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Ky projekt është pjesërisht i mbështetur me grant nga Ambasada e SHBA-ve. Mendimet, zbulimet dhe 
konkluzionet ose rekomandimet e paraqitura këtu janë të implementuesit/autorëve dhe nuk i reflektojnë 
domosdoshmërisht ato të Qeverisë së SHBA-ve.

Ky botim është krijuar brenda kornizave të projektit “Pse Jo Unë? 2.0: Stimulimi dhe Shfaqja e Praktikave të 
Mira në Sipërmarrjen e të Rinjve”, mbështetur nga Ambasada e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup.





HYRJA

Ky udhëzues fillestar ose paketa e mjeteve, 
bazohet në metodologjinë e “Njeriu në 
qendër të Dizajnit” - një qasje e cila përqen-

drohet fuqimisht në njohjen e Grupit (eve) Tuaj të 
synuar dhe gjetjen e përmbajtjes më të mirë për 
ta dhe për markën tuaj.
Ky është një mjet që duhet ta keni absolutisht në 
botën dixhitale në të cilën jetojmë. Si klientë, ne 
jemi të ekspozuar ndaj mbi 10.000 mesazheve 
në ditë nga marka të ndryshme. Pra, në mënyrë 
që të dalloheni në atë sasi mesazhesh dhe për të 
tërhequr vëmendjen e grupit që ju synoni, duhet 
të krijoni dhe të punoni me paketën e plotë të 
Përmbajtjes së Marketingut. Nëse mungon qoftë 
edhe një pjesë, kjo mund të ndikojë në mënyrë të 
konsiderueshme në të gjitha pjesët e tjera.
Kjo pako mjetesh, do ju udhëzojë të krijoni një 

Mirë se vini në paketën e mjeteve në 
internet, që do t’ju ndihmojë në pro-
movimin dhe rrëfimin e suksesshëm 
të Start up-it tuaj!



paketë të plotë  marketingu të përmbajtjes në 8 
HAPA.  
Për secilin nga 8 HAPAT, ju që do të gjeni;
-një SHPJEGIM 
-një SHEMBULL 
-dhe një SHABLLON USHTRIMI për ta plotësuar. 
Përveç kësaj, ne u siguruam që përmbajtja dhe 
këshillat që ju japim, të jenë të përshtatshme 
për ekosistemin tuaj. Bazuar në sondazhin që 

kemi kryer paraprakisht, markimi, promovimi dhe 
marketingu janë perceptuar si një nga faktorët 
kryesorë të suksesit për fillestarët në Maqedoninë 
e Veriut. Kjo është arsyeja pse shumica e  përm-
bajtjes në këtë pako mjetesh,  ju udhëzon përmes 
HAPAVE praktikë që mund t‘i ndërmerrni dhe t’i 
aplikoni menjëherë në Start-up-in tuaj.

ME FAT dhe KRIJIMTARI TË 
KËNDËSHME!



HAPI  1 
Qëllimi (SMART)



SPJEGIMI për qëllimin SMART 

Marketingu me një  përmbajtje të caktu-
ar,  nuk duhet të bëhet vetëm për të qenë 
i pranishëm në internet ose në Mediat 
Sociale.
 
Marketingu me një përmbajtje të caktuar, 
gjithmonë duhet të ndihmojë për të arritur 
një moment historik ose një qëllim që keni 
si biznes/markë.

Cili është qëllimi juaj? 
- Sa është sasia e produktit që doni të 
shisni?
- Sa ndjekës doni të keni në mediat Sociale?
- Sa klientë doni të rekrutoni? 
Shënim: Në marketingun me një përmbajtje 
të caktuar, mund të punoni njëkohësisht për 
arritjen e 1-3 qëllimeve.



SHEMBULL për qëllimet SMART 

Ne jemi…  

Ne jemi një biznes Start-up me qendër në 
Maqedoninë e Veriut, i cili  që ka zhvilluar 
një aplikacion për shitjen dhe blerjen e 
ushqimit organik.

