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Bëni kërkime të
tregut për të
ditur çka presin
Konsumatorët.???

IV. IV. ProcesiProcesi I I KKëërkimeverkimeve tete treguttregut
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C’ka mund t’i ofroni tregut?

“Dallimi midis asaj qe jeni sot 
dhe asaj qe do te jeni pas 5 vite
– do te varet vetem nga cilesia e 
librave te cilat do t’i lexoni.”

Džim Ron
Filozof Amerikan dhe afarist.
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IV. IV. KKëërkimetrkimet e e treguttregut
Objektivat:

* Ç’jane kërkimet e tregut?

* Cila është lënda e kërkimeve te tregut ?

* Cilët faktorë – nevoja ndikojnë në kërkimet e tregut?

* Si zhvillohet procesi i KT?

* Prezentimi i qëndrimeve te menaxhereve ndaj KT dhe

* Konkluzione dhe rekomandime!!!
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CC’’janejane KerkimetKerkimet e e TregutTregut??

KT KT janejane:  :  njenje procesproces i i mbledhjesmbledhjes, , 
regjisitrimitregjisitrimit, , perpunimit,procesimitperpunimit,procesimit dhedhe tete
projektimitprojektimit tete tete dhenavedhenave dhedhe
informacioneveinformacioneve permespermes metodavemetodave
shkencoreshkencore me me qellimqellim tete marrjesmarrjes tete
vendimevevendimeve tete marketingutmarketingut ..
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DEFINIMI I KTDEFINIMI I KT

KT paraqesin nje procesi sistematik
dhe objektiv te prodhimit te të
informacionit - ne baze te te cilave
merren vendime afariste.
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• Informacioni duhet të jetë:

1. shkencor; jo intuitiv ose i mbledhur
rastësisht

2. objektiv
3. jopersonal dhe
4. ne kohë të duhur.

• Ndimon çdo aspekt të vendimmarrjes në
një organizatatë ose institucion
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Rendesia e informataveRendesiaRendesia e e informataveinformatave

Pse na
duhen

Informatat???

Mjedisi I 
Marketingut

- Faktoret???

Planifikimi
Strategjik

Nevojat e 
konsumatoreve

Konkurenca



88

Konkurenca

Ndermarrja Konsumatoret

3 c ( Corporation; competition and Consumer



99

2. 2. LendaLenda e KTe KT

Lenda e KT- TreguLenda e KT- Tregu

ProduktiProdukti CmimiCmimi DistribuimiDistribuimi PromovimiPromovimi
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ZbulimiZbulimi i i mundmundëësivesive ttëë treguttregut dhedhe
parashikimiparashikimi i i shitjesshitjes

Sa Sa ëështshtëë potencialipotenciali i i shitjesshitjes??
Sa Sa ëështshtëë pjespjesëëmarrjamarrja e e ndndëërrmarrjeverrmarrjeve nnëë tregtreg??
ÇÇfarfarëë janjanëë tendencattendencat zhvillimorezhvillimore nnëë tregtreg??
ÇÇfarfarëë ndryshimeshndryshimesh mundmund ttëë pritenpriten nnëë sjelljensjelljen
konsumatorekonsumatore??
CilatCilat janjanëë gjasatgjasat ppëërr depdepëërtiminrtimin e e tregjevetregjeve ttëë rejareja??
Si Si bbëëhethet parashikimiparashikimi i i shitjesshitjes??
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KKëërkimetrkimet lidhurlidhur me me politikpolitikëënn e e 
produkteveprodukteve

