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1. Hyrje
Në vitet e fundit, industria e softuerit është bërë një nga sektorët më dinamik të 
ekonomisë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Zhvillimi i softuerit paraqet 
një nxitës për zhvillim, inovacion dhe konkurrencë. Në fakt, softueri është një 
teknologji kyçe në një ekonomi të bazuar në dije dhe inovacion dhe për këtë 
arsye luan një rol kyç në procesin e transformimit dhe zhvillimit ekonomik të 
një vendi. Si kompanitë e huaja, ashtu edhe kompanitë vendore, e zbuluan 
rëndësinë strategjike të paraqitjes në tregjet e huaja, dhe me këtë edhe 
eksportin e softuerit dhe shërbimeve të TIK. Duke pasur parasysh se kompanitë 
në Republikën e Maqedonisë së Veriut i shohin tregjet e huaja si një segment 
të ri potencial për zhvillimin e biznesit dhe rritjes së fitimit të tyre, eksporti i 
softuerit dhe shërbimeve TIK është një aktivitet që synohet nga çdo kompani.

Softueri 
Sipas Observatorit Evropian për Teknologjitë e Informacionit (EITO), softueri 
përfaqëson një sërë insruksionesh, të cilat i jepen një kompjuteri të caktuar, 
për të kryer një ose më shumë detyra. Bashkësia e instruksioneve shpesh quhet 
program ose nëse bashkësia e instruksioneve është veçanërisht e madhe dhe 
komplekse, quhet sistem. Kompjuterët nuk mund të kryejnë një detyrë specifike 
pa instruksione të dhëna nga softueri; pra në këtë mënyrë, për të bërë ndonjë 
punë në kompjuter është i nevojshëm kombinimi i softuerit dhe i harduerit (vetë 
kompjuteri).  

Ka shumë klasifikime dhe përkufizime të ndryshme të softuerit. Një nga më të 
përdorurit dhe të pranuar është sistemi i klasifikimit të Observatorit Evropian 
për Teknologjitë e Informacionit (EITO). Sipas EITO-s, softueri mbulon tre 
nënseksionet e mëposhtme:

• Softueri për infrastrukturë të sistemit: Sistemi operativ i hapur dhe 
sistem softuerik; rrjetë, sistem, magazinim dhe menaxhim me sigurinë 
e softuerit për të gjitha llojet e harduerit.

• Vegla: duke përfshirë bashkëpunimin dhe vegla për përmbajtje; bazat 
e të dhënave; infrastrukturë inteligjente; veglat e zhvillimit; platforma 
integruese.

• Softueri aplikativ përfshin automatizimin e zyrave, aplikacione për biznes 
për planifikimin e resurseve të ndërmarrjeve (Enterprise Resource 
Planning - ERP), aplikacione për menaxhimin e marrëdhënieve me 
klientët (Customer Relationship Management – CRM) dhe menaxhimin 
e zinxhirit furnizues (Supply Chain Management - SCM) dhe aplikacione 
të tjera, të cilat përbëhen nga softueri grafik, sistemet e integruara dhe 
softuer tjetër teknik
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Shërbimet e Teknologjisë së Informacionit
Sipas Observatorit Evropian për Teknologji të Informacionit (EITO), shërbimet e 
IT-së definohen si ofrimi i shërbimeve të bazuara në punë, të cilat u ndihmojnë 
individëve dhe organizatave në zbatimin, menaxhimin dhe funksionimin e 
sistemeve kompjuterike, magazinimin, pajisjet e rrjetit dhe softuerin. Shërbimet 
e IT-së të cilat ofrohen nga kompani të caktuara, variojnë nga mbështetja deri në 
menaxhimin e plotë të operacioneve të IT-së dhe të outsourcing-ut. Shërbimet 
e IT-së kryesisht janë të drejtuara kah sistemet e informacionit dhe proceset 
e teknologjisë, ndërsa shërbimet e biznesit janë kryesisht në shënjestër të 
proceseve të biznesit që mund ose nuk mund të inkorporojnë ndonjë teknologji. 
Shërbimet e IT-së përfshijnë nënsegmentet e mëposhtme:

• Mirëmbajtja e IT-së: përfshin softuerin sistemor dhe instalimin e 
harduerit, riparimin dhe mbështetjen për të gjitha llojet e harduerëve 
dhe softuerëve të ngjashëm sistemor;

• Shërbimet e projektit përfshijnë konsultimin për IT, zhvillimin e softuerit 
dhe integrimin sistemor, si dhe trajnimin për IT;

• Shërbime për outsourcing: transferimin e funksioneve dhe aktiviteteve 
të caktuara në kompani të jashtme, dhe nganjëherë përfshin 
transferimin e punonjësve dhe aseteve nga një kompani në tjetrën. 
Shërbimet outsourcing ndahen në dy zona të veçanta

o IT outsourcing – paraqet një nën-bashkësi e outsourcing-
ut dhe nënkupton përdorimin e ofruesve të jashtëm të 
shërbimeve për realizimin efikas të shërbimeve të IT-së për 
proceset e biznesit, si dhe ndërmarrjen e proceseve të veçanta 
të biznesit nga kompanitë në Maqedoninë e Veriut të cilat 
kryhen për përdorues të largët (për shembull, shërbimet në 
lidhje me programimin);

o Outsourcing për procese të biznesit (Business Processes 
Outsourcing - BPO) – paraqet një nën-bashkësi e outsourcing-ut 
që nënkupton përdorimin e ofruesve të jashtëm të shërbimeve 
për realizimin efikas të operacioneve të biznesit, si dhe 
ndërmarrjen e proceseve të veçanta të biznesit nga kompanitë 
në Maqedoninë e Veriut të cilat kryhen për përdorues të largët 
(si p.sh. ofrimi i shërbimeve ligjore, financiare dhe konsultative, 
si dhe rekrutimin dhe mbulimin e aspekteve të menaxhimit me 
burimet njerëzore).
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Strategjia për avancimin e eksportit synon të arrijë qëllimet strategjike si në vijim:

• të tejkalohen pengesat në lidhje me eksportin dhe kompanitë 
softuerike të Maqedonisë së Veriut të pozicionohen me sukses në 
tregjet ndërkombëtare;

• të hapen mundësi për paraqitje në tregje dhe segmente të reja të 
klientëve;

• të nxitet rritja ekonomike e udhëhequr nga eksporti dhe promovimi i 
punësimit;

• të promovohet një marketing ndërkombëtar dhe brendim i 
Maqedonisë së Veriut si shtet;

• të zvogëlohet “ikja e trurit” (brain-drain);

• të promovohet transferimi i teknologjive dhe qasja në teknologji dhe 
“know-how” të reja;

• të zvogëlohet rreziku përmes diversifikimit të tregjeve; dhe

• të përshpejtohet integrimi i tregjeve të BE-së.

Për të arritur disa nga këto qëllime, ne kemi përgatitur një listë kontrolli - “check-
list” të aktiviteteve të cilat kompania juaj duhet ti zbatojë përpara se të fillojë të 
punojë në tregjet e jashtme.
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2. A është kompania juaj e gatshme të eksportojë 
softuer dhe shërbime të TIK?
Para se të angazhoni resurse për të gjetur klientë potencialë  për eksport, së pari 
duhet të shtroni pyetjen „A është kompania juaj e gatshme të eksportojë softuer 
dhe shërbime të TIK?“. Ju mund të merrni përgjigjen në këtë pyetje duke bërë një 
hulumtim të aftësive tuaja për të menaxhuar dhe ti ndërmerrni të gjitha aspektet 
e procesit të eksportit. Pas vlerësimit të gatishmërisë për eksport të ndërmarrjes 
suaj, duhet të vendosni se ku duhet të përmirësohet kompania juaj për një 
eksport më të mirë dhe më të suksesshëm të softuerit dhe shërbimeve të TIK. 
Gjatë shqyrtimit nëse kompania juaj është e gatshme të eksportojë softuer dhe 
shërbime të TIK, duhet së pari të bëni një analizë të brendshme dhe të jashtme, 
dhe mëpas edhe një strategji për eksport për kompaninë tuaj.

3.Analiza

3.1 Analiza e brendshme

3 1 1 Pozicioni aktual i tregut
Perceptimi i pozicionit aktual të kompanisë në treg është pika fillestare për 
zgjerimin e tuaj ndërkombëtar në treg. Kjo është e rëndësishme sepse kur do 
të filloni të eksploroni tregje të reja ndërkombëtare, ju do të ballafaqoheni 
me kërkesa për qasje, konkurrentë të rinj, etj. Në tregun ndërkombëtar ju 
mund të përballeni me faktorë që do të sfidojnë zhvillimin e eksporteve 
dhe për këtë arsye do të jetë e nevojshme të bëhen përshtatje të caktuara 
në proceset e prodhimit, marketingut dhe logjistikës, domethënë në tërë 
zinxhirin e furnizimit. Këto janë përshtatje, të cilat shpesh kërkojnë investime. 
Prandaj, është e dobishme të kryhet një analizë e pozicionit tuaj aktual në treg. 
Ne ju rekomandojmë që ta shqyrtoni pozitën aktuale të tregut të kompanisë tuaj 
me të ashtuquajturat: marketing miks - 7 Ps, pra:

• Produkti - Elaboroni asortimentin tuaj akual të produkteve: cilat 
produkte/shërbime i ofroni, cili është pozicioni i tyre në treg dhe cilat 
alternativa konkurruese janë në dispozicion në treg?

• Vendi - Cili është mbulimi juaj aktual i tregut, cilat kanale të distribucionit 
përdorni?

• Çmimi - Cila është politika juaj e çmimeve, deri në çfarë mase aplikoni 
çmime të ndryshme konkuruese dhe si e zbatoni fleksibilitetin e 
çmimeve për të promovuar shitjet (për shembull, zbritjet, ofertat për 
sasi më të mëdha etj.)? 
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• Promovimi - Përshkruani veglat promovuese që përdorni, dmth 
miksin tuaj promocional (reklamimi, marketingu direkt, e-marketingu, 
pjesëmarrje në panaire, etj).

• Njerëz (kuadër) – Përshkruani politikën e kompanisë për përgjegjësi 
shoqërore, në aspektin e shëndetit dhe sigurisë së punëtorëve dhe të 
shoqërisë në tërësi.

• Procese – Si ndikojnë sistemet dhe proceset e organizatës suaj në 
zbatimin e aktiviteteve dhe shërbimeve tuaja?

• Planeti – Cila është vetëdija ekoligjike e kompanisë suaj dhe pozicioni 
juaj për menaxhimin e mjedisit jetësor?

3 1 2 Analiza SWOT
Analiza SWOT është një metodë e planifikimit strategjik që përdoret për të 
vlerësuar pikat e forta, dobësitë, mundësitë dhe kërcënimet e një kompanie të 
caktuar.

Analiza SWOT duhet së pari të fillojë duke përcaktuar gjendjen ose qëllimin e 
dëshiruar përfundimtar. Kjo analizë duhet të përfshihet edhe në modelin e 
planifikimit strategjik.