Qëllimi ynë:

Nga 1 gushti deri më 31 dhjetor 2021, kemi 
2000 porosi për ushqime përmes aplika-
cionit dhe 50 shitës të regjistruar në aplika-
cion që shesin ushqimin e tyre.



USHTRIMI për qëllimin SMART 

Detyrë: Definoni 1-3 qëllime SMART



HAPI  2 
Personat  
e Synuar



SPJEGIMI për Profilet e Personave të Synuar

Pasi të keni përcaktuar qëllimet tuaja, 
duhet të kuptoni me kë duhet të flisni, në 
mënyrë që të arrini qëllimin (et) tuaj.

Ju duhet të krijoni profilet e “klientëve 
tuaj” idealë - në Marketing ato quhen Per-
sonat e synuar.

Shënim: Për seicilin qëllim, duhet të keni të 
paktën 2-3 persona të synuar. Një person i 
synuar, mund të shfrytëzohet për më shumë 
se një qëllim.



SPJEGIMI për Profilet e Personave të Synuar

DETYRË:
Njihini klientët tuaj, sikur të ishin miqtë 
tuaj më të mirë, duke krijuar Profilin e 
Personit të Synuar.

Rreth tyre mësoni:
Gjërat e përgjithshme: Mosha, Gjinia, De-
mogafia, etj.
Më hollësisht: sjellja, pasionet, rrjetet so-
ciale dhe preferencat kryesore

Këshillë shtesë: 
Kërkoni në Google 
profilin e Personit të 
Synuar për industrinë 
tuaj. Në internet mund 
të gjeni shumë shem-
buj të mirë!



SHEMBULL për Profilet e Personave të Synuar

Në  faqen tjetër, kemi krijuar profilet e 2 personave të 
synuar, (bazuar në qëllimet tona SMART)

BLERËSI: Ana, një studente që pëlqen të 
porosisë ushqim nga aplikacioni

SHITËSI: Kristiani, pronari i një dyqani 
që dëshiron të shesë ushqimin përmes 
aplikacionit tonë.



SHEMBULL për Profilet e Personave të Synuar

Pyetje Personi 1 – blerësi Personi 2 – shitësi

Kush është 
personi: emri, 
gjinia, mosha, 
profesioni, 
shteti/qyteti

Ana, 23, studente e arteve, jeton në 
Shkup, vegjetariane që prej 2 vitesh, 
jeton me të dashurin, nuk ka fëmijë.

Kristiani, 40, pronar i një dyqani 
ushqimesh të shëndetëshme në Shkup, 4 
të punësuar, shet vetëm ushqime të 
zonës. 

Çfarë përfiton ky 
person nga 
produkti ynë? 

- Nuk ka problem të gejë ushqim cilësor
- Zgjedhje e madhe nga më suhmë 
shitës
- Dërgesë e shpejtë
- Mbështet stilin e  saj të jetesës

- Mundësi për të filluar/shtuar shitjet 
online 
- Promovim për dyqanin e tij
- Më pak punë administrative
- Mbështetje për të kapërcyer pasojat e 
pandemisë

Si ndjehet ky 
person kur ka 
nevojë për 
produktet tona?

- Kurioze
- E ngazëllyer
- E kujdesshme / e pasigurtë nëse ia 
vlen të na besojë

- Nën presion, i duhet të rrisë shitjet 
(gjatë pandemisë)
- I shqetësuar/i dëshpëruar
- Me shpresë
- I kujdesshëm si do të funksionojë kjo 
me blerësit

Si ndjehet ky 
person kur  i gjen
produktet tona?

- E lumtur
- E ngazëllyer
- Konfirmon mënyrën e saj të jetesës

- Ende i kujdesshëm
- Por i lehtësuar
- I motivuar për të zbuluar mënyra të reja

Ku mund ta gjej 
këtë person 
online/offline?

- Instagram
- TikTok
- Kërkim në Google

- FB 
- LinkedIn
- Google



USHTRIM për Profilet e Personave të Synuar

Pyetje Personi 1 Personi 2

Kush është 
personi: emri, 
gjinia, mosha, 
profesioni, 
shteti/qyteti

Çfarë përfiton ky 
person nga 
produktet tona? 

