të kuadratit të parë. 

Harta rrit lehtësinë e marrjes së vendimeve të tyre. Klientët do të vizitojnë ato destinacione të 

shitjes me pakicë të cilat ata i konsiderojnë si të suksesëshme e të fuqishme. Ҫfarë konstatohet në 

të gjitha rastet, dhe jo vetëm në këtë industri është fakti që suksesi dhe fuqia apo mossuksesi dhe 

falimentimi (bëhet fjalë në nivel perceptimi sepse studimi lidhet me perceptimin) nuk përputhen 

plotësisht, kjo sepse suksesi lidhet me reagimin e tregut ndaj kompanive ndërsa fuqia edhe me 

elementë të tjerë si kapitali, suporti politik ndaj biznesit, etj.  

 

F ig. 21: Harta perceptual e variablave fuqi/falimentim – punësim/jopunësim 
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 Harta perceptuale e mësipërme mund ti vijë në ndihmë edhe individëve që dëshirojnë të 

punësohen, por edhe manaxherëve për të kuptuar tendencat e tregut të punës në raport me secilën 

kompani.  

 Në të gjitha rastet, njollat në hartat e perceptimit janë treguese shumë te mira edhe të 

situatës brenda një industrie të caktuar duke paraqitur edhe pozicionet relative të aktorëve në treg 

ndaj njëri-tjetrit. Diferencat shërbejnë për zhvillimin e shanceve, identifikimin e dobësive dhe 

hartimin e strategjive marketing në funksion të kësaj analize.  

 Të dhënat e hartës përceptuale mund të përdoren edhe për të gjitha subjektet e përfshira 

në studim. Nga to mund të nxirren përfundime për perceptimin e përgjithshëm mbi kompanitë në 

treg. Më poshtë paraqitet pozicionimi për variablat sukses/mossukses dhe fuqi/falimentim. 

 

 

F ig. 22: Harta perceptuale e variablave sukses/mossukses – fuqi/falimentim e përgjithëshme 

 Në kuadratin e parë vërehen fare pak kompani të cilat janë të shkëputura nga zona ku ka 

masivitet të lartë. Në kuadratin e dytë shihen të shpërndara një numër jo i vogël kompanish të 

cilat konsiderohen të sukseshme në treg, por perceptohen si në falimentim. Harta na ndihmon të 

ngremë supozime se perceptimi egzistojnë edhe faktorët të tjerë në treg të cilat i shtyjnë 

kompanitë në falimentim, pavarësisht suksesit në biznes (treg) të perceptueshëm nga njerëzit. 
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Kapitulli 5: KONKLUZIONE dhe REKOMANDIME 

Koncepti i markës është zgjeruar nga përdorimi i parë i saj nga konsumatorët si markë 

produktesh. Me kalimin e viteve, studiuesit e marketingut, kanë rivlerësuar konceptin tradicional 

të markës dhe e kanë zgjeruar kuptimin e saj duke përfshirë markën e 

korporatës/organizatës/kompanisë sikurse dhe markën e produkteve dhe kanë punuar për të 

evidentuar dallimet mes këtyre niveleve (Balmer dhe Gray, 2003). 

Markat e korporatave mund të rrisin vizibilitetin e organizatës, mirënjohjen e palëve të 

treta ndaj saj dhe reputacion e saj. (Hatch & Schultz, 2003). Është e dukshme që marka e 

korporatës nuk kontribon vetëm në imazhin e organizatës të bazuar tek konsumatori, por 

gjithashtu në imazhin e formuar dhe të mbajtur nga të gjitha grupet e interesit të cilat përfshijnë 

punonjësit, konsumatorët, investitorët, furnitorët, partnerët, rregullatorët, interest speciale dhe 

komunitetet lokale të cilat e bëjnë kalimin tek markimi i integruar më të rëndësishëm. (De 

Chernatony, 2001).  

