
Kurrikula: Marketingu dhe Shitja

Konceptet kyçe
1. Hyrje: Çfarë është marketingu dhe cilat 
janë detyrat e tregtarëve në agjencitë e 
marketingut digjital ose në ndërmarrjet tjera 
moderne.
2. Si të filloni një karrierë marketingu: Ku të 
kërkoni njohuri, me cilat mjete duhet të njihet 
një person dhe si t’i përdorë ato.
3. Strategjia e marketingut: Si të bëni një 
plan loje për arritjen e konsumatorëve të 
ardhshëm dhe kthimin e tyre në klientë.
4. Formimi i një kampanje marketingu: Si ta 
nisni atë dhe të matni suksesin e saj.
Agjencitë e marketingut digjital aplikojnë 
strategji si optimizimi i motorëve të kërkimit 
(SEO), marketingu i motorëve të kërkimit 
(SEM), marketingu i mediave sociale (SMM), 
marketingu i përmbajtjes dhe marketingu 
mobil për të siguruar që faqja e internetit 
dhe markat e një biznesi të jenë gjithmonë 
të dukshme për klientin digjital.
Një profesionist marketingu ose një marketer 
është përgjegjës për bashkëpunimin me 
stafin tjetër të marketingut për të zhvilluar 
ide unike të kampanjës për të tregtuar 
shërbimet, produktet e kompanisë ose 
identitetin e përgjithshëm të markës.
Një strategji marketingu i referohet planit të 
përgjithshëm të lojës së një biznesi për të 
arritur konsumatorët e ardhshëm dhe për 
t’i kthyer ata në klientë të shërbimeve ose 
produkteve të tyre. Një strategji marketingu 
përfshin:
• Propozimi i vlerës së kompanisë,
• Mesazhet kyçe të markës,
• Të dhëna mbi demografinë e klientëve të 
synuar, dhe
• Elemente të tjerë të nivelit të lartë

• Të menuaritstrategjik: Çdo veprim në 
marketing duhet të përmbajë një qëllim të 
caktuar.
Të menduarit strategjik shpesh mendohet 
si një proces mendor ose i të menduarit 
i aplikuar nga një individ në kontekstin e 
arritjes së një qëllimi ose një grupi objektivash 
në çdo përpjekje. Kur zbatohet në një 
proces menaxhimi strategjik organizativ, 
të menduarit strategjik përfshin gjenerimin 
dhe përdorimin e njohurive dhe mundësive 
unike të biznesit për të krijuar një avantazh 
konkurrues për një firmë ose organizatë.
• Psikologjia e marketingut: Si tregtar, është 
thelbësore të vendosni veten në vendin 
e dikujt tjetër dhe të mësoni nevojat dhe 
dëshirat e klientit tuaj të synuar.
Psikologjia e marketingut është përshkruar 
lirshëm si përfshirja e një sërë parimesh 
psikologjike në strategjitë e marketingut, 
përmbajtjes dhe shitjes. Ne mund të 
mendojmë për psikologjinë e marketingut 
si një mënyrë për të kërkuar modele tek 
njerëzit dhe për të vlerësuar se si kjo lidhet 
me vendimet e tyre të blerjes.

Shkathtësitë Kyçe



Kohëzgjatja Pajisjet dhe Aplikacionet

Metodologjia e Trajnimit

Bashkëpunimi dhe të
Menduarit Kritik

Ky trajnim do të mbahet për dhjetë ditë. 
Trajnimi do të zgjatë deri në tre orë në ditë 
dhe do të përfshijë deri në dy tema. Së fundi, 
dhjetë ditë është optimale për të hyrë në 
marketing dhe shitje dhe për të ndërtuar 
themelet që tregtarëve të ardhshëm ju 
duhen për tu hudhur në industri. Detaje të 
tjera të lidhura me kohën janë përshkruar në 
orarin e trajnimit.

Posedimi I një laptopi është kusht për të 
marrë pjesë në kurs, dhe ne gjithashtu 
do të përdorim disa zgjidhje softuerike 
për monitorimin e avancuar të fushatave 
të marketingut dhe krijimin e tyre. Këto 
përfshijnë por nuk kufizohen në:
• Clickup - Mjet online për menaxhimin e 
projektit,
• Google Analytics - Mjet online për 
monitorimin e trafikut të faqes në internet 
dhe mbledhjen e të dhënave të përdoruesit,
• Google Data Studio - Mjet online për analizë 
të të dhënave,
• Facebook Ads Manager - Mjet online për 
reklama, dhe
• Platformat e mediave sociale.