Termi SWOT është rrjedh shkurt nga:

• Përparësitë: (Streangths) karakteristikat e brendshme të kompanisë me 
të cilat ka fituar avantazh mbi kompanitë e tjera në industri;

• Dobësitë (Weaknesses): karakteristikat e brendshme të kompanisë që e 
vënë atë në një rol të varur në raport me kompanitë e tjera;

• Mundësi (Opportunities): mundësi të jashtme për shitje ose profit më të 
madh në mjedisin e dhënë;

• Kërcënime (Threats): elemente të jashtme në mjedisin e dhënë që mund 
të shkaktojnë probleme për biznesin.

Identifikimi i analizës SWOT ka rëndësi thelbësore sepse hapat e ardhshëm në 
procesin e planifikimit të strategjisë së eksportit mund të lindin nga analiza SWOT.

Pasi të keni kryer analizën SWOT për kompaninë tuaj, ju duhet të jeni në gjendje 
të merrni një vendim përfundimtar për eksport në tregun ndërkombëtar. Këtu 
ju duhet të balanconi pikat e forta dhe mundësitë kundër pikave të dobëta dhe 
kërcënimeve. Pyetja kryesore që ju duhet të bëni është: a mendoni se organizata 
është mjaft e fortë për t‘u marrë me sfidën shtesë dhe vëllimin e punës për 
eksport? Nëse jeni të bindur se organizata juaj është e gatshme të marrë pjesë 
në tregun ndërkombëtar, hapi i ardhshëm do të jetë të përqendroheni në 
konkurrimin tuaj të drejtëpërdrejtë dhe potencial.
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3 1 3 Faktorët kryesorë të suksesit
Ekzistojnë disa faktorë kryesorë të suksesit që duhet të posedojë çdo kompani që 
kërkon të eksportojë softuer dhe shërbimet e TIK:

• Inovacione të vazhdueshme;

• Segmentimi dhe specializimi në segmente të caktuara, teknologji, 
industri, etj;

• Kombinimi i teknologjisë dhe “know-how” të kompanisë;

• Krijimi i një «brendi kombëtar» dhe reputacionit të kompanisë;

• Realizimi i partneriteteve strategjike ndërkombëtare dhe rrjetëzimi;

• Faktorët gjeografikë dhe kulturorë që mund të merren parasysh në 
aktivitetet e marketingut;

• Sigurimi i një portofoli gjithëpërfshirës i produkteve/shërbimeve 
softuerike, duke filluar nga përgatitja e projektit dhe specifikimi i 
kërkesave deri te zbatimi, testimi dhe sigurimi i cilësisë;

• Posedimi i standardeve të cilësisë, mjedisit jetësor, etj;

• Siguria dhe mbrojtja e të dhënave (harmonizimi me rregullativën 
GDPRR të BE-së);

• Sigurimi i back-up (kopjeve) të të dhënave;

• Qasja profesionale e marketingut;

• Besimi dhe çmimet transparente.

3.2 Analiza e jashtme

3 2 1 Analiza e vendit nikoqir
• Institucione shtetërore

Sa i përket programeve për avancimin e eksportit të industrisë softuerike në 
Republikën e Maqedonisë së Veriut, mbështetja e qeverisë është e kufizuar 
në subvencionimin e pjesërishëm të pjesëmarrjeve në panaire ndërkombëtare 
për tregti dhe promovim. Përveç kësaj, organizatat ndërkombëtare donatore, si 
USAID dhe GTZ, mbështesin aktivitete për eksport të kompanive softuerike nga 
Maqedonia e Veriut përmes trajnimeve, projekteve dhe shërbimeve këshilluese. 
Oda Ekonomike për TIK – MASIT në mënyrë të përsëritur ka realizuar trajnime 
për të ndihmuar kompanitë e TIK në ndërtimin e strategjisë së tyre të përshtatur 
(custom-made) të eksportit. Në të njëjtën kohë, MASIT ishte pjesë e një projekti 
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të gjatë të GIZ (asistenca teknike gjermane), përmes të cilit anëtarët e MASIT 
zhvilluan një Strategji afatgjate për eksportin e softuerit dhe shërbimeve të TIK, e 
cila në vitin 2010 u miratua nga Qeveria e RMV si Strategji Nacionale për Eksport 
të softuerit dhe shërbimeve të TIK. Është e qartë se, edhe pse ekzistojnë disa 
aktivitete të pjesërishme të institucioneve publike për promovimin e eksportit të 
softuerit dhe të shërbimeve të TI, të gjitha përpjekjet për të ngritur eksportin nuk 
kanë koordinim, si dhe qasje sistematike dhe strategjike.

• Mbrojtja e të drejtave të autorit

Të drejtat e autorit është një sistem normash që rregullojnë marrëdhëniet që 
lidhen me krijimet artistike, respektivisht veprat që në fakt janë krijime origjinale 
intelektuale në fushën e letërsisë, shkencës dhe artit.

Të drejtat e autorit në Republikën e Maqedonisë së Veriut rregullohen nga një 
sërë ligjesh, por në aspektin e mediave elektronike dallojmë:

- Ligji për të drejtat e autorit dhe të drejtat e përafërta

- Ligji për marrëdhëniet e detyrimeve

- Ligji për shërbime mediatike audio dhe audiovizuele

- Ligji për media

- Ligji për komunikime elektronike

Duhet të merret parasysh se të drejtat e autorit për një tërësi ose pjesë të 
zgjidhjes/produktit/shërbimit ndonjëherë mund të ndërlidhen me llojet e tjera 
të të drejtave, që rrjedhin nga korpusi i pronësisë industriale. Rrjedhimisht, edhe 
Ligji për Pronësi Industriale ndonjëherë mund të jetë relevant.  

Të drejtat e autorit mbi veprën e autorit i takojnë autorit me vetë krijimin e 
veprës. Ministria e Kulturës mban evidencë të autorëve të cilët janë shtetas të 
Republikës së Maqedonisë së Veriut. Ajo mbahet në bazë të kërkesës së autorit të 
paraqitur deri në Ministri. Përveç kësaj, mënyra e grumbullimit dhe përpunimit 
të të dhënave, formulari i aplikimit, përmbajtja dhe mënyra e mbajtjes së 
evidencës, përcaktohet nga Ministri i Kulturës.

Duhet të theksohet se regjistrimi në evidencë nuk është një kusht për marrjen e 
të drejtës së autorit.

Oda Ekonomike për TIK – MASIT në disa raste ka mbajtur takime dhe është e  
interesuar për regjistrimin dhe njohtimin e kompanive me të drejtat që rrjedhin 
nga legjislacioni i dedikuar për mbrojtjen e krijimeve intelektuale.

• Infrastruktura e TIK
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Në përgjithësi, mund të thuhet se infrastruktura e TIK është relativisht mirë e 
zhvilluar në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Furnizimi me energji është i 
sigurt dhe i disponueshëm. Infrastruktura e telekomunikacionit është në 
përputhje me standardet e Evropës Perëndimore. Sa i përket lidhjes në internet, 
vendi është një nga shtetet më të avancuara në këtë drejtim në Evropën Lindore. 
Çmimet e qasjes në internet janë konkurruese në nivel ndërkombëtar.

• Kërkesa

Sa i përket kërkesës së eksportit për industrinë softuerike të Maqedonisë së 
Veriut, mund të konkludohet se ekziston një potencial i lartë i tregut në tregjet e 
Evropës Perëndimore, veçanërisht për shkak të rritjes së kërkesës për outsourcing 
të shërbimeve për zhvillim të softuerit. Nga ana tjetër, ekzistojnë kompani me 
zgjidhjet e tyre të zhvilluara softuerike, të cilat tashmë janë zbatuar në tregun 
e brendshëm dhe të cilat si të tilla kanë potencial të madh për t‘u zbatuar në 
vendet e tjera të pazhvilluara ose vendet në zhvillim. Tregjet e tyre të synuara 
përfshijnë vendet e Lindjes së Mesme dhe të Largët, si dhe Afrikën e Veriut.

Është e rëndësishme të jemi realist dhe të mos neglizhohet fakti që madhësia 
e tregut të TIK e Maqedonisë së Veriut është e vogël për të siguruar kapacitet 
për zhvillimin e projekteve të mëdha. Në të njëjtën drejtim mendohet edhe 
kur është fjala për outsourcing të TI dhe outsourcing të proceseve të biznesit 
për projekte më të mëdha. Këtu natyrishëm lind vullneti për një veprim më të 
organizuar në kuadër të rajonit të Ballkanit Perëndimor ose Europës Juglindore, 
brenda të cilave, MASIT ka ndërtuar marrëdhënie të rëndësishme me organizata 
të ngjashme mbështetëse afariste.

Jo më pak i rëndësishme është fakti se tregu i Maqedonasië së Veriut është 
shumë i kufizuar, për shkak të të ardhurave të pakta në dispozicion, investimeve 
të ulëta në zhvillimin e shoqërisë së TIK, si nga ana e Qeverisë, ashtu dhe nga 
sektori privat. Për shkak të kësaj, furnizuesit vendor të veglave të TIK, sidomos 
kur është fjala për prokurimin nga ana e  Qeverisë së RMV, duhet të përpiqen 
të bëjnë të njëjtën gjë edhe nga kompanitë vendore të TIK, në mënyrë që këto 
kompani të zhvillojnë kryesisht njohuritë dhe referencat e tyre brenda shtetit; 
dhe mëpas të jenë në gjendje t‘i shesin të njejtat jashtë vendit.

• Karakteristikat strukturore të industrisë

Madhësia dhe niveli i strukturës së industrisë është një faktor i rëndësishëm për 
eksportin e softuerit me qëllim që të krijohen kompani që janë mjaft të mëdha 
për të fituar reputacion ndërkombëtar dhe për të gjeneruar ekonomi me vëllim 
të lartë. Industria softuerike e Maqedonisë së Veriut karakterizohet me një 
madhësi e vogël dhe një numër i kufizuar kompanish në krahasim me industritë 
softuerike të vendeve fqinje, si Bullgaria apo Serbia. Megjithatë, tregu i RMV 
është një treg që është në rritje dhe zhvillim të vazhdueshëm dhe ka potencial të 
madh për hapjen e kompanive të reja dhe investimin në të.
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• Aftësitë e kompanisë

Aftësitë e një kompanie përfshijnë mundësitë e kompanisë, aftësitë e menaxhimit 
me faktorë, përvojën për eksport dhe referencat, aftësitë teknologjike, 
menaxhimin e cilësisë, proceseve dhe standardeve.

• Mbështetja e institucioneve dhe akademisë

Një nga faktorët më të rëndësishëm që përcakton aftësinë për të eksportuar, si 
dhe konkurrueshmërinë ndërkombëtare të industrisë softuerike, janë burimet 
njerëzore. Ekzistojnë tre dimensione relevante që lidhen me burimet njerëzore 
në industrinë e softuerit: përmasat, aftësitë dhe kostot e forcës punëtore. 
Madhësia, si dhe aftësitë dhe shkathtësitë e burimeve njerëzore në vend 
nga aspekti i industrisë softuerike, perceptohen nëpërmjet: sistemit arsimor 
(universiteteve) dhe sistemit të edukimit dhe trajnimit të vazhdueshëm. Për këtë 
arsye, është e rëndësishme të kemi bashkëpunim midis sektorit të arsimit dhe 
sektorit privat të biznesit.