Hatch and Schultz (1997) kanë cuar përpara një tezë në të cilën marka e 

korporatës/organizatës fiton më shumë fuqi kur përfshihen vizioni, kultura dhe imazhi. Ata 

argumentojnë se korporatat kanë nevojë që të përcaktojnë identitetin e korporatës si një urë mes 

pozicionit të organizatës në treg e pozicionit të organizatës në mjedise të tjera të jashtme dhe 

kuptimeve të brendëshme të formuara në kulturën e organizatës (Hatch and Schultz, 1997).  

Urde (1999,2003) beson se marka e ndihmon kompaninë të artikulojë vlerat e saj bazë. 

Urde  promovon  konceptin  e  kompanisë  së  orjentuar  nga marka  e  cila  do  të  ketë  aftësinë  “të 

gjenerojë  vlerë  dhe  kuptim  përmes  markës  së  saj”.  Një  markim  i  suksesshëm  i  korporatës 

supozohet se përfshin një seri pohimesh të qëndrueshme mbi vlerat e kompanisë nga grupet e 

brendëshme dhe të jashtëme të interesit (Morsing and Kristensen, 2001; Brexendorf and 

Kernstock, 2007).  
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Në mënyrë reciproke, markat e korporatës marrin vlera nga portofoli i produkteve 

(Brown and Dacin,1997) sikurse edhe nga kultura dhe trashëgimia e korporatës (Aaker,2004). 

Marka kryesore bëhet cadër për produkte dhe shërbime të ndryshme të ofruara nga kompania. 

Marka dhe reputacioni nuk janë e njëjta gjë. Marka është një koncept i cili ka në qendër 

konsumatorin dhe që fokusohet në atë që produktet, shërbimet apo kompania i kanë premtuar  

konsumatorit dhe ҫfarë domethënie ka ai përkushtim për ta. Reputacioni është një koncept që ka 

në qendër kompanianë dhe fokusohet tek besueshmëria dhe respekti që ka një kompani mes 

shumë grupeve, përfshirë këtu nëpunësit, investitorët, rregullatorët, gazetarët etj. Fuqia e markës 

varet nga sa mirë ajo e ka përmbushur premtimin e saj tek klientët në kohë. Reputacioni i 

kompanisë ndikohet nga një varietet faktorësh, duke përfshirë jo vetëm fuqinë manaxheriale, 

performancën financiare dhe inovacionin por edhe trajtimin ndaj punonjësve, përpjekjet për 

diversitet në vendin e punës, trajtimin e cështjeve të etikës dhe përkushtimin ndaj mjedisit.  

Sipas AMA (American Marketing Association), në një formë ose në një tjetër, në qendër 

të  konceptit  të  reputacionit  të  korporatës  qëndron  “përmirësimi  i  besimit,  përmirëson 

reputacionin”.  Në  të  njëjtën  kohë  edhe  marka  e  korporatës  synon  krijimin  e  besimit  tek 

konsumatorët.   

Objektivin e krijimit të besimit e gjejmë të shprehur edhe në përpjekjet e marrëdhënieve 

publike. Besimi qëndron në thelbin e marrëdhënieve afatgjata që kompanitë ndërtojnë me 

klientët për rritje të qëndrueshme. Reputacioni i korporatës/organizatës ndikon mënyrën se si 

grupet e interesit sillen përballë organizatës duke influencuar, për shembull, mbajtjen e 

punonjësve, kënaqësinë konsumatore dhe besnikërinë konsumatore. Reputacioni i favorshëm i 

inkurajon aksionerët të investojnë në një kompani; ai tërheq staf të mirë, mban klientët 

(Markham 1972) dhe ka korrelacion me kthime totale të larta (Robert and Dowling 1997; Vergin 

dhe Qoronfleh 1998).   

Marka dhe reputacioni bashkohen në disa pika e mbi të gjitha në disa elementë të 

komunikimit korporativ.  

Marka dhe reputacioni bashkohen tek krijimi i besimit. Më shumë besim do të thotë 

reputacion më i mirë dhe në afat të gjatë vlerë marke më të lartë. 
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Ashtu si edhe marka, edhe reputacioni është parë si aset i paprekshëm me vlerë nga 

perspektiva e kontabilitetit. Literatura rreth reputacionit thekson se punonjësit qëndrojnë më 

shumë me një kompani e cila ka reputacion të mirë (IOD 1999; Markham 1972). Gjithashtu 

literatura thekson se punonjës të mirë ndihmojnë një markë të jetë e fortë dhe të perceptohet si e 

mirë. 