Si ndjehet ky 
person kur ka 
nevojë për 
produktet tona?

Si ndjehet ky 
person kur  i gjen  
produktet tona?

Ku mund ta gjej 
këtë person 
online/offline?



HAPI  3 
Mesazhet  

Përmbajtësore



SPJEGIM për Mesazhet Përmbajtësore + Formatet

Për të filluar një bisedë me personat tuaj 
të synuar, ju keni përcaktuar mesazhe me 
përmbajtje që do t‘i bëjë të rezonojnë dhe 
do të tërheqin vëmendjen e Personit tuaj 
të Synuar.

DETYRË: Krijoni (me ekipin tuaj) bazuar në 
Profilin e Personit të  Synuar, minimum 5 
mesazhe me përmbajtje që do të tërheqë 

vëmendjen e Personit tuaj të Synuar. Shto-
ni gjithashtu formate, kanale dhe një afat 
kohor të përafërt në Mesazhet tuaja Përm-
bajtësore. 
Përsëriteni këtë ushtrim për seicilin nga 
personat e synuar.

Në faqen tjetër, do të gjeni ushtrime se si të 
krijoni Mesazhet tuaja Përmbajtësore. 



SHEMBULL Mesazhet Përmbajtësore + Formatet

Personi 1: Ana – Faza  3 Personi 2: Milloshi – Faza 2

Mesazhi 
përmbajtësor

Afati kohor / 
Frequenca

Formati/ 
Kanalet

Mesazhi 
përmbajtësor

Afati kohor 
/ Frequenca

Formati/ 
Kanalet

Zgjedhje e 
madhe e 
ushqimit 
vegjetarian

• Gjatë gjithë 
kohës

• Një herë 
në javë

• Foto me 
format profili

• TikTok, Insta

Kontakto bazën 
e re të 
klientëve

• Gjatë 
gjithë 
kohës

• 2 herë në 
javë

• Shfaq
formatin

• Reklama në 
Google 
(përveç 
shtatorit) 

• Facebook, 
Insta

Ofertë dërgese 
falas

• Shtator -
për një 
muaj 

• Çdo të 
dytën ditë

• Imazhe (si
reklama) 
ose video të 
shkurtra

• Reklama në
Google,
reklama në
Insta, TikTok

Promovim i 
dyqanit tuaj

• Gjatë 
gjithë 
kohës

• Një herë 
në javë

• Video nga
shitësi

• FB, Insta, 
TikTok, 
LinkedIn

Prezentojmë
ushqim  veror, 
të 
shëndetshëm 
dhe vegjetarian

• Nga gushti
deri në
nëntor

• Një herë 
në javë

• Video të
shkurtra

• Insta, TikTok

Si funksionon 
kjo për shitësin

• Gjatë 
gjithë 
kohës

• 2 herë në 
javë

• Video të
shkurtra

• LinkedIn, 
Facebook



USHTRIM Mesazhet Përmbajtësore+ Formatet

Personi 1 Personi 2

Idea 
përmbajtësore Afati kohor Formati/ 

Kanalet 
Idea 

përmbajtësore Afati kohor Formati/ 
Kanalet 



HAPI  4 
Rrëfimi



SPJEGIM Rrëfimi

Rrëfimi përfshin gjithçka që ju doni t‘i trego-
ni personit tuaj të synuar, përmes krijimit të 
një fotografie. 
Me fjalë të tjera: 
Rrëfimi është tregimi i mesazheve tuaja 
përmbajtësore( nga HAPI  3) në mënyra të 
ndryshme kreative. 

Shënim: Një rrëfim i mirë në MARKETIN-
GUN PËRMBAJTËSOR, nuk do të thotë të 
krijosh historitë më kreative gjatë gjithë 
kohës, por të gjesh mënyra të qëndrueshme 
dhe lehtësisht të kuptueshme, që mesazhet 
tuaja përmbajtësore të arrijnë më lehtë te 
personat tuaj të synuar. 