ÇÇfarfarëë ëështshtëë cilcilëësiasia e e produkteveprodukteve tonatona nnëë krahasimkrahasim me me atoato
ttëë konkurrenckonkurrencëëss??
CilaveCilave atributeatribute ttëë produkteveprodukteve duhetduhet tutu kushtohetkushtohet rrëëndndëësisi
mmëë e e madhemadhe??
ÇÇfarfarëë disenjidisenji duhetduhet ttëë ketketëë produktiprodukti??
Si do Si do ttëë zhvillohenzhvillohen dhedhe lansohenlansohen produktetproduktet e e rejareja nnëë tregtreg??
Si do Si do ttëë bbëëhethet eliminimieliminimi i i produkteveprodukteve ttëë vjetvjetëërsuararsuara nganga
asortimentiasortimenti i i prodhimitprodhimit??
Si do Si do ttëë bbëëhethet diversifikimidiversifikimi i, i, modifikimimodifikimi dhedhe simplifikimisimplifikimi i i 
asortimentitasortimentit ttëë prodhimitprodhimit??
CilatCilat shshëërbimerbime ttëë shitjesshitjes do do ttëë ppëërdorenrdoren mmëë ssëë shumtishumti??
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KKëërkimetrkimet lidhurlidhur me me politikatpolitikat e e 
ççmimevemimeve

ÇÇfarfarëë ççmimimimi ttëë shitjesshitjes do do titi caktojmcaktojmëë produktitproduktit??
CilatCilat metodametoda do do titi ppëërdorinrdorin ppëërr caktimincaktimin e e ççmimitmimit??
ÇÇfarfarëë ndryshimendryshime ttëë ççmimitmimit mundmund ttëë pritenpriten brendabrenda
njnjëë linjelinje ttëë produktitproduktit??
Sa Sa ëështshtëë elasticitetielasticiteti i i kkëërkesrkesëëss ppëërr produktetproduktet tonatona??
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KKëërkimetrkimet lidhurlidhur me me politikpolitikëënn e e 
distribuimitdistribuimit

ÇÇfarfarëë kushteshkushtesh ttëë shitjesshitjes do do ttëë ppëërdorenrdoren ppëërr
ndndëërmjetrmjetëëss??
Si Si ttëë vendosetvendoset lidhurlidhur me me shitjenshitjen nnëë
kosnigacionkosnigacion??
ÇÇfarfarëë kriterekritere ttëë distribuimitdistribuimit do do ttëë ppëërdorrdorëë
ndndëërrmarjarrmarja??
Si do Si do ttëë stimulohenstimulohen ndndëëmjetmjetëësitsit??
Si do Si do ttëë transportohettransportohet produktiprodukti??
CilatCilat strategjistrategji ttëë distribuimitdistribuimit do do ttëë ppëërdorrdorëë
ndndëërrmarjarrmarja??
CilatCilat llojelloje ttëë ndndëërmjetrmjetëësvesve do do ttëë ppëërdorenrdoren??
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KKëërkimetrkimet lidhurlidhur me me politikpolitikëënn e e 
promocionitpromocionit

ÇÇfarfarëë forma forma ttëë promocionitpromocionit do do ttëë ppëërdorenrdoren??
CilatCilat qqëëllimiellimie dhedhe stategjistategji ttëë promocionitpromocionit do do titi
ppëërdorrdorëë ndndëërrmarjarrmarja??
Si Si bbëëhethet krijimikrijimi i i testimevetestimeve dhedhe porosiveporosive
promovuesepromovuese??
CilatCilat mediumemediume do do ttëë ppëërdorenrdoren dhedhe sisi do do ttëë bbëëhethet
seleksionimiseleksionimi i i tyretyre??
CilatCilat apeleapele reklamuesereklamuese do do ttëë ppëërdorenrdoren??
Sa do Sa do ttëë jetjetëë lartlartëësiasia e e buxhetitbuxhetit ttëë promocionitpromocionit??
Si do Si do ttëë matenmaten efektetefektet e e promocionitpromocionit??
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3. Nevoja – Faktoret per KT?

Kufizimet kohore

A ka menaxheri
kohe te

mjaftureshme
para se të mar
një vendimim?

A është
informata
ekzistuese
jo-adequate

për manjen e
vendimit ?

A ka vendimi
rëndësi të

madhe
strategjike
a taktike?

A i kalon
vlera e informatës
që do të përfitohet

nga kërkimet
shpenzimet

e kërkimeve?