Duke iu referuar literaturës botërore, lidhja mes variablave të tillë sic janë edhte variablat 

kryesorë në këtë studim: marrëdhëniet publike dhe marka, nuk janë të thjeshta për tu vërtetuar si 

pasojë e kompleksitetit të tyre dhe vështirësisë për të izoluar efektin në performancën financiare. 

Edhe pse ne mund ta konsiderojmë logjike që aktivitet e marrëdhineve publike ndikojnë markën 

apo emrin e mirë të kompanisë, ndikimi që kanë këto aktivitete në opinionin publik varion nga 

cilësia e tyre, nga shkalla e konkurrencës në përdorimin e këtyre mjeteve dhe nga shkalla e 

nivelit social të zhvillimit të një shoqërie.  

Analiza e korrelacionit të rangut tregon se ekziston lidhje mes variablave, pra ekziston 

lidhje pozitive mes angazhimit në aktivitete të Marrëdhënieve Publike dhe reputacionit. Kjo do të 

thotë që sa më shumë të angazhohen kompanitë e këtij sektori në MP, aq më i mirë do të jetë 

reputacioni i tyre. 

Në Shqipëri, në sektorin “qendra tregtare - destinacion i shitjes me pakicë nën një cati” 

ekziston një lidhje domethënëse e fortë mes aktiviteteve të Marrëdhënieve Publike dhe 

reputacionit.  

Në hulumtimin e realizuar në kompanitë “destinacion shitje me pakicë nën një ҫati”, sic 

është shpjeguar edhe në metodologji, angazhimi në marrëdhëniet publike është vlerësuar përmes 

disa variablave, një pjesë të të cilëve mund ti interpretojmë si faktorë që ndikojnë aktivitetin e 

marrëdhënieve publike. Këta faktorë janë renditur si më poshtë: Buxheti, Numri i viteve që 

angazhohen me MP, Numri i aktivitetve gjatë 12 muajve të fundit, Varieteti i aktiviteteve MP, 

Numri i punonjësve në departamentin përgjegjës për MP.Për të gjithë këta faktorë rezulton një 

korrelacion pozitiv që lëviz mes i fortë-mjaftueshëm i fortë, mes faktorit vetë dhe efektit total të 

MP. Buxheti, varieteti i aktiviteteve dhe numri i ativiteteve janë faktorët që ndikojnë më shumë.  

Në subjektet nën studim u konstatuan edhe karakteristikat e mëposhtëme: 
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1. Të shtatë kompanitë e marra në studim janë marka të krijuara në Shqipëri. 

2. Në të shtatë kompanitë e marra në studim, Departamenti Marketing është përgjegjës për 

Marrëdhëniet Publike.  

3. Në të shtatë kompanitë e marra në studim, nuk ekziston një pozicion pune specifik 

përgjegjës për Marrëdhëniet Publike.  

4. Kompanitë e marra në studim, i kryejnë marrëdhëniet publike përmes departamentit të 

marketingut ose nëpërmjet një agjencie. 

5. Të gjitha kompanitë në studim përdorin marrëdhënien publike përmes edicioneve të 

lajmeve, medias sociale dhe artikujve në gazeta. 

Duke konsideruar listën e shkurtuar për destinacionet e shitjes me pakicë nën një cati, 

vlerësimi mesatar mbi reputacionin për 7 kompanitë e këtij sektori specifik është -11.57 njësi, 

pra jo vetëm që totali i sektorit është numër negativ i cili do të thotë se reputacioni është i keq, 

por gjithashtu i shmangur jo pak nga mesatarja e vlerësimeve për të gjithë tregun (këtu i 

konsideruar me 216 kompani).  