Për shkak të problemit në ritje me sigurimin dhe mbajtjen e fuqisë punëtore të 
kualifikuar, kompanitë investojnë në marrëdhëniet e tyre me universitetet që 
edukojnë fuqi punëtore për TIK. Përveç ofruesve të arsimit tradicional, ekzistojnë 
edhe ofrues të trajnimeve alternative që mundësojnë trajnime afatshkurte për 
post-kualifikim dhe rikualifikim të stafit. Është e rëndësishme të theksohet se 
është jashtëzakonisht e rëndësishme që kompanitë të punësojnë staf të ri në të 
cilin do të investojnë në drejtim të transferimit të njohurive dhe trajnimeve, në 
mënyrë që këto kuadro të vazhdojnë të punojnë në atë kompani dhe njëkohësisht 
të qëndrojnë në vend. Një theks gjithnjë e më i madh është vënë në ndërtimin e 
një «employment brand», që nënkupton jo vetëm ndërtimin e një brendi të mirë 
të kompanisë, por edhe ndërtimin e një brendi të mirë si punëdhënës. Investimet 
e vazhdueshme në punonjësit e tyre, zhvillimi i vazhdueshëm i metodologjive për 
mbajtjen e tyre dhe promovimi i justifikuar i kompanisë si një punëdhënës i mirë 
janë vetëm disa nga aktivitetet që duhet t’i dedikohen menaxherëve në këtë 
industri. Kapitali më i vlefshëm në pronësi të kompanive të TIK është punëtori i 
tyre.

• Lidhshmëria ndërkombëtare dhe brendimi

Reputacioni dhe brendimi ndërkombëtar i vendit luan një rol kyç në eksportin 
e softuerit dhe shërbimeve të TIK. Maqedonia e Veriut gjendet afër tregjeve të 
Evropës Perëndimore, gjendet në një zonë të kohës qendrore evropiane dhe 
ka një kulturë evropiane. Përdorimi i gjuhës angleze në industrinë softuerike 
të RMV është në një nivel shumë të lartë, dhe përveç kësaj shumë ekspertë 
maqedonas të IT-së flasin edhe në disa gjuhë të tjera evropiane. Një faktor tjetër 
i rëndësishëm është edhe kuadri ligjor në fushën e mbrojtjes së të drejtave 
të pronësisë intelektuale, në të cilën shumë janë investuar në vitet e kaluara 
dhe që synojnë harmonizimin e plotë me standardet më të larta botërore. 
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Një tjetër burim i rëndësishëm i lidhjes ndërkombëtare është investimi i 
drejtpërdrejtë i huaj nga korporatat multinacionale. Kur kompanitë lokale 
punojnë për kompanitë IT multinacionale , ata shpesh bëhen pjesë e zinxhirit të 
tyre ndërkombëtar të furnizimit, kurse mundësitë e eksportit lindin nga ky lloj 
i bashkëpunimit. Në literaturën akademike ky efekt përshkruhet si një mënyrë 
indirekte e internacionalizimit.

Natyrisht, edhe marrëdhëniet e organizatave mbështetëse të biznesit si MASIT 
janë vendimtare. Anëtarësia e MASIT në 3B ICT Network, World Information 
Technology and Services Alliance (WITSA), German Outsourcing Association 
(GOA) dhe European IT Observatory (EITO), paraqet një burim të kontakteve të 
shumta.

Përfitimet që kompanitë mund të marrin nga MASIT dhe organizata të tjera 
mbështetëse të biznesit janë:

• Pjesëmarrje në nivel rajonal dhe ndërkombëtar përmes ngjarjeve, 
projekteve, partneriteteve, garave, shkëmbimit të informacionit, 
njohjeve dhe shpërblimeve;

• Mbështetje në promovimin e politikave të eksportit; brendimi dhe 
pozicionimi ndërkombëtar; bashkëpunimi; forcimi i aftësive dhe 
njohurive të eksportit; duke inkurajuar cilësinë dhe avancimin e 
kompanisë me qëllimin përfundimtar të pozicionohet shteti si një brend 
i njohur për shërbime të specializuara me cilësi të lartë të IT outsourcing, 
outsourcing i proceseve të biznesit dhe produkteve softuerike; 

• Mbështetje në ngritjen e kapaciteteve, inkurajimin e inovacionit, 
të mësuarit gjatë gjithë jetës, si dhe certifikimin e kompanive dhe 
kualifikimin e burimeve njerëzore;

• Pjesëmarrja në krijimin dhe mbështetjen në përputhje me legjislacionin 
e TIK, politikat dhe rregullat e tregut përmes mbrojtjes dhe avokimit të 
interesave të komunitetit të biznesit të TIK.

3 2 2 Struktura e tregut dhe trendet
Në pjesën e mëparshme u prezantua cikli i parë i procesit tuaj të eksportit: ju keni 
krijuar një ndjenjë të vend-ndodhjes (ku jeni tani) dhe një ndjenjë për drejtimin 
(ku doni të shkoni dhe si të arrini atje). Pasi të keni vlerësuar pozicionin tuaj të 
tanishëm në treg dhe do të mësoni se si të bëheni një lojtar global, ju duhet të 
analizoni tendencat që ndodhin në sektorin e TIK dhe strukturën e tregut.

Rekomandohet që të analizohen tendencat në dy nivele: së pari, identifikohen 
përgjithësisht tregjet ndërkombëtare relevante për industrinë tuaj; së dyti, 
shkoni më thellë dhe të identifikoni tregjet me potencial të lartë.

Një tjetër rekomandim është që të zvogëlohet numri i tregjeve potenciale deri 

http://masit.org.mk/index.php/mk/menu-title-3/mt3-sub-title-2/german-outsourcing-association-goa
http://masit.org.mk/index.php/mk/menu-title-3/mt3-sub-title-2/german-outsourcing-association-goa
http://masit.org.mk/index.php/mk/menu-title-3/mt3-sub-title-2/2013-04-04-08-46-35
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në një maksimum prej tre tregjeve, të ashtuquajturat tregjet prioritare, dhe ju 
mund ta bëni këtë në bazë të numrit të madh të variableve. Ju mund të filloni me 
varijablën për rritjen e importit, duke ndarë vendet që kanë madhësinë e duhur të 
tregut dhe rritjen e dëshiruar të importeve.

Mëpas, ju mund të rishikoni variablat si: marrëdhëniet e favorshme tregtare, 
faktorët historikë, karakteristikat kulturore ose gjeografike, vend-ndodhjen e afërt, 
karakteristikat e tregut, karakteristikat e zinxhirit të furnizimit, zhvillimi ekonomik, 
politik dhe teknologjik, numër i caktuar i konkurrentëve në treg, inovacionet, 
rregullativa për qasjen në treg dhe preferencat e konsumatorit. 

Më vonë, do të kaloni edhe një nivel tjetër, më thellë, duke synuar një treg të 
vetëm në të cilin do të eksportoni ose një segment nga një treg të caktuar.

	 Nëse jeni të interesuar të eksportoni në tregun evropian, në mënyrë 
që të zgjidhni tregjet prioritare të 28 shteteve anëtare të BE-së, ne 
rekomandojmë përdorimin e mjeteve statistikore të Qendrës Tregtare 
Ndërkombëtare (International Trade Centre - ITC) - www.trademap.org. 

3 2 3 Analiza e konkurrentëve
Pas kryerjes së analizës SWOT, është e nevojshme të identifikohen konkurrentët 
kryesorë në tregjet e synuara. Cilat janë pikat e forta dhe dobësitë e tyre? Cilat 
lëvizje strategjike konkurrentët mund t’i bëjnë si përgjigje të mundësive dhe 
kërcënimeve të tregut? Për shkak se mundësitë e tregut dhe kërcënimet nuk janë 
vetëm tregues për kompaninë tuaj, ato janë gjithashtu tregues për konkurrentët.

Avantazhet konkurruese gjenerohen kur resurset dhe aftësitë e një organizate 
janë në përputhje me faktorët kryesorë për suksesin e industrisë. Prandaj në 
përputhje me këtë, mund të konstatohet se krijimi i avantazheve konkurruese për 
industrinë kombëtare të softuerit kërkon një strategji që merr parasysh reesurset 
dhe aftësitë në nivelin e kompanisë (mikro niveli), faktorët specifikë të softuerit 
në nivel kombëtar dhe faktorët kryesorë ndërkombëtarë për suksesin global të IT 
industrisë.

Aftësitë e mira teknike, aftësitë gjuhësore dhe investimet në certifikata të 
ndryshme të cilësisë ndihmojnë kompanitë të pozicionohen me sukses në treg dhe 
të ndërtojnë një reputacion për shërbimet e IT outsourcing dhe për outsourcing 
të proceseve afariste. Për më tepër, kulturore dhe afërsia gjeografike e vendeve, 
si dhe marrëdhëniet e ngushta bilaterale në sektorin e arsimit, u dëshmuan si 
faktorë të rëndësishëm të eksportit.

Mund të thuhet se për të formuluar një strategji efektive të eksportit dhe për të 
krijuar avantazhe konkurruese konkurruese stabile, është fundamentale për një 
organizatë ose industri kombëtare që të arrijë një kuptim të thellë për resurset 
dhe aftësitë e saj.

http://www.trademap.org
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Për të identifikuar konkurrentët tuaj, ju mund të përdorni modelin e forcave 
konkurruese të Porter-it, i cili përfshin tri forca të konkurrencës «horizontale»: 
kërcënimi nga produktet identike (zëvendësues), kërcënimi nga hyrja e konkurrentëve 
të rinj dhe intensiteti i konkurrencës.

Kërcënimi nga 
produktet identike 
(zëvendësues)

Disponueshmëria e zëvendësuesve do të rrisë prirjen 
e blerësve për të kaluar në alternativa si përgjigje 
e rritjes së çmimeve (elasticiteti i lartë i kërkesës). 
Faktorët që përcaktojnë kërcënimin nga zëvendësuesit:

• Prirja e blerësve për zëvendësuesit
• Performancat e larta ose kostoja më e ulët e 

zëvendësuesve;
• Kostot që duhet të bëhen nga blerësit me ndryshimin 

(buyer switching costs);
• Niveli i perceptuar i diversitetit të produkteve

Kërcënimi i hyrjes 
të konkurrentëve 
të rinj

Konkurrentët që potencialisht do të kontribuojnë për një nivel më 
të lartë të kthimit të investimeve, do të tërheqin hyrje të reja me 
çka do të reduktojnë profitin. Përveç nëse hyrja e konkurrentëve 
të rinj është bllokuar nga ato ekzistuese, norma i fitimit do të 
bjerë në një nivel konkurrues (konkurrenca e përsosur). Faktorët 
që përcaktojnë kërcënimin e hyrjes së konkurrentëve të rinj janë:

• Prania e barrierave për hyrje;
• Niveli i dallimeve në produkte;
• Barazia e brendeve;
• Shpenzimet që duhet të bëhen nga blerësit me 

ndryshimin (buyer switching costs) ose shpenzimet e 
shtypura (sunk costs);

• Kërkesat kapitale;
• Qasja në kanalet e distribucionit;
• Avantazhi i shpenzimeve absolute (mundësia që 

kompania të prodhojë produkte me kosto më të ulët 
se konkurrenca);

• Politika qeveritare

Intensiteti i 
konkurrencës

Për shumicën e industrive, ky është përcaktuesi kryesor i 
konkurrueshmërisë. Ndonjëherë, konkurrentët konkurrojnë në 
mënyrë agresive me uljen e çmimeve, kurse ndonjëherë me 
inovacion dhe promovim. Faktorët që përcaktojnë intensitetin e 
rivalitetit konkurrues janë si më poshtë:

• Numri i konkurrentëve;
• Norma e rritjes industriale;
• Kapaciteti i tepërt i industrisë;
• Shumëllojshmëri e konkurrentëve;
• Niveli i shpenzimeve të promovimit;
• Ekonomitë e vëllimit.
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3 2 4 Analiza e konsumatorëve
Për të përcaktuar pozicionin optimal strategjik të industrisë së softuerit në 
RMV, ju duhet të analizoni segmentet përkatëse të blerësve në tregun që ju 
potencialisht dëshironi të eksportoni.