Ndërmirren
KT

Të mos ndërmirrën KT

Ekzistimi i të dhënave

Natyra e vendimeve

Dobia kundruall
shpenzimeve

Po PoPoPo

Jo Jo Jo Jo
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A tA tëë bbëëhen khen këërkime trkime tëë tregut a po jo, varrtregut a po jo, varrëën n 
prej kprej këëtyre faktortyre faktorëëve:ve:

1.1. Koha qKoha qëë ekziston nekziston nëë dispozicion pdispozicion pëër r 
vendimmarrjevendimmarrje

2.2. PPëërshtatshmrshtatshmëëria e tria e tëë dhdhëënave,nave,
3.3. Natyra e vendimit qNatyra e vendimit qëë do tdo tëë merret, dhemerret, dhe
4.4. Vlera e informacionit nVlera e informacionit nëë krahasim me krahasim me 

shpenzimet.shpenzimet.

III. Nevoja pIII. Nevoja pëër kr këërkimet e tregutrkimet e tregut



1717

1. Koha q1. Koha qëë ekziston nekziston nëë dispoziciondispozicion
ppëërr vendimmarrjevendimmarrje

Mungesa e kohMungesa e kohëës ns nëë shumicshumicëën e rasteve n e rasteve 
ëështshtëë pengespengesëë ppëër realizimin e kr realizimin e këërkimeve rkimeve 
ttëë tregut.tregut.

ÇÇdo kdo këërkim i tregut krkim i tregut këërkon kohrkon kohëë ttëë caktuar, caktuar, 
dhe ndhe nëëse njse njëë vendim i caktuar duhet tvendim i caktuar duhet tëë
merret pmerret pëër njr njëë kohkohëë mmëë ttëë shpejt atshpejt atëëherherëë
nuk bnuk bëëhen khen këërkime.rkime.
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2. P2. Pëërshtatshmrshtatshmëëria e tria e tëë dhdhëënavenave

TTëë dhdhëënat nat disponuesedisponuese nnëë sistemin informatiksistemin informatikëë
ttëë ndndëërmarrjes, nrmarrjes, nëë shumicshumicëën e rasteve jann e rasteve janëë
ttëë mjaftueshme pmjaftueshme pëër marrjen e vendimit. r marrjen e vendimit. 

MirMirëëpo ka edhe raste ku ato tpo ka edhe raste ku ato tëë dhdhëëna nuk na nuk 
mjaftojnmjaftojnëë, at, atëëherherëë ndndëërmarrja, duhet brmarrja, duhet bëërrëë
kkëërkime trkime tëë tregut ptregut pëër mbledhjen e r mbledhjen e 
informatave shtesinformatave shtesëë..
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3. Natyra e vendimit q3. Natyra e vendimit qëë do tdo tëë merretmerret

NNëëse se ëështshtëë fjala pfjala pëër vendime mr vendime mëë pak tpak tëë
rrëëndndëësishme, psishme, pëër vendime r vendime rutinorerutinore
sigurisht qsigurisht qëë kkëërkimet e tregut nuk do trkimet e tregut nuk do tëë
jenjenëë ttëë nevojshme.nevojshme.

NNëëse se ëështshtëë fjala pfjala pëër vendime strategjike tr vendime strategjike tëë
ndndëërmarrjes, atrmarrjes, atëëherherëë kkëërkimet e tregut do rkimet e tregut do 
ttëë jenjenëë ttëë domosdoshme.domosdoshme.
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4. Vlera e informacionit n4. Vlera e informacionit nëë krahasim me krahasim me 
shpenzimetshpenzimet

Kërkimet e tregut shkaktojnë shpenzime 
të caktuara.

Nëse shpenzimet e tejkalojnë vlerën e 
informacionit nga ky kërkim atëherë nuk 
bëhen kërkime të tregut, dhe anasjelltas.
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VLERA POTENCIALE E PËRPJEKJEVE NË
KT DUHET T’I TEJKAJOHË SHPENZIMET

Vlera

• Reduktimi i 
pasigurisë
•Rritja e gjasave për
vendim të drejtë
•Marketingu i 
përmirësuar
• Veprim më efektiv
që sjell rezultate më
të mira

Shpenzimet
•Shpenzimet e kërkimeve
•Shtyerja e marrjes së
vendimeve
•Rreziku i informimit të
konkurrencës për
akcionet e ndërmarrjes
•Rreziku nga rezultatet e 
gabuara të kërkimeve
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IV. Procesi i kIV. Procesi i këërkimeve trkimeve tëë treguttregut
1.1. PPëërkufizimi i rkufizimi i probprob. dhe i . dhe i 

qqëëllimeve kllimeve këërkimore rkimore 

2. Përpilimi i planit
kërkimor

3. Mbledhja e të
dhënave

4. Përp. dhe analiza
e të dhënave

5.Prez. dhe interp
i rezultateve kërk.