Lidhja Përgjegjësi Sociale – Reputacion paraqitet me r = 0,689, e cila tregon një lidhje 

pozitive mes variablave. Kjo lidhje nuk shfaqet shumë e fortë, megjithatë vlen të theksohet se kjo 

lidhje është pozitive, cka do të thotë se aktivitetet e përgjegjësisë sociale, të cilat arrijnë të 

perceptohen nga publiku, shtojnë vlerë në reputacionin e korporatës. Përgjegjësia Sociale e 

perceptuar përmirëson reputacionin. Në vëmendje të kompanisë duhet të jetë jo vetëm angazhimi 

me Përgjegjësinë Sociale si element i Marrëdhënieve Publike, por komunikimi i këtij angazhimi 

në mënyrë që përpjekja të reflektohet në kohë në vlerën e markës së kompanisë.  

Lidhja Punësim – Reputacion paraqitet me r = 0,871 duke dëshmuar një lidhje shumë të 

fortë mes variablave. Punonjësit janë burim i reputacionit të mirë apo të keq sepse shihen si 

njerëzi më afër kompanisë/organizatës dhe fjala e tyre është më e besueshmja. Punonjësit janë 

komunikuesit e parë të organizatës jashtë saj, janë ndërtuesit më të besueshëm të imazhit dhe 

ndikuesit e reputacionit. Nga studimi, edhe në Shqipëri vërtetohet një lidhje e fortë mes 

reputacionit të një kompanie dhe dëshirës së individëve për tu punësuar ose jo në të. Ky fakt flet 

hapur për angazhimin që duhet të kenë Departamentet e Burimeve Njerëzore në aktivitete të 

Marrëdhënieve Publike me punonjësit aktualë apo me tregun e punës në përgjithësi.  
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Nga studimi konstatohet se në sektorin “destinacion  i  shitjes me  pakicë  nën  një  cati”, 

angazhimi me Përgjegjësinë Sociale është rreth 11 herë më i madh se i tregut në përgjithësi. 

Megjithatë ky tregues nuk është optimist sepse është tregu ai që paraqitet i angazhuar dobët në 

këtë variabël. Për referencë, mesatarja e sektorit “destinacion i shitjes me pakicë nën një cati” në 

Përgjegjësinë Sociale është pothuajse 3 herë më e vogël se kompania e renditur e para në listimin 

e reputacionit. 

Në  Shqipëri,  në  sektorin  “destinacion  i  shitjes  me  pakicë  nën një  cati”,  Marrëdhëniet 

Publike konsiderohen vetëm si një funksion marketing, pa dedikuar një punonjës ekspert si 

përgjegjës për këto detyra. Nga vëzhgimi, në të gjitha kompanitë, përgjegjës për Marrëdhëniet 

Publike është Departamenti i Marketingut. Këtu konstatohet një hendek i madh me vështrimin në 

literaturë. Si i tillë, lehtësisht mund të prezumohet se kemi të bëjmë vetëm me Marrëdhëniet 

Publike Marketing, duke mos u angazhuar në dimensionet të tjera. Nëse krahasojmë mesataren e 

reputacionit të sektorit me mesataren e të gjithë tregut (këtu tregu përfaqësohet nga lista në këtë 

studim), mesatarja e sektorit është 14,77 njësi larg mesatares së tregut, dmth 4.6 herë më poshtë 

se mesatarja e tregut.  

Në këtë sektor, konstatohet një shpërndarje jo homogjene brenda listës me 216 subjekte. 

Pra pavarësisht kushteve të mësipërme niveli i reputacionit të tyre është aq i ndryshëm sa 2 nga 

kompanitë renditen ndër 10 kompanitë me reputacionin më të mirë në treg, dhe 3 prej tyre 

renditen ndër 10 kompanitë me reputacionin më të keq në treg.  

Vlerësimi mesatar për sektorin është negativ. Një nga motivet kryesore mund të jetë edhe 

historiku i shkurtër i tregut të shitjes me pakicë në Shqipëri.   

 Teknika e hartës perceptuale i ndihmon investitorët apo menaxherët të cilët interesohen 

për të shitur produktet e tyre apo marrë me qera ambjente në destinacionet e shitjes me pakicë 

nën një cati të seleksionojnë se ku ata do të operojnë apo investojnë. 