Për arsye se ju eksportoni nga një vend në zhvillim, ne rekomandojmë fillimisht 
që të përqendroheni në ndërmarrjet mikro, të vogla dhe të mesme, të cilave do 
tu eksportoni, në  vend të kompanive të mëdha në mënyrë që të merren me 
konkurrentët nga vendet e zhvilluara si Rusia dhe India.

Një tjetër segment interesant i konsumatorëve për industrinë softuerike të RMV 
është outsourcing-u i konsulentëve të IT-së, nga të cilat të gjitha janë ndërmarrje 
të vogla dhe të mesme. Si konsumatorë, ju duhet ti targetoni konsulentët e IT-së 
për outsourcing dhe në përgjithësi konsulentët për IT, por gjithashtu si ndërmjetës 
që mund të ndihmojnë në zgjidhjen e klientëve të fundit që nuk janë në fushën 
e IT-së. Prandaj, këto dy segmente gjithashtu luajnë një rol të rëndësishëm si 
kanale të shitjeve, veçanërisht për depërtimin fillestar dhe indirekt të tregut.

Së fundi, në përcaktimin se cilat segmente të konsumatorëve do të fokusoheni, 
mos harroni transparencën dhe besimin e konsumatorit, që luajnë një rol kyç në 
çdo aspekt të operacionit.

4. Strategjia për eksportin e softuerit dhe shërbimeve 
të TIK

4.1 Vizioni
Formulimin e një vizioni është një detyrë e rëndësishme në zhvillimin e strategjisë 
për eksport. Kjo veçanërisht vlen për zhvillimin e përbashkët të strategjive 
industriale e cila përfshin disa palë të interesit. Vizioni krijon pronësinë dhe 
identifikimin e strategjisë dhe efektin e saj të plotë. Ajo gjithashtu luan një 
rol të rëndësishëm në motivimin e njerëzve dhe është bazë për formulimin e 
objektivave dhe strategjive. Esnafi është e nevojshme të identifikon bashkërisht 
strategjinë e tij të eksportit bazuar në kapacitetin e kompanive të TIK. Është e 
dëshirueshme që kjo strategji të jetë e vlerësuar më tej si një vizion nacional për 
promovimin efektiv të industrisë softuerike dhe eksportin e saj, duke krijuar një 
mirëkuptim të përbashkët dhe mbështetje institucionale.

Ky vizion duhet të shërbejë si një udhëzimore e përgjithshme strategjike për 
aktivitetet e eksportit të industrisë softuerike të RMV, dhe për rrjedhojë e njejta 
mund të zbatohet për qëllime, strategji dhe masa specifike.

Si në nivel të esnafit dhe kombëtar, gjithashtu është i nevojshëm një vizion i 
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veçantë i eksportit edhe në nivel të kompanisë. Është thelbësore që kompania të 
marrë një vendim të veçantë për produktin apo shërbimin që do të eksportojë. 
Asnjë kompani nuk duhet të lejojë të ofrojë gjithçka në portofolin e saj sepse 
i dërgon një mesazh klientëve potencial se nuk ka ndonjë ekspertizë specifike. 
Zotërimi i një vizioni të veçantë të eksportit do të thotë që kompania beson në 
produktin ose shërbimin e saj dhe se qëndron pas tij në të gjitha aspektet, gjë që 
është me rëndësi të madhe për klientin. 

4.2 Qëllimet e eksportit 
Formulimi i qëllimeve të eksportit shënon fillimin e fazës së tretë të procesit të 
eksportit: faza e strategjisë së eksportit. Kjo fazë është projektuar për t‘ju dhënë një 
ndjenjë drejtimi: kjo fazë duhet të udhëzojë kah aktivitetet e ardhshme të biznesit 
tuaj, eliminimin e dilemave dhe të ofrojë një pasqyrë të qartë të detyrave dhe sfidave 
që prisni. Qëllimet e përcaktuara mirë janë gjithashtu një parakusht i rëndësishëm 
për monitorimin dhe vlerësimin e suksesit dhe efektivitetin e strategjisë së zbatuar. 
Duke u bazuar në kushtet e tregut dhe analizën e kompanisë suaj për përgatitjen 
e kompanisë për eksport, në këtë fazë ju duhet të përcaktoni në mënyrë të 
detajuar atë që dëshironi të arrini, ku, kur dhe si.

Qëllimet që ju duhet ti realizoni duhet të jenë:

• Specifike: duhet të specifikohen produktet/shërbimet tuaja dhe tregjet 
e synuara;

• Të matshme: qëllimet tuaja duhet të jenë kuantitative, të shprehura si 
vlera e shitjes, rritja e shitjes, pjesëmarrje në treg, numri i përdoruesve, 
etj;

• Të realizueshmeс: qëllimet tuaja duhet të bazohen në fuqinë e kompanisë 
suaj dhe faktorëve të saj kritik të suksesit (potenciali i brendshëm) dhe 
mundësive të tregut (potenciali i jashtëm); 

• Reale: qëllimet tuaja duhet të jenë reale në kuptimin që është e 
nevojshme që investimet të jenë në drejtim të përfitimeve të pritura;

• Korniza kohore: është e nevojshme të caktohet një periudhë e caktuar 
në të cilën pritet të arrihen qëllimet.

• Korniza e buxhetit: ju duhet të specifikoni një buxhet brenda të cilit do 
t‘i arrini këto qëllime. Këtë buxhet duhet ta konsideroni si një investim 
në linjën e aktiviteteve tuaja të eksportit. 

Rekomandohet që të formulohen tre lloje të qëllimeve: qëllimet afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata.
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4.3 Strategjia për hyrjen në treg
Çështja kryesore me të cilën ballafaqohet ndonjë kompani softuerike nga një 
vend në tranzicion që dëshiron të eksportojë në tregun e jashtëm, është dilema 
nëse një kompani në tregun e huajduhet të hyjë me eksport të softuerit ose 
shërbimeve të TIK. Prandaj, kompania duhet të analizojë me kujdes anët pozitive 
dhe negative të të dyja alternativave strategjike.

Hyrja në tregun e huaj me një produkt softuerik është një detyrë shumë 
komplekse dhe sfiduese. Nëse prezantoheni në tregun e huaj duke eksportuar 
produkt softuerik duhet të identifikoni tregun e synuar në mënyrë proaktive, 
të zhvilloni në mënyrë thelbësore produktin sipas nevojave të tregut, të 
investoni në fushën e marketingut, të lokalizoni (përktheni dhe përshtatni) 
si idhe të siguroni shërbime pas shitjes. Kështu, kapitali, si dhe aftësitë e 
menaxhimit dhe marketingut të kërkuara për eksportin e produkteve softuerike, 
janë shumë më të larta sesa për eksportin e shërbimeve. Përveç kësaj, ajo 
duhet të keni parasysh se konkurrenca në tregun e produkteve softuerike 
është intensive dhe rreziku është dukshëm më i lartë sesa në tregjet e 
shërbimeve të TIK për shkak të kompleksitetit dhe investimeve të nevojshme. 
Nga ana tjetër, strategjia e bazuar në eksportin e produkteve përfshin një vlerë 
më të madhe të shtuar në vendin eksportues dhe ofron një potencial më të 
madh për profit. Përveç kësaj, produktet e softuerit janë ende shtytësit kryesorë 
për hulumtime dhe zhvillim të softuerit dhe për gjenerimin e inovacionit.

Në parim, mund të thuhet se hyrja në treg me shërbimet e TIK është më e lehtë 
sesa me produktet softuerike, pasi ky lloj aktiviteti kërkon më pak investime 
kapitale dhe rreziku i përfshirë është dukshëm më i ulët. Përveç kësaj, barrierat 
e hyrjes janë relativisht të ulëta dhe furnizuesit zakonisht nuk kanë nevojë të 
krijojnë një rrjet të distribucionit. Mungesa e eksporteve të shërbimeve të TIK 
është se vlera e shtuar është më e ulët se sa me produktet softuerike dhe fakti 
që shërbimet softuerike ofrojnë më pak potencial për hulumtime, zhvillim dhe 
inovacion.

Harmonizimi i standardeve vendore me ato evropiane, monitorimi dhe zbatimin 
e të gjitha dispozitave ligjore, konkrete dhe në kohë, ndarja e përbashkët 
e praktikave më të mira janë pikat kryesore ku kompanitë e TIK kushtojnë 
vëmendje të madhe. Zbatimi i tyre i suksesshëm do të kontribuojë në qëllimin e 
mosekzistencës së kufijve dhe lidhjes së plotë dhe konkurrueshmërisë së sektorit 
të TIK.

Procedurat e marrjes së licencave për shërbimet e TIK dhe zgjidhjet softuerike, 
si dhe procedurat për përgatitjen e tyre, janë si rezultat i monitorimit në kohë 
dhe të plotë dhe zbatimit të standardeve ndërkombëtare të punës. Kjo ndikon 
drejtpërdrejt në cilësinë e shërbimit, si dhe në mundësitë gjithnjë më të mëdha 
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të kompanive vendore të TIK në tregun botëror, për shkak të sinkronizimit të tyre 
me kërkesat e biznesit në mbarë botën.

Republika e Maqedonisë së Veriut i monitoron dhe zbaton në tërësi të gjitha 
masat për zbatimin e standardeve ndërkombëtare të punës. Megjithatë, sektori 
i TIK plotësisht dhe për vetë rritjen e tij personale dhe të zhvillimit, i zbaton 
standardet ligjore dhe të kërkuara në mënyrë individuale, në varësi të cilësisë 
dhe natyrës në përgjigje të kërkesave të biznesit global.

Shembuj të standardeve të licencimit që janë vlera thelbësore për punën dhe 
funksionimin e kompanive të TIK janë:

- STANDARDI NDËRKOMBËTAR ISO 20000-1: 2011 - sistemi i menaxhimit 
të shërbimeve të TIK

- STANDARDI NDËRKOMBËTAR ISO 27001: 2013 - sitemi i menaxhimit të 
sigurisë së informacionit

- STANDARDI NDËRKOMBËTAR ISO 9001: 2015 - sistemi i menaxhimit të 
cilësisë

Lista e detyrimeve specifike në shërbimet e Republikës së Maqedonisë së Veriut, 
që rezulton nga negociatat me vendet anëtare të OBT-së, në bazë të kërkesave të 
tyre, krahasuar me detyrimet e shteteve anëtare të BE-së, në disa prej sektorëve 
dhe nënsektorëve të shërbimeve tregon një nivel më të lartë të liberalizimit. 
Sektorët dhe nënsektorët e shërbimeve të tilla janë: shërbime profesionale 
(kontabiliteti; shërbime tatimore; shërbime arkitektonike, shërbime inxhinierike 
dhe shërbime të plota teknike), shërbime ndërlidhëse, shërbime të distribucionit.