- Fitimi I informacioneve

6. Implementimi
Aksioni
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IV.1IV.1. P. Pëërkufizimi i problemit dhe i rkufizimi i problemit dhe i 
qqëëllimeve kllimeve këërkimorerkimore

PPëërkufizimi i problemit rkufizimi i problemit ëështshtëë pika qendrore e pika qendrore e 
procesit tprocesit tëë kkëërkimeve nrkimeve nëë treg.treg.

KT mund tKT mund tëë japin rezultate tjapin rezultate tëë mira vetmira vetëëm nm nëëse se 
problemi problemi ëështshtëë qartqartëë i definuar dhe ni definuar dhe nëëse dihen se dihen 
arsyet dhe qarsyet dhe qëëllimet e kllimet e këërkimeve trkimeve tëë tregut.tregut.

NjNjëë fjalfjalëë e urte urtëë thotthotëë: : ““PROBLEMI I PPROBLEMI I PËËKUFIZUAR KUFIZUAR 
MIRMIRËË ËËSHTSHTËË GJYSMA E ZGJIDHJESGJYSMA E ZGJIDHJES””..

1.1. PPëërkufizimi i rkufizimi i probprob. dhe i . dhe i 
qqëëllimeve kllimeve këërkimore rkimore 
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“I kam gjashtë shërbëtorë të
ndershëm (ata më kanë
mësuar çdo gjë që di), ata
janë: çka, pse, kur, si, ku
dhe kush.” --Rudyard Kipling
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..
NNëë kuadkuadëër tr tëë planit kplanit këërkimor duhet trkimor duhet tëë shqyrtohen shqyrtohen 

kkëëto to çëçështje kryesore:shtje kryesore:

IV. 2. PIV. 2. Pëërpilimi i planit krpilimi i planit këërkimorrkimor

Plani kërkimor

1.Burimet e të
dhënave

2.Metodat
kërkimore

3.Instrumentet
kërkimore

4.Teknikat e 
kontaktimit

5.Plani i
mostrës

6.Afatet e 
realizimit

7.Personeli
kërkimor

2. Përpilimi i planit
kërkimor
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Sipas metodSipas metodëës ss sëë mbledhjes smbledhjes sëë ttëë dhdhëënave nave 
ndahen nndahen nëë::

-- sekondare dhesekondare dhe
-- primare.primare.

TTëë dhdhëënat sekondare jannat sekondare janëë informacione tinformacione tëë
cilat jancilat janëë mbledhur mmbledhur mëë herherëët, ose qt, ose qëë janjanëë
mbledhur pmbledhur pëër qr qëëllime tllime tëë tjera.tjera.

TTëë dhdhëënat primare jannat primare janëë ttëë dhdhëëna origjinale na origjinale 
ttëë cilat fitohen ncilat fitohen nëë treg treg ……

1. Burimet e të
dhënave
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TTëë dhdhëënat primare mblidhen nnat primare mblidhen nëë bazbazëë ttëë tri tri 
formave mformave mëë ttëë ppëërhapura:rhapura:
Vrojtimi,Vrojtimi,
Anketa, dheAnketa, dhe
Eksperimentimi.Eksperimentimi.

TTëë dhdhëënat sekondare mblidhen nnat sekondare mblidhen nëëppëërmjet rmjet ––
metodmetodëës historike.s historike.

2. Metodat
kërkimore
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Instrumentet kryesore gjatInstrumentet kryesore gjatëë mbledhjes smbledhjes sëë ttëë
dhdhëënave primare jannave primare janëë::
PyetPyetëësori, sori, 
PPëërkujtuesi, dherkujtuesi, dhe
Pajisjet mekanike.Pajisjet mekanike.