Harta rrit lehtësinë e marrjes së vendimeve të tyre. Klientët do të vizitojnë ato 

destinacione të shitjes me paikcë të cilat ata i konsiderojnë si të suksesëshme e të fuqishme. 

Ҫfarë konstatohet në të gjitha rastet, dhe jo vetëm në këtë industri është fakti që suksesi dhe fuqia 

apo mossuksesi dhe falimentimi (bëhet fjalë në nivel perceptimi sepse studimi lidhet me 
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perceptimin) nuk përputhen plotësisht, kjo sepse suksesi lidhet me reagimin e tregut ndaj 

kompanive ndërsa fuqia edhe me elementë të tjerë si kapitali, suporti politik ndaj biznesit, etj. Ky 

punim siguron një model i cili mund të riaplikohet në kohë dhe të sigurojë krahasimin e një 

sektori specifik me tregun në përgjithësi apo sektorë të ndryshëm mund të krahasohen me njëri 

tjetrin duke iu përgjigjur pyetjeve të ndryshme menaxheriale si psh: Cili është raporti i 

reputacioni të një sektori specifik me tregun në përgjithësi, me sektorë të ngjashëm apo me 

sektorët lider? Cilët janë elementët më të rëndësishëm të përdorur në Marrëdhëniet Publike në 

një sektor të caktuar krahasuar me sektorin më të mirë në treg? etj. Përgjigjet e pyetjeve të tilla, 

duke krijuar benchmarking, orjentojnë menaxherët për të përmirësuar aktivitetet dhe 

performancën e departamenteve. 

Për të vërtetuar edhe besueshmërinë e modelit, pasi ka kaluar një vit mund të vëzhgojmë 

në treg statusin e kompanive që janë renditur në fundin e listës së reputacionit. Nga 

informacionet e mbledhura rezulton se: njëra nga kompanitë e renditura të fundit në listën tonë të 

reputacionit nga perceptimi masiv ka falimentuar në fund të vitit 2013 (kompani ajrore), një 

qendër tregtare është në prag të shitjes në ankand, një universitet privat është mbyllur, një 

kompani karburantesh ka ndryshuar totalisht markën duke kaluar në rebranding.  

Studimi sjell në vemendje faktin se kompanitë/organizatat apo edhe individët duhet të 

përcaktojnë qartë statusin e reputacionit të tyre. Nëse reputacioni është negativ, reklama nuk e 

përmirëson statusin e reputacionit. Përkundrazi, reklama e rikthen subjektin me reputacion 

negativ në mendjen e audiencës. Për këtë, këshillohet që subjektet me reputacion negative në 

ndalojnë reklamimin dhe të orjentohen drejt mekanizmave të tjerë të rekuperimit të reputacionit, 

sic mund të jenë marrëdheniet publike.  

Për sa i përket organizimit të marrëdhënieve publike në praktikë në sektorin e marrë në 

studim, evidentohet një distancë e madhe nga literatura. Si pjesë e Departamentit Marketing, 

është më se e qartë që marrëdhëniet publike të aplikuara në këtë nivel kanë karakter marketing. 

Vendosja e MP në nivele më të larta të organizimit, do ti krijonte mundësi profesionistit në këtë 

fushë të kontribuonte më shumë në markën e korporatës dhe reputacion. I mbetur në nivel 

departamenti, ai është i destinuar ti shërbejë më shumë produkteve se korporatës. Në të njëjtën 
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logjikë qëndron edhe përdorimi i agjencive të specializuara në këtë drejtim, pavarësisht se ato 

mund të kenë staf më profesional. 

Reputacioni mund të na japë një tablo për perceptimin që kanë grupe të ndryshme intersi, 

mikse ose të vecuara, mbi kompani apo subjekte të caktuara. Modelet e përdorura për 

reputacionin sigurojnë listime, pra raporte të një subjekti më të tjerët, konkurentët apo tregun në 

përgjigjësi. Vlerësimi financiar i emrit të mirë duhet të kalojë nga modele financiare. Megjithatë, 

modelet e reputacionit i ndihmojnë kompanitë dhe investitorët të gjykojnë se në cfarë raporti 

është subjekti për të cilin ata interesohen.  