Edhe pse kursi udhëhiqet nga një trajner 
ekspert, pjesëmarrësit kanë mundësinë të 
ndërpresin trajnerin dhe të kërkojnë sqarime 
në çdo moment.
Studentët do të krijojnë kampanjat e tyre 
të para të marketingut dhe do t’u kërkohet 
t’i prezantojnë ato te të tjerët, duke shfaqur 
dhe shpjeguar punën e tyre në detaje. Në 
atë mënyrë, ne do të nxisim komunikimin të 
dyanshëm mes trajnerit dhe pjesëmarrësve.
Studentët do të mësohen të kryejnë një 
hulumtim tregu në një vend të zgjedhur 
për të identifikuar audiencën e synuar dhe 
personat blerës.
Pas kësaj, ata do të duhet të vendosin dhe 
të zgjedhin kanalin e duhur për komunikim 
me audiencën e tyre të synuar. Mënyra se si 
ata do të komunikojnë me audiencën e tyre 
të synuar është zgjedhja e tyre, dhe ky është 
momenti kur ne mund të matim njohuritë e 
studentëve për audiencën e synuar dhe sa 
i suksesshëm ishte hulumtimi i tyre i tregut.
Me pak fjalë, studentët do të duhet të 
paraqesin kampanjat e tyre dhe të 
shpjegojnë me bindje zgjedhjet e tyre.
Një person blerës është një përshkrim 
imagjinar i një klienti ideal ose audience 
të synuar, ndërsa hulumtimi i tregut është 
një përpjekje e organizuar për të mbledhur 
informacion në lidhje me tregjet e synuara 
dhe klientët: merr njohuri për ata, duke filluar 
me atë se kush janë ata.

Nëse pjesëmarrësit duan të përfitojnë sa 
më shumë nga ky kurs dhe të bëhen vërtet 
tregtar ose të përmirësojnë njohuritë e tyre 
të marketingut, atëherë këto elemente janë 
thelbësore:
• Mendim kritik,
• Bashkëpunimi,
• Komunikimi, dhe
• Kreativiteti.
Pa mendim kritik dhe kreativitet, pjesëmarrësit 
nuk do të jenë në gjendje të përmirësojnë 
shkathtësitë e tyre të marketingut. Puna e 
çdo tregtari është të jetë i vetëdijshëm për 
të gjitha proceset dhe të komunikojë me 
sektorë të ndryshëm në një kompani.
Gjatë këtij kursi, do të ketë detyra që do të 
nxisin kreativitetin e studentëve dhe do t’i 
bëjnë ata të mendojnë për konsumatorët. 
Përveç kësaj, studentët do të krijojnë 
strategjinë e tyre të marketingut ku do të 
duhet të tregojnë empati dhe kreativitet.
Shënim: Posedimi I shkathtësive të buta nuk 
është i detyrueshëm për t’u regjistruar në 
këtë kurs. Gjithçka që nevojitet është hapja 
ndaj ideve dhe koncepteve të reja.



Diskutim Kuptimplotë
dhe Analizim Studentit

Çështjet rreth të Mësuarit

Matja e të Mësuarit
të Studentëve

Hapësira Optimale e të Mësuarit

Kursi është planifikuar në atë mënyrë që të 
kërkojë punë individuale në njërën pjesë, 
ndërsa në pjesën tjetër, inkurajon bisedë dhe 
ndërveprim në shpjegimin e punës aktuale.
Ideja kryesore është që të ketë komunikim 
të dyanshëm gjatë gjithë kursit. Prandaj, 
ligjeratat e bezdisshme me të cilat jemi 
mësuar në shkollat tradicionale nuk do të 
jenë zgjedhja jonë në asnjë segment trajnimi.
Sesionet janë krijuar për të inkurajuar 
pjesëmarrjen aktive dhe bashkëpunimin 
me kolegët, përveç udhëzimeve të dhëna 
nga instruktori. Vendimmarrja e informuar 
është një nga arsyet kryesore që marketingu 
dhe shitjet përbëjnë shtyllën themelore të 
industrisë së reklamave.
Diskutimi kuptimplotë i referohet llojit të 
bisedës që e çon mësimin përpara. Wolf, 
Crossen dhe Resnick (2006) përshkruajnë 
tre aspekte të diskutimit kuptimplotë:
1. Përgjegjshmëria ndaj komunitetit mësimor.
2. Përgjegjshmëria ndaj njohurive të sakta.
3. Përgjegjshmëria ndaj të menduarit rigoroz.