3. Instrumentet
kërkimore
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ZgjedhjaZgjedhja e e mostrmostrëëss

POPULLATAPOPULLATA

MOSTRAMOSTRAMostraMostra: : NjNjëë pjespjesëë
e e vogvogëëll e e popullatpopullatëëss..
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. Plani I mostres. . PlaniPlani I I mostresmostres

Kush so te
hulmtohet?

Kush so te
hulmtohet?

Sa do te jete
madhesia e mostres?

Sa do te jete
madhesia e mostres?

Si do te zgjidhet
mostra?

Si do te zgjidhet
mostra?

Mostra e rastesishme
ose qellimore?

Mostra e rastesishme
ose qellimore?

Mostra si
reprezentuese

e
populacionit
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ZGJEDHJA E MOSTRZGJEDHJA E MOSTRËËSS

Ç’Ç’KA DUHET TKA DUHET TËË ZGJEDHET?ZGJEDHET?
Ç’Ç’FARFARËË MADHMADHËËSIE DUHET TSIE DUHET TËË JETJETËË
MOSTRA?MOSTRA?
SI DO TSI DO TËË ZGJEDHEN PJESZGJEDHEN PJESËËT E T E 
MOSTRMOSTRËËS?S?
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Si shembull po e zgjedhim mostren e rastSi shembull po e zgjedhim mostren e rastëësishme sishme 
ttëë thjeshtthjeshtëë me madhme madhëësi n=5 nga bashksi n=5 nga bashkëësia e sia e 
studentstudentëëve prej 20 pra N=20 ve prej 20 pra N=20 

Secili student do tSecili student do tëë fitojfitojëë shenjshenjëën me numra prej n me numra prej 
1 deri n1 deri nëë 20. n20. nëë kkëëttëë mmëënyrnyrëë kemi bkemi bëërrëë kodimin e kodimin e 
tyre, ptyre, pëërkatrkatëësisht secilin student e kemi shsisht secilin student e kemi shëënuar nuar 
me njme njëë numnumëër. Shfrytr. Shfrytëëzojmzojmëë tabeltabelëën e numrave tn e numrave tëë
rastit nga njrastit nga njëë vend arbitrar:vend arbitrar:

74640  42331  29044  46621  62898  93582  74640  42331  29044  46621  62898  93582  
04186  1964004186  19640
23491  83587  06568  21960  21387  76105  23491  83587  06568  21960  21387  76105  
10863  9745310863  97453
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MeqMeqëë numri I pnumri I pëërgjithshem I njrgjithshem I njëësive tsive tëë
bashkbashkëësissisëë themelore themelore ëështshtëë dyshifror (20) dyshifror (20) 
numrat nga tabela I grupojmnumrat nga tabela I grupojmëë nnëë numra numra 
dyshifrordyshifrorëë::
74  64  74  64  0404 23  31  29  04  44  66  21  62  89   23  31  29  04  44  66  21  62  89   
89  35  82  04  89  35  82  04  1818 61  96  4061  96  40
23  49  18  35  87  23  49  18  35  87  0606 56  82  56  82  1919 60  21  38  60  21  38  
77  61  77  61  0505 10  86  39  74  5310  86  39  74  53
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Studiuesi gjatStudiuesi gjatëë procesit kprocesit këërkimor trkimor tëë tregut ka tregut ka 
mundmundëësi tsi tëë ppëërdorrdorëë disa teknika tdisa teknika tëë
kontaktimit, tkontaktimit, tëë cilat jancilat janëë::
Kontakti i drejtpKontakti i drejtpëërdrejtrdrejt
Biseda me telefonBiseda me telefon
Kontakti nKontakti nëëppëërmjet postrmjet postëëss
Kontakti nKontakti nëëppëërmjet kompjuteri.rmjet kompjuteri.