Modeli me 5 variabla i propozuar në këtë studim siguron një listim të aplikueshëm 

lehtësisht për të paraqitur një tablo. Rekomandohet që modeli të përdoret në kohë për të siguruar 

të dhëna të krahasueshme. Madje, i përseritur në kohë, modeli mund ti përdorë të dhënat e 

sintetizuara për një periudhë më afatgjatë. Për shembull, të aplikohet 4 herë në vit dhe të 

paraqesë të dhëna cdo tremujor e më pas një listim një vjecar. Duke aplikuar metodën e kërkimit 

cilësor gjatësore (longtitudional) na krijohet mundësia për të studjuar reputacionin dhe 

ndryshimet e tij në perceptim.  

Nga ana tjetër, e njëjta logjikë e përdorur për studimin e marrëdhënieve publike, mund të 

përdoret edhe për elementë të tjerë të miksit të komunikimit.  

Variablat që përcaktojnë marrëdhëniet publike në këtë punim janë përcaktuar nga 

studiuesi si njësoj të rëndësishëm për nga pesha. Në studime të tjera mund të avancohet duke 

diskutuar mbi peshat dhe duke e paraqitur modelin me variabla me pesha.   

Njerëzit brenda kompanisë dhe angazhimi në përgjegjësinë sociale janë dy elementë të 

cilët i shërbejnë jo vetëm reputacionit të mirë dhe markës së fortë, por gjithnjë e më shumë 

shërbejnë për diferencimin në treg. 
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SH T OJC A 

Ankete mbi perceptimin ndaj kompanive ne Shqiperi 
Ky anketim kryhet per qellime studimore rreth perceptimit qe kane individet mbi kompanite qe operojne ne tregun Shqiptar. Ju lutem 
permendni vetem emrat e kompanive ne cdo rast qe kjo ju kerkohet. Ju lutem plotesoni kete ankete nese jeni ne segmentin e moshtes 30-49 
vjec. Ju falenderoj paraprakisht. 

* Required 
Gjinia * 

o M 

o F 

Mosha: * 

o 20-24 

o 25-29 

o 30-34 

o 35-39 

o 40-44 

o 45-49 

o 50-54 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me te sukseshmet ne Shqiperi: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me te fuqishmet ne Shqiperi: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me prane komuniteteve ne nevoje ne 
Shqiperi: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me te angazhuara ne mbrojtjen e mjedisit ne 
Shqiperi: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me "te mirat" ne Shqiperi: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me te pasukseseshmet ne Shqiperi: * 
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Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat i konsideroni si me abuzueset ne Shqiperi: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset te cilat ju i konsideroni ne prag te falimentimit: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset ku do te donit te punonit: * 

 

Sipas mendimit tuaj, listoni 3 kompanite/bizneset tek te cilat nuk do te pranonit asnjehere te punesoheni: * 
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Pyetesor per Mbledhjen e Informacionit mbi 
Aplikimin e Marredhenieve Publike ne Shqiperi 
Ky pyetesor ka per qellim studimin e nivelit te kuptimit dhe angazhimit te organizatave qe operojne ne Shqiperi ne fushen e Marredhenieve Publike.  
Plotesimi i tij do t'ju marre fare pak kohe, por do te ndihmoje shume...  

* Required 
Gjinia: * 

o Mashkull 

o Femer 

Mosha * 

o deri 19 vjec 

o 20-24 vjec 

o 25-29 vjec 

o 30-34 vjec 

o 35-39 vjec 

o 40-44 vjec 

o 45-49 vjec 

o 50-54 vjec 

o mbi 55 vjec 

Kompania ne te cilen ju punoni quhet:  

 

Departamenti ne te cilin punoni eshte: * 

o marketing 

o burimet njerezore 

o menaxhim i pergjithshem 

o finance 

o prodhim/magazinim 

o Other:  