Në një pjesë të madhe të sektorëve dhe nënsektorëve të shërbimeve, detyrimet e 
ndërmarra nga Republika e Maqedonisë së Veriut janë të barabarta me detyrimet 
e shteteve anëtare të BE-së: shërbime kompjuterike dhe analoge, shërbime 
hulumtuese dhe zhvillimore, shërbime të tjera afariste (shërbime reklamash, 
shërbime të menaxhimit të konsultimit, testimi teknik dhe shërbimet analitike, 
shërbimet mbështetëse në peshkatari, shërbimet e këshillimit dhe konsulencës 
në xehtari, shërbimet lidhur me kryerjen e hetimeve dhe sigurimi, mirëmbajtja 
dhe riparimi i pajisjeve, shërbime të higjienës në ndërtesa, shërbime fotografike, 
paketimi, printimi dhe botimi), shërbime të telekomunikacionit me vlerë të 
shtuar, telekomunikacioni mobil, shërbime në ndërtimtari dhe shërbime të 
ngjashme inxhinierike, shërbime në fushën e mjedisit, turizmit dhe shërbimeve 
të ngjashme me udhëtim, shërbimet e agjencive të lajmeve, shërbime sportive 
dhe shërbime të tjera rekreative , shërbimet financiare.

Standarde të tjera dhe legjislacion, përveç legjislacionit të Organizatës Botërore 
të Tregtisë, janë standardet dhe legjislativa ndërkombëtare, si në vijim:
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1. Konventa ndërkombëtare për sistem të harmonizuar të emrave dhe 
shenjave të koduara të mallrave 

2. Konventa për import të përkohshëm (Konventa e Stambollit)

3. Korniza e standardeve – SAFE për të siguruar dhe lehtësuar tregtinë 
globale

4. Konventa ndërkombëtare UNECE për harmonizimin e kontrolleve 
kufitare të mallrave

Pa marrë parasysh nëse keni për qëllim të eksportoni softuer ose të eksportoni 
shërbime të TIK, ju duhet të zhvilloni një portofol të integruar të produkteve/
shërbimeve që do të prezantohen në tregun e huaj.

5. Zbatimi i strategjisë për eksportin e softuerit dhe 
shërbimeve të TIK

5.1 Tregjet dhe segmentet
Kur bëjmë zgjedhje të tregjeve potenciale për eksport të softuerit dhe 
shërbimeve të TIK, ne propozojmë që të përqendrohemi në tri tregje prioritare. 
Tregjet prioritare mund të zgjidhen duke identifikuar:

• nivelet premtuese të konsumit;

• modelet e rritjes së importit;

• marrëdhëniet tregtare;

• kërkesat për qasje në treg;

• afërsinë gjeografike dhe kulturore;

• zhvillimin ekonomik, politik dhe teknologjik;

• aktivitetin konkurrues;

• karakteristikat e tregut dhe zinxhirin e furnizimit.

Gjatë zgjedhjes së tre tregjeve potenciale është e nevojshme të merret një 
vendim edhe mbi një treg prioritar mes këtyre tre tregjeve. Cili nga tregjet 
prioritare do të jetë tregu i parë me prioritet dhe kush do të jetë i dyti dhe i treti? 
Në procesin e marrjes së këtij vendimi, ju duhet të shqyrtoni se cilat tregje janë 
tërheqëse për ju dhe pse. Përveç shqyrtimit të kritereve të sipërpërmendura të 
tregjeve, është e nevojshme të merren në konsideratë segmente të caktuara dhe 
tregjet e specializuara (pjesët më të vogla të një segmenti, me karakteristika më 
specifike) dhe zhvillimit në ato segmente dhe tregje të specializuara.
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Gjatë zgjedhjes së tregjeve prioritare për eksportin e softuerit dhe shërbimeve të 
TIK, analiza SWOT e bërë më parë për kompaninë tuaj do t’ju ndihmojë të shihni 
se cilat nga pikat tuaja të forta mund ti aplikoni në perspektivat e tregut potencial 
të eksportit.

Për më tepër, para se të merrni një vendim për të hyrë në cilindo treg, 
rekomandohet që së pari të filloni me një hyrje indirekte në tregun e huaj, 
për shembull përmes ndërmjetësimit nga ana e një distributori. Së dyti, ju 
mund të hyni në mënyrë të drejtpërdrejtë në tregun e huaj për çka ju mund 
të merrni mbështetje nga Oda Ekonomike për Teknologjitë e Informacionit dhe 
Komunikimit – MASIT dhe Agjencisë për Investime të Huaja dhe Promovim e 
Eksportit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të cilat mund të krijojnë lidhje 
me organizatat lokale mbështetëse të biznesit, dhe këto nga ana tjetër mund t’ju 
lidhin me kompanitë softuerike lokale ose klientë në tregjet e huaja. 

Çka paraqet një segment tregu?

Një segment tregu paraqet një grup njerëzish ose organizatash që posedojnë një 
ose më shumë karakteristika që shkakton ata të kenë nevoja të ngjashme për 
produkte dhe/ose shërbime.

Duke u fokusuar vetëm në një segment të veçantë të tregut, në vend të segmentit 
të përgjithshëm të tregut, do të fitoni përparësi që të targetoni në mënyrë 
efektive konsumatorët që kanë nevojë për produktet ose shërbimet tuaja.

5.2 Strategjia e pozicionimit
Duke u bazuar në kuptimin e nevojave të konsumatorëve në tregun e përzgjedhur 
për eksportin e produkteve apo shërbimeve tuaja softuerike, duhet të keni 
parasysh se si oferta juaj korrespondon me kërkesën në tregun e caktuar. Kjo 
do të thotë që ju duhet të mendoni në drejtimin - si t‘i përshtatni produktet/
shërbimet gjatë eksportit në një treg të caktuar dhe jo vetëm eksportin e 
produkteve ekzistuese në tregun e përzgjedhur ose në segmentin e tregut.

Në këtë fazë, duhet të bëni pyetjet e mëposhtme: Çfarë dallon produkti ose 
shërbimi juaj nga produkti/shërbimi i konkurrencës? Pse konsumatorët do të 
kalonin në blerjen e produkteve/shërbimeve tuaja?

Me qëllim që të përfitoni një avantazh konkurrues, ju mund të përqendroheni 
te parametrat e cilësisë ose të çmimit. Në Bashkimin Evropian është pothuajse 
e pamundur të blesh produkte me cilësi shumë të ulët. Kjo është rezultat 
e dispozitave strikte në lidhje me shëndetin dhe sigurinë e përdoruesve, 
përgjegjësinë mbi produktin, konkurrencën e lartë dhe kështu me radhë. Kështu, 
ju mund të fitoni një avantazh konkurrues duke eksportuar produkte ose shërbime 
softuerike cilësore. Ju gjithashtu mund të fitoni një avantazh konkurrues duke i 
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përshtatur çmimet sipas nevojave të tregut të huaj.

Ky kombinim i pandashëm do t’ju japë më shumë fleksibilitet në aktivitetet e 
marketingut në mënyrë që të përqendroheni në segmentin e vërtetë të tregut.

Opsioni i parë për pozicionim në treg: Gjenerimi i profitit në pjesën e sipërme 
të tregut. Për të vendosur produktin tuaj në krye të tregut, është e rëndësisë 
jetësore që të përshtatni çmimin dhe cilësinë e të gjitha atributeve tjera të 
produktit tuaj (për shembull, ngjyra, dizajni, karakteristikat dhe funksionalitetet, 
paketimi), çmim i lartë, cilësi të lartë, paketim të plotë, sasi të vogla. Ky është 
një lloji i hyrjes në treg që është më i rekomanduar, i cili potencialisht do të 
gjenerojë fitime afatshkurtra dhe do të japë kohë për zhvillimin e një baze të 
konsumatorëve dhe statusin e inovatorit dhe imazhit të kompanisë.

Pasi të keni marrë parasysh këtë pozicion, mund të kaloni në pozicionin e dytë të 
segmentit të tregut.

Opsioni i dytë për pozicionimin në treg: Gjenerimi i profitit në pjesën e poshtme 
të tregut Pozicionimi i produktit tuaj në pjesën e poshtme të tregut nuk do të 
thotë që ju duhet të automatikisht të kurseni në në cilësi, por përkundrazi, rënia 
e cilësisë nuk është në pyetje, jo vetëm në BE por edhe në çdo treg konkurrues. 
Këtu, paraqiteni me atribute më të vogla fizike dhe emocionale të produktit, 
domethënë, i jepet më shumë theks cilësisë, sesa pamjes estetike të produktit. 
Kjo quhet marketing i produkteve hyrëse dhe karakterizohet me çmim të ulët, 
cilësi të lartë, përzgjedhje të vogël, sasi të mëdha dhe është një strategji pozitive 
e pozicionimit duke anashkaluar konkurrentët dhe pjesëmarrësit e rinj.

Opsioni i tretë për pozicionimin në treg: Pozicionimi në pjesën e poshtme të 
tregut dhe lëvizja graduale nga lart. Kjo strategji e hyrjes në treg parqet një hyrje 
përmes çmimeve të penetrimit dhe një lëvizje graduale lart duke prezantuar 
vlerën e shtuar të produktit kundrejt çmimeve më të larta me margjina më të 
larta. Kjo strategji mund të jetë e levërdishme, por ka mangësi serioze, si për 
shembull, mund të duhet shumë kohë para se të arrini të ndërtoni një imazh për 
kompaninë tuaj. Gjithashtu, fitimet në fazën e pentrimit të çmimeve do të jenë 
shumë të vogla (nëse ka në përgjithësi) dhe zakonisht do të ketë një furnizues 
tjetër i cili mund t‘ju fitojë në çmim.

5.3 Strategjia për brendim 
Nëse keni vendosur të punoni në një treg të huaj nën emrin e brendit tuaj, duhet 
të keni parasysh se do të keni nevojë për investime të konsiderueshme. Prandaj, 
rekomandohet që të bëni një gjë të tillë nëse jeni të sigurtë se kjo do të çojë në të 
ardhura më të mëdha, do të gjenerojë besnikëri të klientëve dhe do të stimulojë 
furnizime të reja, dhe se brendi dhe imazhi i kompanisë suaj vlerësohen nga tregtia. 
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Një brend i fortë mund t‘i ofrojë kompanisë suaj disa avantazhe të rëndësishme: 
brendi juaj e diferencon produktin tuaj nga ato të konkurrentëve; një identiteti 
i fuqishëm i brendit krijon një avantazh të madh konkurues; një brend i njohur 
për klientët inkurajon ri-blerje. Të gjitha këto pyetje janë vlera të shtuara të 
pamposhtura. Megjithatë, për kompanitë prodhuese të vogla dhe të mesme 
që ndërmarrin hapat e parë drejt marketingut ndërkombëtar, është shumë e 
vështirë të zhvillohet një strategji ndërkombëtare e brendit, me qëllim, shitjen 
e prodhimeve në BE, për shkak të kostove të mëdha për hulumtimin, krijimin, 
testimin e marketingut, krijimin e vetëdijesisë për brendin dhe duke mirëmbajtjen 
e besnikërinë ndaj brendit.