Këshilla për histori të 
mira në lidhje me markën 
tuaj:

1. Historia juaj personale 
(si keni filluar, motivimi 
juaj personal, etj.)

2. Një histori rreth USP / 
vlerës së  markës suaj.  
Si përfiton personi juaj i 
synuar?

3. Historia e produktit / 
shërbimit / biznesit tuaj 
(nga ideja te zhvillimi)

4. Prapaskenat, udhëtimi 
juaj, etj.

SPJEGIMI për Rrëfimin

Qëllimi juaj

Këtu do mund ta 
gjeni historinë e juaj 

adekuate

Klientët

Arsyeja juaj / pse-ja



SHEMBULL për Rrëfimin

DETYRË: 
Në ushtrimin vijues, 
do të marrim 2 Me-
sazhe Përmbajtësore 
(nga HAPI 3) dhe do të 
përpiqemi të gjejmë 5 
mënyra (= histori) si ta 
tregojmë këtë mesazh 
përmbajtësor.

Qëllimi juaj

Këtu do mund ta 
gjeni historinë e juaj 

adekuate

Klientët

Arsyeja juaj / pse-ja



SHEMBULL- 5 Mënyra për të treguar një mesazh

MESAZHI PËRMBAJTËSOR 1 MESAZHI PËRMBAJTËSOR 2

PëRZGJEDHJE E MADHE E 
USHQIMEVE VEGJETARIANE

SI TË ARRISH BAZËN E 
KONSUMATORËVE TË RINJ

1. Azhurnoni rregullisht risitë e menusë vegjetariane 1. Publikoni  klientët e RINJ  që përdorin aplikacionin 
për herë të parë

2. Prezantoni shitës që ofrojnë ushqim vegjetarian 2. Publikoni video që paraqetin shpërndarjen te një 
klient nga  baza e klientëve të rinj

3. Krijoni  statistika se si rritet numri i ofruesve 
vegjetarianë

3. Shkruani  një artikull për një autor të tuar në një 
revistë ushqimore,  rreth larmisë së klientëve që 
porosisin ushqim të shëndetshëm

4. Pjatë vegjetariane e muajit / javës 4. Ndani artikuj ose infografik se si ndryshoi sjellja e 
konsumatorëve gjatë pandemisë

5. Ndani recetë mujore për gjellë vegjetariane 5. Dërgoni azhurnime të rregullta tek shitësit për 
regjistrimet dhe numrat e tjerë



USHTRIM-5 Mënyra për të treguar një mesazh

MESAZHI PËRMBAJTËSOR 1 MESAZHI PËRMBAJTËSOR 2



HAPI  5 
Zëri Brend 



“Zëri brend”, është mënyra 
se si ju flisni me klientët 
tuaj, ai që  përcakton stilin 
e  komunikimit të markës 
suaj. Duke përdorur një 
Zë të unifikuar, marka 
juaj merr një prani të qën-
drueshme në botën online 
dhe offline.

Përcaktoni zërin e markës 
suaj,  duke përdorur mod-
elin në të djathtë.
Përgjigjjuni 4 pyetjeve:
1. Si do ta përshkruanit 
personin tuaj ?
2. Si tingëlloni ju për botën 
atje jashtë? 
3. Çfarë lloj gjuhe  duhet të 
përdorni?
4. Cili është qëllimi i 
markës suaj?

SPJEGIM Zëri Brend



USHTRIM Zëri Brend

Personi Toni

Gjuha Qëllimi 



HAPI  6 
Identiteti Vizual



SPJEGIM DHE SHEMBULL për Identitetin Vizual

Vizualizimi  e bën më të lehtë për Personat 
tuaj të Synuar,  që të  krijojnë një lidhje emo-
cionale me markën tuaj.

Për Identitetin tuaj Vizual, përdorni ngjyra, 
gërma dhe stil të përhershëm të markës.

DETYRË:
Plotësoni pyetjet në diapozitivin tjetër, për 
të përcaktuar Identitetin tuaj Vizual.