Roli juaj ne departament eshte: * 

o drejtor 

o pergjegjes sektori 

o specialist 

o tjeter 
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Sa vite keni ne pozicionin e punes qe keni tani apo ne pozicione te ngjashme? * 

o me pak se 3 vjet 

o 3-5 vjet 

o 6-8 

o mbi 10 vjet 

Cili eshte niveli juaj arsimor? * 

o diplome universitare 3 vjecare 

o diplome universitare 4 vjecare 

o master 

o doktorature 

o i padiplomuar 

o tjeter 

Cila forme nga te meposhtemet e pershkruan me mire organizaten ne te cilen ju punoni? * 

 

Cili eshte niveli vjetor i te ardhurave ne organizaten tuaj? * 

o me pak se 1 milion Euro 

o 1 - 5 milion Euro 

o 5.01 - 10 milion Euro 

o mbi 10 milion Euro 

o nuk e di 

Cili eshte roli juaj ne punesimin e punonjesve te rinj? * 

o Hartoj specifikimet e punes per rolin e ri 

o Menaxhoj buxhetin per stafin/punesimin 

o Intervistoj kandidatet potenciale 

o Nuk jam i/e perfshire ne procesin e punesimit 

A ka organizata juaj nje departament marketingu? * 

o PO 

o JO 

Sa punonjes ka departamenti i marketingut ne organizaten tuaj? * 

o 1 punonjes 
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o 2 punonjes 

o 3-5 punonjes 

o 6-8 punonjes 

o me shume se 8 punonjes 

o nuk e di 

Cilin nga aktivitetet e meposhteme perdor organizata juaj ne komunikimin e bazuar ne web? * 

o Marketingun me Email 

o Rrjetet Sociale 

o Optimizimin e motorreve te kerkimit 

o Blogging 

o Menaxhimin e permbajtjes qe publikohet ne web 

o Nuk e di 

o Nuk perdor asnje nga te mesipermet 

Organizata juaj eshte aktive ne aktivitetet e meposhteme: * 

o Sponsorizim eventesh artistike 

o Pjesemarrje me buxhet ne aktivitete per mbrojtjen e mjedisit 

o Pjesemarrje me buxhet ne aktivitet per femijet ne nevoje 

o Pjesemarrje me buxhet ne aktivitet per grupe te tjera ne nevoje 

o Sponsorizim i studimeve akademike apo botimeve letrare 

o Bursa per studentet  

o Aktivitete per ndergjegjesim (duhan, alkool, kancer i gjirit, AIDS etj). 

o Konferenca shtypi 

o Artikuj ne revista/gazeta 

o Lajme ne Edicionet Informative TV/Radio 

o Lajme ne WEB 

o Seminare dhe Trajnime/Takime/Festa me Lidere Opinioni 

o Angazhimi ne Mediat Sociale (Facebook, Tweeter, etj). 

o Botime periodike te kompanise 

o Nuk e di 

o Nuk perdor asnje nga te mesipermet 

Marredheniet Publike per ju kane te bejne me: * 
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o marredhenien me mediat 

o marketingun 

o gazetarine 

o komunikimin ne pergjithesi 

o nuk e di 

o Other:  

Ne organizaten ku ju punoni, a ka pozicion pune specifik qe merret me Marredheniet Publike? * 

o PO 

o JO 

o Nuk e di 

Pjese e cilit departament eshte pozicioni i punes/mbulimi i punes se Marredhenieve Publike? * 

o Departamentit te Marketingut 

o Raporton direkt tek Drejtori i Pergjithshem, por eshte punonjes i organizates 

o Raporton direkt tek Drejtori i Pergjithshem, por eshte sherbim jashte organizates 

o Nuk e di 

Sa eshte numri i stafit qe mbulon Marredheniet Publike? * 

o 1 

o 2 

o 3 

o me shume se 3 

o asnje 

Cili eshte formimi akademik i stafit qe punon per Marredheniet Publike? * 

o Marredhenie Publike 

o Marketing 

o Gazetari 

o Nuk e di 

o Nuk kemi staf per Marredheniet Publike 

o Other:  

Sa eshte buxheti i dedikuar per Marredheniet Publike ne organizaten tuaj: * 

o deri ne 10.000 Euro/ne vit 
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o 10.001-30.000 Euro/ne vit 

o 30.000-50.000 Euro/vit 

o 50.001-80.000 Euro/vit 

o mbi 80.000 Euro/vit 

o Other:  