5. Teknikat e 
kontaktimit
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FAZAT E GRUMBULLIMIT TFAZAT E GRUMBULLIMIT TËË
TTËË DHDHËËNAVENAVE
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IV. 3. Mbledhja e tIV. 3. Mbledhja e tëë dhdhëënavenave

Me rastin e mbledhjes sMe rastin e mbledhjes sëë ttëë dhdhëënave pnave pëërmes anketrmes anketëës s 
na paraqiten disa probleme:na paraqiten disa probleme:
Disa tDisa tëë anketuar nuk do tanketuar nuk do tëë pranojnpranojnëë bashkbashkëëpunim,punim,
Disa tDisa tëë tjertjerëë nuk ndodhen nnuk ndodhen nëë shtshtëëpi,pi,
Disa mund tDisa mund tëë japin pjapin pëërgjigjeje trgjigjeje tëë gabuara dhe jo tgabuara dhe jo tëë

sinqerta,sinqerta,
Disa tDisa tëë tjertjerëë mund tmund tëë jenjenëë shumshumëë subjektivsubjektivëë gjatgjatëë
dhdhëënies snies sëë ppëërgjigjeve.rgjigjeve.

3. Mbledhja e të
dhënave
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PPËËRPUNIMI I TRPUNIMI I TËË DHDHËËNAVE NAVE 
DHE ANALIZIMIDHE ANALIZIMI
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IV. 4. PIV. 4. Pëërpunimi dhe analiza rpunimi dhe analiza 
e te tëë dhdhëënavenave

NNëë kuadkuadëër tr tëë kkëësaj faze duhet tsaj faze duhet tëë realizohen krealizohen këëto to 
operacione:operacione:

1.1. TTëë bbëëhet kontrolli logjik,het kontrolli logjik,
2.2. TTëë bbëëhet kodimi i thet kodimi i tëë dhdhëënave,nave,
3.3. TTëë futen tfuten tëë dhdhëënat nnat nëë kompjuter,kompjuter,
4.4. TTëë bbëëhet phet pëërpunimi dhe analiza statistikore e rpunimi dhe analiza statistikore e 

tyre,tyre,
5.5. TTëë nxirren pnxirren pëërfundime dhe propozime.rfundime dhe propozime.

4. Përp. dhe analiza
e të dhënave
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GjatGjatëë hartimit thartimit tëë raporti kraporti këërkimor, studiuesi rkimor, studiuesi 
duhet tduhet t’’i respektoji respektojëë disa parime kryesore:disa parime kryesore:

1.1. TT’’i keti ketëë parasysh kujt i destinohet raporti,parasysh kujt i destinohet raporti,
2.2. TT’’i keti ketëë parasysh qparasysh qëëllimet e kllimet e këërkimeve,rkimeve,
3.3. TTëë jetjetëë selektiv,selektiv,
4.4. TTëë ketketëë parasysh renditjen logjike tparasysh renditjen logjike tëë

prezantimeve,prezantimeve,
5.5. TTëë shkruaj qartshkruaj qartëë, etj., etj.

IV. 5. Prezantimi dhe IV. 5. Prezantimi dhe 
interpretimi i rezultateveinterpretimi i rezultateve

5.Prez. dhe interpreimi
i rezultateve kërk.
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QQëëndrimet e menaxherndrimet e menaxherëëve gjatve gjatëë kkëërkimit trkimit tëë
tregut mund ttregut mund tëë klasifikohen nklasifikohen nëë katkatëër r 
shkallshkallëë::

Shkalla e injorimit,Shkalla e injorimit,
Shkalla e besimit tShkalla e besimit tëë verbverbëër,r,
Shkalla e humbjes sShkalla e humbjes sëë iluzioneve, dheiluzioneve, dhe
Shkalla e pjekurisShkalla e pjekurisëë..

V. QV. Qëëndrimet e menaxherndrimet e menaxherëëve ve 
ndaj kndaj këërkimeve trkimeve tëë treguttregut
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““SekretiSekreti i i suksesitsuksesit ëështshtëë qqëë ttëë dinidini ate ate 
qqëë nuknuk e e didi dikushdikush tjettjetëërr."."

AristotelAristotel

Mos harroni – rezyme:
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!

Te nderuar kolege - Ketu eshte fundi I 
ligjerates.

Ju Falemnderit per vemendje!
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