USHTRIM-Mblidhni elementet e identitetit tuaj vizual

VI 
elementet Definicioni Komente 

Fonti juaj i 
gërmave

Ngjyrat e 
markës 
suaj (kodi)

Elemente
të tjera 
p.sh. 
slogani, 
tag-e linja, 
etj.

Logo + 
pozicioni i 
logos



HAPI  7 
Kanalet



SPJEGIMI Zgjidhni kanalet tuaja

Është e rëndësishme të ndiqni trendet në 
Mediat Sociale dhe Marketingu Përmbajtë-
sor, POR: 
Përgjigjen më të mirë se në cilat kanale 
duhet të investoni, e gjeni në profilin e PER-
SONAVE TUAJ TË SYNUAR.

SEPSE: Kanalet më të mira 
për ju, janë kanalet ku 
mund t‘i gjeni personat tuaj 
të synuar.



SHEMBULL  Zgjidhni kanalet tuaja
DETYRË: Shikoni profilet e personave tuaja 
të synuar dhe shikoni se cilat kanale përdoren 
më shumë nga këta persona të  synuar.
Për shembull shikoni në :
- Facebook
- Instagram
- TikTok

Shënim: 
Ky ushtrim është pjesë e HAPIT  8, pasi të 
gjitha kanalet tuaja duhet të shtohen në 
Planin Përmbajtësor

- LinkedIn
- Google Ads



HAPI  8 
Plani  

Përmbajtësor



SPJEGIMI Plani Përmbajtësor 
Plani përmbajtësor, është kombinimi strate-
gjik i kohës, formatit, përmbledhjes së saktë 
të përmbajtjes dhe kanaleve.
Plani përmbajtësor, jo vetëm që duhet të 

bëhet kalendari juaj, por gjithashtu ai ju 
tregon rrugëtimin që duhet të përshkrojë 
audienca juaj.



SPJEGIMI Plani Përmbajtësor 

Plani përmbajtësor, duhet të përfshijë të 
gjitha kanalet që përdorni (horizontalisht) 
DHE një afat kohor në muaj, javë ose ditë 
(vertikalisht).

DETYRË: Shtoni të gjithë përmbajtjen që 
keni mbledhur nga HAPI 3 dhe HAPI 4 në 
Planin tuaj Përmbajtësor

Shembullin e gjeni në faqen tjetër



SHEMBULL Plani Përmbajtësor

Website Facebook Instagram TikTok LinkedIn Google 
Ads

Gusht

Vazhdoni të 
azhurnoni 
postimet

Rishikime për bazën e 
re të klientëve (8 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)
Punoni për shitësit (8 
postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Ushqime të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Ushqime të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)

Rishikime për bazën e re të 
klientëve (8 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Rishikime  
(8 herë)

Shtator

Vazhdoni të 
azhurnoni 
postimet

Rishikime për bazën e 
re të klientëve (8 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Dërgesa  falas (8 
postime)Ushqime të 
shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Dërgesa  falas (8 Ushqime 
të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)

Rishikime për bazën e re të 
klientëve (8 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Dërgesa  
falas 
(8  herë)

Tetor 

Vazhdoni të 
azhurnoni 
postimet

Rishikime për bazën e 
re të klientëve (8 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Ushqime të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Ushqime të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)

Rishikime për bazën e re të 
klientëve (8 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Rishikime  
(8 herë)

Nëntor

Vazhdoni të 
azhurnoni 
postimet

Rishikimetpër bazën e 
re të klientëve (8 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Ushqime të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Ushqime të shëndetshme 
vegjetariane (4 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)

Rishikime për bazën e re të 
klientëve (8 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Rishikime 
(8 herë)

Dhjetor

Vazhdoni të 
azhurnoni 
postimet

Rishikime për bazën e 
re të klientëve (8 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj 
(4 postime)

Zgjedhje e madhe e 
ushqimit vegjetarian (4 
postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)

Rishikime për bazën e re të 
klientëve (8 postime)
Promovoni dyqanin tuaj (4 
postime)
Si funksionon kjo  për
shitësit (8 postime)

Rishikime  
(8 herë)



USHTRIM Plani Përmbajtësor