Si e percaktoni buxhetin vjetor te dedikuar per Marredheniet Publike: * 

o Buxheti nuk eshte i dedikuar por pjese e buxhetit marketing dhe perdoret sipas rastit 

o Si % te pandryshueshme mbi buxhetin marketing 

o Vlere fikse 

o Vlere ne rritje sipas nje plani paraprak 

o Vlere ne zbritje sipas nje plani paraprak 

o Pjese e fondit rezerve marketing  

o Nuk e di 

o Asnjera nga keto 

Vleresoni me shkalle nga 1 (aspak) ne 5 (shume) nivelin qe ju mendoni si angazhimin e organizates tuaj ne Marredheniet Publike: * 

 1 2 3 4 5  

Angazhimi ne MP 

     

 

Nese organizata juaj, angazhohet ne MP pak ose aspak, ju lutem specifikoni motivet perse mendoni se ndodh kjo: * 

o Nuk eshte i nevojshem 

o Nuk kemi buxhet te mjeftueshem 

o Nuk kemi personel per kete qellim 

o Nuk masim dot ne vlere ekonomike impaktin e MP 

o Eshte e veshtrire te gjendet nje specialist i mirefillte MP  

o Other:  

Zhvillimi i Medias Sociale, a mendoni se e ndikon zhvillimin e MP si nje forme “te lire” te komunikimit marketing? Ju lutem vleresoni me shkalle nga 
1 (aspak) ne 5 (shume):  

 1 2 3 4 5  

Media Sociale 

     

 

A planifikon organizata juaj te punesoje nje specialist te Marredhenieve Publike? * 

o Jemi ne proces te punesimit te nje specialisti 

o Do ta punesoje ne 12 muajt e ardhshem 
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o E kemi punesuar gjate 12 muajve te shkuar 

o Nuk planifikojme te punesojme nje specialist te tille ne 12 muajt e ardhshem 

o Nuk e di 

A planifikon organizata juaj te punesoje nje specialist per Median Sociale? * 

o Jemi ne proces te punesimit te nje specialisti 

o Do ta punesoje ne 12 muajt e ardhshem 

o E kemi punesuar gjate 12 muajve te shkuar 

o Nuk planifikojme te punesojme nje specialist te tille ne 12 muajt e ardhshem 

o Nuk e di 

A perdor organizata Juaj matesa per perfitimin nga Marredheniet Publike? * 

o PO 

o JO 

o Nuk e di 

Nese PO, a i mat organizata juaj si me poshte: * 

 

PO JO 

Volumi i Komunikimit MP 

  

Mbulimi Mediatik i Favorshem apo i Pafavorshem  

  

Perfshirja e mesazheve kyce te organizates ne 
mbulimin mediatik 

  

Lidhja e audiences se ekspozuar nga mbulimi 
mediatik me ceshtjen 

  

Numri i degjuesve apo lexuesve te arritur nga 
komunikimi MP 

  

Indikatoret e biznesit (shitje, qarkullim, kosto) 

  

Ndryshime ne qendrime apo perceptime si pasoje e 
komunikimit MP 

  

Perputhja e audiences se synuar me mbulimin 
mediatik 

  

Ndryshime ne njohurite e grupit te synuar te cilat 
rezultojne nga komunikimi MP 

  

Ndryshime ne sjellje te cilat rezultojne nga 
komunikimi MP 

  

Si mendoni, perse organizatat ne Shqiperi nuk perdorin vleresimin ne Marredheniet Publike: * 

o Eshte e veshtire te mblidhen te dhenat 

o Nuk kemi kohe te mjaftueshme 

o Nuk kemi personel te trajnuar per te bere vleresimin 

o Per vleresimin nevojitet buxhet shtese te cilin nuk e kemi 

o Nuk kam mendim mbi kete 
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o Other:  
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“Atë që e ke shkatërruar me veprat e tua, nuk mund ta rindërtosh me fjalët e tua.”  

                                                                                                                        - Rejla Bozdo, 2015 - 
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