Në këtë pjesë duhet të mendohet se si të diferencoheni nga konkurrentët tuaj. 
Me fjalë të tjera: çfarë lloj imazhi dëshironi që kompania juaj të përfaqësojë? Si 
dëshironi që kompania juaj të pranohet nga blerësit në tregun e huaj? Më poshtë 
janë disa elemente të ndërtimit të imazhti për të cilat një kompani duhet ti ketë 
parasysh:

• Sistemi i menaxhimit i bazuar në menaxhimin e përgjithshëm të 
cilësisë (Total Quality Management – TQM);

• Organizatë profesionale e fokusuar në efektivitet dhe efikasitet;

• Organizata e përgjegjshme me vlera të larta etike dhe kujdes për 
mjedisin;

• Partner dinamik, i suksesshëm dhe krijues me një shtytje për inovacion;

• Partner i besueshëm për biznes me reputacion të gjatë dhe vlerësime 
të larta për shitësit;

• Partner me vlerë në zinxhirin e furnizimit.

Qëllimi i strategjisë së diferencimit është të ndërtohet besnikëria e klientëve 
dhe të krijohen pengesa për hyrjen e konkurrentëve potencialë. Për shkak të 
besnikërisë së fituar nëpërmjet strategjisë së brendimit, kërkesa është më pak 
elastike, duke çuar në margjina më të larta të fitimit.

5.4 Strategjia e produktit 
Si mund ta zhvilloni gamën tuaj të produkteve në tregjet e synuara në përputhje 
me nevojat e konsumatorëve dhe kushtet aktuale të tregut (konkurrenca, rregulla 
dhe rregullativa)? A mund ta përdorni asortimanin tuaj ekzistuese të produkteve 
apo duhet ta përshtatni të njejtin me nevojat e tregut të huaj? Ekzistojnë tre 
parametra që mund t’u përgjigjen këtyre pyetjeve:

• Karakteristikat/analiza e përfitimeve (Features/benefits analysis)
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- A ofrojnë produktet tuaja kakakteristika (veti fizike të produkteve) ose 
përfitime (vlera e shtuar) të cilat e rrisin vlerën për konsumatorin?

- A përmban produkti juaj ekzistues elemente për të cilët konsumatorët 
tuaj nuk kanë nevojë?

- Është e rëndësishme të mbani mend që siguria e produktit/shërbimit, 
mundësia për të ricikluar produktin, komoditeti i konsumatorit dhe 
përfitimet janë faktorët dominues për eksportin e suksesshëm të 
softuerit dhe shërbimeve të TIK.

• Vlera unike e produkteve tuaja (Unique selling proposition of your 
products)

A ofrojnë produktet tuaja vlera unike që nuk ofrohen nga konkurrentët 
e tjerë dhe a i kjo inkurajon konsumatorët që të vendosin për produktet 
tuaja? Që produkti juaj të jetë konkurrues në treg, duhet të përmbajë 
së paku një vlerë unike të parametrave të mëposhtëm: produktin, 
shpërndarjen, promovimin, koston, njerëzit ose proceset mjedisore, 
pasi kjo do të kontribuojë në krijimin e një porosie unike të shitjes për 
klientët tuaj.

• Zhvillimi i produkteve (Product development)

Fleksibiliteti për zhvillimin e produktit në aspektin e kërkesave dhe 
nevojave të tregut është i rëndësishëm, sepse vetëm në raste të 
jashtëzakonshme produkti juaj do të pranohet menjëherë në treg. Në 
një nivel më të lartë, kjo nuk është vetëm zhvillimi i produktit, por edhe 
aftësia për të menaxhuar proceset që paraqet një faktor kyç për suksesin. 
Nëse proceset tuaja arrijnë nivelet evropiane (duke përfshirë proceset 
e hulumtimit dhe zhvillimit), do të tërheqni konsumatorë që janë të 
gatshëm t‘ju ndihmojnë në procesin e prodhimit sipas specifikimeve 
të kërkuara. Në këtë drejtim, mendoni për rëndësinë e përputhmërisë 
me sistemet e menaxhimit (p.sh., Organizata Ndërkombëtare për 
Standardizim - ISO, Capability Maturity Model Integration - CMMI ose 
ndonjë standard tjetër të TIK që lidhet me natyrën e produktit ose 
shërbimit tuaj).

Gjatë përcaktimit të portofolit tuaj të produkteve/shërbimeve të 
eksportit, merrni parasysh faktorët kryesorë të suksesit:

• Faza e ciklit jetësor të produktit: a përputhet produkti juaj në ciklin 
aktual jetësor të tregut?

• Profitabiliteti i produktit: a justifikon margjina juaj përpjekjet tuaja për 
të hyrë në treg
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• Sezoni i produktit: a është koha kur fillon kërkesa sezonale për 
produktin e përshtatshme ose a ekziston mundësia të ofrohet jashtë 
sezonit?

Kërkesat për qasje në treg, nevojat dhe preferencat që mbizotërojnë në tregun 
tuaj të ri do të jenë të ndryshme nga ato në tregun e brendshëm. Duhet të krijoni 
një vlerë të re unike për produktet/shërbimet tuaja (USP) përmes zhvillimit të 
produktit/shërbimit dhe përshtatjes në miksin e marketingut. Përmes procesit 
të auditimit të tregut dhe procesit të segmentimit të tregut, keni mundësi të 
grumbulloni më shumë të dhëna të hulumtimit të tregut, duke përfshirë kërkesat 
ligjore për qasjen në treg, nevojat e konsumatorit dhe të gjitha çështjet që lidhen 
me sjelljen e konsumatorit final para blejres në segmentin tuaj të synuar në treg. 
Këtu duhet ti shqyrtoni pyetjet e mëposhtme:

• Cila është vlera unike për shitjen e produktit/shërbimit tuaj (Unique 
Selling Proposition - USP)?

• Pse konsumatori do të ishte i gatshëm të ndryshojë furnizuesin?

• Cila është vlera e shtuar që ofrohet nga kompania juaj?

• A mund të ofroni prodhim sipas specifikimeve të përcaktuara dhe 
niveleve të cilësisë të konsumatorit?

• A mund të jeni furnizuesi më i besueshëm/i fuqishëm në aspektin e 
konsistencës dhe ofrimit në kohë?

• A mund të ofroni partneritet ose bashkëpunim?

• A mund të jeni aktiv në zhvillimin e inovacionit?

• A mund të furnizoni gjatë gjithë vitit dhe në sasitë e kërkuara?

Hapat që duhet të ndërmerrni për zbatimin e strategjisë për zhvillimin ose 
përshtatjen e produkteve/shërbimeve tuaja janë:

• Koncepti për zhvillim dhe shtrirja kohore (çfarë duhet të bëni dhe si);

• Koncepti i konfrontimit dhe shtrirja kohore (çfarë keni ndërmend të 
arrini dhe a është ajo që ju nevojitet);

• Koncepti i konfirmuar (duke përfshirë edhe reagimet nga palët e 
interesuara) dhe afati i fundit për zbatimin e strategjisë;

• Përgatitja e procesit të prodhimit;
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• Zhvillimi i prodhimtarisë (afati kohor + afati përfundimtar);

• Futja e tregut (data e akorduar e dorëzimit të produktit/shërbimit).

5.5 Strategjia e çmimeve 
Në shumë raste, ju nuk do të jeni në gjendje të diktoni çmimet tuaja. Hulumtimi 
juaj i tregut duhet t‘ju japë një pasqyrë mbi çmimet mbizotëruese me pakicë dhe 
me shumicë, marzhet korresponduese dhe çmimet e konkurrentëve. Ju duhet 
të merrni parasysh se çfarë masash mund të marrin konkurrentët tuaj. A do të 
protestojnë? A do të detyrohen ata të mbrojnë veten në mënyrë agresive? A janë 
ata në një pozicion që mund t‘u lejojë atyre të marrin aktivitete afatgjata për të 
rrezikuar pozicionin tuaj të tanishëm?

Ju mund të zgjidhni nga katër strategjitë bazë të çmimeve, si në vijim:

• Çmimi – kosto plus (Cost-plus pricing) - në këtë rast, duhet të shikoni 
koston nga shitja, ose kostot e prodhimit dhe të shtoni fitimin që 
dëshironi të arrini. Fokusi këtu është më shumë në shitje sesa në një 
plan marketingu afatgjatë të qëndrueshëm. 

• Çmime konkurruese (Competitive pricing) - çmim konkurrues nënkupton 
krijimin e çmimit tuaj të tregut përmes bençmarking (krahasimit) me 
çmimet e konkurrentëve dhe diferencimit përmes stimulimeve të miksit 
të marketingut. Rezultati duhet të jetë një çmim/performancë më e 
mirë se mesatarja e konkurrentit.

• Penetrimi i çmimeve (Penetration pricing) - çmimet e penetrimit 
mund të arrihen duke aplikuar marzhat e ulta ose madje duke aplikuar 
kostot margjinale dhe duke shitur me një çmim më të ulët se ai i 
konkurrentëve. Fokusi këtu është hyrja në treg dhe arritja e një vëllimi 
të lartë të prodhimit. Pasoja negative e kësaj strategjie është se çmimet 
e penetrimit gjenerojnë një imazh të cilësisë së ulët që mund të ndikojë 
negativisht në aktivitetet e mëtejshme.

• Vlerësimi i çmimit të perceptuar (Perceived/Value pricing) - ju mund 
të aplikoni çmimet e vlerës në tregje ku nuk ka konkurrencë ose ku 
produkti juaj konsiderohet unik ose superior. Kjo do të thotë që ju mund 
të ulni çmimin më vonë për të rritur vëllimin e prodhimit. 

Marketingu ndërkombëtar ju ofron të dhëna të hulumtimit që do t’ju mundësojnë 
të vendosni produktin tuaj pikërisht në segmentin e duhur të çmimeve për të 
ofruar produktin tuaj në tregun e synuar me çmimin e dëshiruar. Prandaj, në 
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marketingun ndërkombëtar, çështja e çmimeve sillet rreth tre elementeve të 
korreluara:

1. Shpenzimet tuaja;

2. Konkurrentët tuaj;

3. Blerësit tuaj.

Sa herë që mendoni se keni probleme me pozicionimin e produktin tuaj në një 
segment të caktuar tregu me një çmim të caktuar, kontrolloni qasjen tuaj të 
marketingut të bazuar në këto 3 elemente që do t‘ju ndihmojnë të gjeni shpejt 
problemin dhe përshtatni përpjekjet tuaja. Për shembull, nëse një klient favorizon 
produktin tuaj, por mendon se çmimi juaj është shumë i lartë, mund të ketë dy 
arsye: ose keni hyrë në një segment shumë konkurrues në treg ku instrumenti 
i çmimeve është mjeti kryesor i marketingut ose blerësi konsideron se çmimi i 
atij produkti është shumë i lartë sa i përket vlerës që ofron konsumatorëve të 
fundit. Të dyja arsyet kërkojnë një hulumtim të avancuar të tregut që duhet t‘ju 
ofrojë informata të mjaftueshme për të ditur nëse çmimet janë të arritshme, pa 
marrë parasysh nëse kërkesa e produktit justifikon përpjekjet e pritshme, nëse 
struktura juaj e kostos është e qëndrueshme dhe nëse mund të përputhet ose të 
kapërcehet sjellja konkurruese.