Nëse studentët nuk duket se po marrin 
njohuritë dhe aftësitë e prezentuara gjatë 
kursit, ata do të marrin udhëzime dhe 
materiale individuale që do t’i ndihmojnë ata 
të kuptojnë më mirë temën. Për më tepër, 
trajneri do të vihet në dispozicion në çdo 
moment gjatë mbarëvajtjes së kursit përmes 
emailit dhe platformave të mediave sociale.
Në situata të tilla kur lindin çështje me të 
mësuarit, trajnuesi do t’i përcjellë studentit 
material shtesë që mund të jetë i dobishëm 
për ta. Gjatë ligjëratës, traineri do të synojë 
të sigurojë që studenti ta ketë kuptuar mirë 
mësimin.
Të gjitha masat do të vendosen për të zgjidhur 
çdo çështje mësimore që mund të lindë 
gjatë zbatimit të trajnimit, duke promovuar 
përvojën më të vlefshme të të mësuarit.

Vetë ligjëratat janë shumë të hapura dhe plot 
komunikim mes trajnerit dhe studentëve, si 
dhe mes vetë studentëve. Prandaj, trajneri 
gjithmonë do të ketë kohë për pyetje dhe 
përgjigje, sipas së cilës ne do të krijojmë një 
ide të përafërt se sa mirë ata e kuptuan atë.
Në fund të trajnimit, do të ketë sesione Pyetje 
dhe Përgjigje për t’iu përgjigjur pyetjeve të 
veçanta dhe për t’i drejtuar ata në burime 
shtesë. 
Detyrat autentike dhe thellimi në materiale 
janë një pjesë integrale e sesioneve të 
trajnimit. Përfundimi i detyrave të shumta 
autentike do të inkurajohet përmes 
përdorimit të skenarëve të botës reale.
Për ta përmbledhur, detyrat autentike 
kërkojnë që pjesëmarrësit të përdorin 
strategji, njohuri dhe aftësi të mësuara 
gjatë përfundimit të një detyre të jetës reale 
që një personi duhet të kryejë në jetën e tij 
profesionale ose private.

Ekzistojnë dy mundësi për zhvillimin e këtij 
trajnimi:
1. Në klasë, ose
2. Përmes një platforme online.
Opsioni I parë është më I përshtatshëm pasi 
që traineri do të mund vëzhgojë përparimin 
e secilit pjesëmarrës personalisht, ka më 
shumë interaktivitet dhe studentët mund të 
ndajnë dhe diskutojnë idetë e tyre.
Sidoqoftë, në rast krize emergjente ose të 
shëndetit publik, trajnimi mund të zhvillohet 
edhe përmes ndonjë platforme online si 
Zoom, Microsoft Teams, Google Meet, etj.



Këndvështrimi Trajnerit

Trajneri

Matja e Njohurive dhe
Shkathtësive të Studentëve

Pjesëmarrësit do të kenë një mundësi për të 
marrë komente, dhe ata do të udhëzohen 
me kujdes gjatë gjithë kursit. Trajnuesi do të 
theksojë për të gjithë studentët se ky trajnim 
nuk e ndal procesin e të mësuarit dhe se vet 
trajneri vetë është gjithmonë i disponueshëm 
për të gjitha pyetjet, pavarësisht se sa kohë 
ka kaluar nga kursi.
Në këtë mënyrë, ne do të sigurohemi 
që reagimet e duhura mësues-nxënës 
të avancojnë rrugën mësimore të 
pjesëmarrësve edhe pas përfundimit të 
trajnimit.

Spasimir Novakoviq ka lindur në vitin 1994, në 
Mitrovicën Veriore, dhe fëmijërinë e ka kaluar në 
Mitrovicën Veriore, Beograd dhe Sokobanja. Kjo është 
arsyeja pse ai bëri shumë miq dhe lidhje biznesi dhe 
zgjodhi të ishte një tregtar si rezultat.

Ai është pronar dhe drejtor i Brandit Technology DOO, 
platforma e parë e printuar sipas kërkesës në rajon.
Gjatë katër viteve të fundit, ai gjithashtu ka punuar 
si ZKM në W3 Lab, një agjenci digjitale e formuar në 
Mitrovicën Veriore.

Projektet në të cilat ai punoi ishin të shumta, nga 
ato lokale në ato rajonale dhe globale. Kohët e 
fundit, puna e Spasimirit është përqëndruar në 
detyrat organizative dhe strategjike dhe edukimin e 
punonjësve të rinj në fushën e marketingut.

Ai ishte gjithashtu ligjërues në konferenca dhe takime 
të shumta marketingu (IT) në vend dhe në rajon.

Në fund të kursit, të gjithë do të kenë një 
mundësi për të prezantuar punën e tyre 
përmes kampanjave të tyre të para të 
marketingut. Duke vepruar kështu, trajneri 
do të ketë një pasqyrë më të mirë në aftësitë 
dhe njohuritë që kanë fituar pjesëmarrësit 
gjatë kursit trajnues 10-ditor.
Pas përfundimit të të gjitha mësimeve, 
trajneri do të japë teste për të gjitha temat e 
diskutuara gjatë trajnimit. 