Në vend që ti bazoni kalkulimet tuaja mbi kostot e prodhimit dhe rritjen e marzhës 
bruto, ju rekomandojmë që të merrni çmimin përfundimtar të tregut (koston 
përfundimtare të produktit ose shërbimit në të cilën fitimi i përgjithshëm do të 
maksimizohet) si pikën fillestare. Ju duhet të analizoni çmimin përfundimtar të 
tregut të konkurrentëve tuaj në mënyrë që të krahasoni kostot tuaja të prodhimit 
dhe të filloni një program të reduktimit të vazhdueshëm të kostove.

Gjashtë hapat bazë në strategjinë e çmimeve të eksportit janë:

1. Zgjedhni objektivin tuaj të çmimeve;

2. Kuantifikimi i kërkesës (kërkesa të pvrgjithshme dhe synimet);

3. Gjeni drejtimin e kostove të shpërndarjes dhe marzhet tregtare të 
përzgjedhura në procesin e prodhimit;

4. Analizoni sjelljen e konkurrentëve dhe krahasoni politikën e perceptuar 
të çmimeve të konkurrentëve tuaj me politikën tuaj të çmimeve;

5. Krijimi i një politike çmimesh të synuar;

6. Shfaqni një ofertë të plotë dhe transparente të çmimeve.



28

Informacionet e ofruara mund t’ju ndihmojë të zgjidhni një politikë çmimi. 
Ndoshta do të keni nevojë të përshtatni çmimin (shpenzimet) ose mund të zgjidhni 
të mos hyni në segmentin e tregut, sepse me shpenzimet tuaja ju nuk mund të 
vendosni çmimin e dëshiruar nga ana e konsumatorëve. Për shembull, mund të 
ndodhë që konkurrentët dhe blerësit në tregun ku dëshironi të eksportoni të 
jenë të kënaqur me bilancin aktual në treg dhe të mos ju pranojnë si pjesë të 
tregut, edhe pse luani me një çmim të ulët. Një situatë e tillë mund t’ju detyrojë 
të kërkoni blerës në një segment tjetër të tregut. Këtu do të vini re se ju mund të 
luani me tre elementet e listuara më sipër, të cilat ofrojnë mundësi të ndryshme 
të hyrjes në treg dhe në të njëjtën kohë të shmanget konkurrenca direkte. Çdo 
opsion duhet të pasohet nga një proces hulumtimi paraprak.

5.6 Strategjia e distribucionit
Vendosja e duhur në treg sjell fitim. Vendimi i parë që duhet të bëni në këtë fazë 
është nëse do të hyni në treg direkt ose indirekt. Qasja indirekte do të thotë se 
të gjitha aktivitetet e eksportit do të kryhen nga një agjent special eksportues. Ky 
lloj i qasjes përdoret në masë të madhe në industrinë e TIK, duke vënë në dukje 
faktin se gjetja e ndërmjetësuesit të duhur mund të jetë sfiduese, prandaj duhet 
t‘i kushtohet vëmendje e duhur këtij aktiviteti. Nëse vendosni të hyni direkt në 
treg, jini të vetëdijshëm se për këtë do të duhet ti ndjekni tregun e aksioneve, 
vendosjen e tregut, shpërndarjen e tregut dhe shitjet e tregut. Mund të jetë 
shumë e vështirë për ti mbajtur investimet tuaja në proporcion me fitimet e 
pritura.

Kur të keni krijuar një strategji të distribucionit, pyesni veten për pyetjet e 
mëposhtme:

• Çka shes?

• Cilat janë perspektivat e mia?

• Ku janë ata?

• Si mund t’i arrij ato?

• Si funksionon kanali i distribucionit?

• Çfarë do të thotë shitja përmes këtij kanali (marzhe tregtare)?

• Sa kanale duhet të përdor?

Ndërmjetësit kryesorë të cilët ju mund t’i zgjidhni janë:
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Agjent

Person i pavarur ose kompani e cila vetëm ndërmjetëson. 
Shërbimet e tij paguhen (zakonisht nga eksportuesi) në 
formën e një provizioni, që përfaqëson një përqindje të 
vlerës së mallrave të importuara.

Importues

Kompani e pavarur, e specializuar në importimin e një 
gamë të caktuar të produkteve nga jashtë. Importuesi blen 
direkt nga eksportuesi dhe kështu bëhet pronari i vërtetë 
i produkteve. Në këmbim, ai do të përpiqet t’ua shesë 
mallrat tregtarëve me shumicë, ose në rastin e mallrave 
industriale, konsumatorëve.

Importues me 
shumicë
(një kanal jo shumë 
i përdorur në 
industrinë e TIK)

Importues me shumicë është një kompani që jo vetëm 
importon, por gjithashtu transferon produktet nga depot 
në kanalet e shpërndarjes.

Shtëpia tregtare/
kompani
(një kanal jo shumë 
i përdorur në 
industrinë e TIK)

Shtëpi tregtare është një kompani e pavarur e specializuar 
në tregti me një gamë të caktuar të produkteve. Një shtëpi 
tregtare ose kompani blen dhe shet për llogari të vet dhe 
me rrezikun e vet dhe vendos për asortimentin e vet të 
eksportit. Kompania tregtare mund të jetë e vendosur në 
vendin tuaj ose në vendin e synuar/targetuar.

Brokeri

Brokeri është një person i pavarur ose një kompani që 
si agjent bashkon blerësin dhe shitësin dhe paguhet nga 
pala e cila e ka angazhuar. Brokeri nuk posedon asnjë titull 
ose aksione. Ai përkohësisht mund të ofrojë shërbime 
konsulence bazuar në njohuritë e tij në këtë sektor. Brolerët 
veprojnë në disa tregje evropiane.

Që nga momenti kur do të filloni të mendoni për strategjinë tuaj për të hyrë në 
një treg të caktuar, duhet të mendoni për një partner tregtar si një lehtësues kyç 
për hyrjen e suksesshme në treg. Rreziku nga një partner tregtar i përzgjedhur 
pa kujdes bëhet një faktor kufizues për zhvillimin e qëndrueshëm në treg pas 
një ose dy vjetësh, duke ju detyruar të zgjidhni një tjetër. Kjo do të ndikojë në 
reputacionin tuaj në treg, në rritjen tuaj dhe ndoshta do t‘ju kushtojë shumë 
para.

Rekomandohet të përdorni një çek-listë të plotë për përzgjedhjen e partnerëve 
tregtarë, duke mbuluar miksin e plot@5.7 Strategjia promovuese 
Promovimi është një mënyrë për të krijuar ndërgjegjësim ose për të inkurajuar 
njerëzit që t‘i qasen vendim-marrjes dhe blerjes, duke rritur kështu shitjet. 
Miksi promovues është një sërë teknikash për të inicuar, rritur dhe mbajtur 
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vetëdijen për atë që u ofroni klientëve tuaj në mënyrën më ekonomike. Si pjesë 
e marketing miksit mund të përdorni mjetet e mëposhtme: marketing direkt, 
marketing me email, reklama, panaire, vizita personale, kanalet distributive për 
promovim, publicitet falas, katalogë dhe broshura. Kohët e fundit, marketingu 
në internet dhe përdorimi i mediave sociale si Facebook, Twitter, Instagram dhe 
YouTube janë në krye të renditjes si mjete reklamuese. Eksportuesit nga vendet 
në zhvillim nuk duhet të harrojnë këto mjete dhe duhet t‘i përfshijnë ato në 
mikset promovuese. Ata mund të sigurojnë shpenzime relativisht të ulëta me 
ndikim të rëndësishëm në zgjidhjet promovuese.

Ka 5 qëllime kyçe në çdo miks efektiv promocional. Formula AIDAS është një 
mënyrë e lehtë për t‘i kujtuar ato:

• Tërheqja e Vëmendjes (Get Attention);

• Mbajtja e Interesit (Capture Interest);

• Krijimi i Dëshirës (Create Desire);

• Udhëzim kah Veprimi (Leads to Action);

• Satisfakcioni i Konsumatorit (Customer Satisfaction).

Një zgjedhje e rëndësishme në lidhje me aktivitetet e komunikimit është fakti 
se ato duhet të jenë në përputhje me strategjinë tuaj të komunikimit. Me 
fjalë të tjera, aktivitetet tuaja promocionale duhet të përputhen me brendin e 
kompanisë suaj. Imazhi i kompanisë suaj duhet të jetë i përshtatshëm për pritjet 
e konsumatorëve. Hapi i ardhshëm në strategjinë tuaj të komunikimit është 
të konfirmoni imazhin e kompanisë duke e përkthyer atë në vlerën e shtuar 
të cilën ju ua ofroni konsumatorëve. Triku është që të shkaktoni reagime tek 
konsumatorët dhe t‘ua bëni të ditur që ju i kuptoni nevojat e tyre dhe tregun e 
tyre. Faqja juaj e internetit është ndër mjetet më të përshtatshme për zbatimin e 
strategjisë suaj promovuese të tregtisë, e cila, nga ana tjetër, bazohet në imazhin 
tuaj të korporatës.

Pyetjen e parë të cilën ju duhet të adresoni është: kujt dëshironi ti drejtoheni? 
Vëmendjen e kujt dvshrioni ta tërhiqni? Në përgjithësi, ju do të përqendroheni 
kah vendimmarrësit dhe politikëbërësit e kompanive të importit që kërkojnë 
mundësi të reja globale për bashkëpunim. Ata janë në përgjithësi shumë mirë 
të informuar, kanë një pasqyrë të mirë tregtare dhe përvojë me një zhvillim të ri 
të biznesit.

Pyetja e dytë është: çfarë do të dëshironin të dijnë partnerët potencial para se 
t’ju kontaktojnë? Ja disa nga gjërat kyçe të cilat ata do ti kërkonin:
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• Përfitimet e punës me ju;

• Vlera e shtuar për softuerin tuaj ose shërbimet e TIK që ju eksportoni;

• Arritjet e kompanisë suaj: tregjet, produktet dhe klientët (duke 
përfshirë rekomandimet);

• Strategjia e juaj ndërkombëtare e biznesit dhe faktorët e suksesit;

• Kapacitetet tuaja për prodhim, zhvillim, adaptim dhe inovacion;

• Harmonizimi juaj me standardet ndërkombëtare (cilësia, shëndeti dhe 
siguria, mjedisi dhe përgjegjësia sociale);

• Vizioni juaj për zhvillimin e ardhshëm të kompanisë suaj dhe zhvillimin 
e tregut;

• Njerëzit të cilët e bëjnë të mundur të ndodh e tëra kjo.

Pyetja e tretë është: si duhet ti qaseni këtij grupi, të synuar, të informuar mirë 
dhe me përvojë? Faktorët kritikë të suksesit dhe komunikimit efektiv me ta 
përfshijnë:

• Përdorimi i qartë dhe bindës i gjuhës;

• Fokusim në vlerën tuaj unike të shitjes (USP) dhe vlerën e shtuar;

• Fokusim në përfitimet (pse ata kanë nevojë të bashkëpunojnë me ju);

• Fakte (shifrat aktuale të tregut, në vend të deklaratave si «Ne jemi 
liderë në treg»);

• Efekte vizuele (imazhe dhe video që ilustrojnë një shumëllojshmëri 
produktesh ose shërbimesh);

• Stil formali biznesit që rrezaton frymën ndërkombëtare;

• Ndjenja e besimit dhe sigurisë (mbështetur nga dëshmi, siç janë 
certifikatat);

• Informacion i saktë (parim i shkurtër dhe i thjeshtë);

• Fokusim i vazhdueshëm në qëllimin e komunikimit dhe grupin e 
synuar.
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6. Përgjegjësitë e menaxhmentit
Faza përfundimtare e procesit tuaj për eksportimin e softuerit ose shërbimeve të 
TIK është një fazë operative  e menaxhimit.

Në këtë fazë, cilësia e të gjitha hapave të mëparshëm duhet të bëhet e dukshme 
dhe duhet të ndihmojë në nxitjen e rezultateve të biznesit ndërkombëtar. 
Pas zhvillimit të revizionit dhe formulimit të strategjive efektive, është e 
nevojshme të shihet se çfarë menaxhmenti duhet të bëjë në mënyrë që 
kompania të jetë gati për eksport dhe të ketë sukses në përpjekjet për 
të hyrë në tregjet e huaja. Kush do të jetë përgjegjës? Si do të kryhen 
veprimet? Cilat sisteme do të krijohen? Si do të ndahet vëllimi i punës? 
Si do të kontrolloni dhe balanconi aktivitetet e marketingut të eksportit? 
Përpjekjet tuaja të eksportit nuk duhet të rrezikojnë në asnjë mënyrë pozicionin 
e tregut të brendshëm të kompanisë suaj. Mendoni për pikat kritike të kontrollit 
dhe planet e paparashikuara në mënyrë që të menaxhoni më mirë rreziqet që do 
të pasojnë gjatë hyrjes në tregje të reja.

Rreziqet me të cilat mund të ballafaqoheni janë si në vijim:

	Rreziku në varshmëri nga konsumatorët

Këtu do t‘ju duhet një vlerësim i aftësisë kreditore të klientëve tuaj. Ky vlerësim 
duhet të mbulojë, së paku, pyetjet e mëposhtme:

- Identiteti i klientit tuaj. A është themeluar biznesi i tyre ligjërisht në 
vendin e importit?

- Kushtet e pagesës dhe dorëzimit të kërkuara nga ana e klientit;

- Gatishmëria e klientit për të hapur akreditiva (Letter of credit);

- Periudha e kredisë e kërkuar nga klienti;

- Statusi i pagueshmërisë së klientit. Mos harroni se mos-pagueshmëria e 
një klienti mund t’ju vendos në rrezik dhe mund të përballeni me humbje 
nëse klienti juaj bëhet i paaftë të paguajë në procesin e prodhimit ose 
në çdo kohë para ose pas dërgimit të dërgesës për eksport.

	Reziku kreditor

Çfarë shume të kredisë jeni të gatshëm të jepni? Për të vendosur për këtë çështje, 
duhet të konsideroni pyetjet e mëposhtme:

- Shuma e kredisë në llogaritë tuaja tregtare, të huaja dhe vendore;
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- Shuma maksimale e kredisë të cilën nuk duhet ta tejkaloni;

- Rreziku i përballjes me një disavantazh financiar. Cili do të jetë ndikimi 
në biznesin tuaj në qoftë se klienti juaj heq pagesën ose nuk paguan 
fare?

- Si do të financoni periudhën kreditore të cilën e ofroni? Me fjalë të 
tjera, a keni mjaft para për të ofruar kushte kreditore në kontratat tuaja 
të eksportit si pjesë e ciklit tuaj të biznesit?

	Rreziku në varësi të shtetit

Shtetin të cilin e synoni për të eksportuar softuerin dhe shërbimet e TIK 
mund të jetë një rrezik i veçantë që ju duhet të merrni në konsideratë. 
Rreziqet e vendit të synuar tradicionalisht bien në katër fusha:

- Stabiliteti politik, respektivisht kërcënime të brendshme dhe të jashtme 
për stabilitetin e vendit; rreziku i vendimeve politike që do të rrezikonin 
shitjet tuaja të eksportit, duke përfshirë imponimin e embargove, 
tarifave apo kuotave të tjera, si dhe kufizimet në importet apo eksportet;

- Sistemi financiar, respektivisht prania ose mungesa e institucioneve 
tregtare në vend dhe kompetenca e sektorit të shërbimeve bankare dhe 
financiare;

- Fatkeqësitë natyrore - Disa pjesë të botës vuajnë nga katastrofat e 
e rregullta klimatike (për shembull, përmbytjet vjetore, thatësirat, 
tërmetet dhe fatkeqësitë e tjera). Këto fatkeqësi natyrore mund të 
dëmtojnë seriozisht funksionimin e sektorit të biznesit dhe të qeverisë;

- Moda dhe financat - skemat tregtare ndërkombëtare shpesh krijojnë një 
rajon apo vend modern si një treg eksporti. Në këto rrethana, financimi 
i tregtisë shpesh është i disponueshëm, duke ju lejuar të ofroni kushte 
të mira për kreditimin e klientëve tuaj të cilëve dëshironi tu eksportoni. 
Megjithatë, moda po ndryshon dhe vendet mund të bien shpejt nga 
më të preferuarat si në aspektin e eksporteve ashtu edhe në aspektin e 
financave tregtare.

	Rreziqe të tjera

Nëse prodhoni softuer ose shërbime të TIK me porosi, strategjia juaj e eksportit 
duhet të përfshijë edhe situacione të paparashikueshme që do t’ju ndihmojnë 
të menaxhoni rrezikun e mundshëm. Ju gjithashtu duhet të mendoni për 
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marrëveshjet e faturimit që mund të tregojnë se duhet të grumbulloni fonde në 
vendin e eksportit. Ky parim mund të përfshijë disa paqartësi ose kosto shtesë, 
prandaj është e nevojshme të rishikohet sistemi ligjor në vendin e eksportit. 
Gjithashtu, marrëveshja juaj mund t’ju lejojë të merrni hapa ligjorë për të shlyer 
borxhin tuaj në një vend tjetër, duke përfshirë edhe tuajin.

7. Struktura organizative
Një nga sfidat kryesore lidhur me zbatimin e strategjisë së promovimit të 
eksportit për industrinë softuerike të RMV është krijimi i një strukture të 
përshtatshme organizative e cila mundëson bashkëpunimin dhe koordinimin 
efektiv të aktorëve të ndryshëm. Kjo është veçanërisht e vështirë sepse 
këto palë të interesit janë njësi të pavarura, me struktura, aftësi, burime dhe 
kultura organizative. Në kundërshtim me nivelin e korporatave, nuk ka njësi 
qendrore apo hierarki që lehtëson ekzekutimin e strategjisë. Prandaj, nevojitet 
një formë alternative organizative që do të mundësojë bashkëpunimin për të 
zbatuar strategjinë në vendosjen e palëve të ndryshme të interesit dhe është 
përtej strukturave organizative klasike të korporatave që bazohen në kontroll 
dhe hierarki. Gjithashtu, struktura organizative duhet të reflektojë strategjinë, 
objektivat e saj dhe masat e saj specifike.

Ekzistojnë disa forma organizative që përqendrohen në koordinimin dhe 
bashkëpunimin e jo në kontroll. Këto forma përfshijnë organizatat dhe 
lidhje të bazuara në ekip dhe projekte. Me qëllim të zbatimit të strategjisë 
së promovimit të eksportit, lidhjet janë forma më e rëndësishme pasi ato 
punojnë për të organizuar dhe koordinuar disa kompani të pavarura ose 
palë të interesuara. Në fakt, këto lidhje shpesh janë të organizuara rreth 
një kompanie qendrore ose organizate që vepron si një „sistem integrues“. 
Në kundërshtim me hierarkinë klasike nga lart-poshtë, lidhjet bazohen 
kryesisht në koordinimin vullnetar nëpërmjet përshtatjes multiraterale. 
Faktorët e suksesit për zbatimin e strategjisë së bashkëpunimit:

• Koordinim i ngushtë;

• Komunikim i rregullt;

• Shkëmbimi i informacionit;

• Përgjegjësitë e përcaktuara qartë;

• Proceset e përcaktuara qartë;

• Mësim i vazhdueshëm;

• Përdorimi i ekipeve ndër-funksionale/grupeve të punës.
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Për shembull, një «sistem integrues» mund të jetë një organizatë si Oda 
Ekonomike e TIK – MASIT, e cila përfaqëson kompanitë dhe posedon me 
infrastrukturë, ka një strukturë të mirë organizative me punonjës në dispozicion. 
Në të njëjtën kohë, Oda e Tregtisë, siç është MASIT, mund të ofrojë punëtori të 
ndryshme në temën e eksportit të softuerit dhe shërbimeve të TIK, shërbime 
këshilluese lidhur me temën, si dhe pjesëmarrjen në ngjarje dhe panaire. Kjo 
tashmë është një pjesë serioze e aktiviteteve të portofolit të MASIT.

Një avantazh tjetër në përdorimin e Odës së Tregtisë si «sistem integrues» 
si një strukturë organizative për zbatimin e strategjisë është fakti se, në 
kundërshtim me ministritë, ajo është më pak e ndjeshme ndaj ndikimit politik 
dhe rikonstruksioneve.

8. Plani i veprimit 
Një plan veprimi që është i natyrës taktike është rezultati përfundimtar i të 
gjitha fazave të mëparshme të procesit tuaj të ekpsportit të softuerit dhe të 
shërbimeve. Në planifikimi i aktiviteteve duhet të përcaktohen edhe rezultatet e 
parashikuara, si dhe mënyrat dhe personat përgjegjës të cilët do t‘i udhëheqin ato. 
Faza përfundimtare është zhvillimi i një plani veprimi në mënyrë që të filloni me 
aktivitetet e eksportit. Ky plan veprimi duhet të përpilohet në bazë të analizës suaj 
të eksportit dhe analizës së konkurrentëve. Ju duhet të bëni një pasqyrë të detajuar 
të aktiviteteve që duhet të ndërmerren për të bërë biznesin tuaj konkurues dhe për 
të shfrytëzuar mundësitë, si dhe një pasqyrë të detajuar të planeve dhe kostove. 
Plani i veprimit gjithashtu duhet të mbështesë qëllimet dhe strategjitë tuaja. 
Për të lehtësuar monitorimin dhe ekzekutimin e aktiviteteve, ju mund të 
përgatisni një prezantim tabelar të detajuar të aktiviteteve ku do të tregohen se 
cilat aktivitete duhet të fillojnë dhe të përfundojnë dhe si t‘i përshtaten njëra-
tjetrës.

9. Buxheti
Aspekti i fundit i planit të marketingut të eksportit është plani financiar. Së pari, 
ju duhet të vlerësoni shitjet e eksportit, që mbulojnë një periudhë prej 1 deri 
në 3 vjet. Bazuar në këtë parashikim, ju mund të bëni një projeksion të fitimeve 
të eksportit, si dhe shpenzimet nga eksporti. E gjithë kjo do të rezultojë në një 
parashikim të fitimeve/humbjeve nga aktivitetet tuaja të eksportit.
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