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CC‘‘eshte Distribucioni? eshte Distribucioni? 

Nje nga kater elementet e Marketing Miksit qe Nje nga kater elementet e Marketing Miksit qe 
ka per detyre:ka per detyre:

–– Krijoje kontaktet me konsumatoret; Krijoje kontaktet me konsumatoret; 
–– Shese produktet dheShese produktet dhe
–– Liferoje produktet prej ndermarrjes deri te Liferoje produktet prej ndermarrjes deri te 

konsumatoret (Logjistika).konsumatoret (Logjistika).



ProduktiProdukti

DistribucioniDistribucioni

ÇmimiÇmimiPromocioniPromocioni



KonsumatoriKonsumatoriProdhuesiProdhuesi

0- niveli I KD

Sh. Shum.Sh. Shum. Sh. pakiceSh. pakice konsumatorikonsumatori→ →ProdhuesiProdhuesi

2- Nivele te KD

Sh. shumiceSh. shumice Agj. tregtarAgj. tregtar Sh. pakiceSh. pakice konsumatorikonsumatori→ → → →Prodhues.Prodhues.

3- Nivele te KD

SH. PakiceSH. Pakice KonsumatoriKonsumatori→
1- niveli I KD

ProdhuesiProdhuesi

Llojet e kanaleve te Llojet e kanaleve te 
distribucionitdistribucionit::



PRODHUESI   

SHITËSI –
INTERNET   

SHITËSI  ME  
SHUMICË

SHITËSI  ME
PAKICË

KONSUMATORI

Blerja është
bërë

nëpërmejt
kanaleve

tradicionale të
furnizimit

Blerja është bërë
direkt nga
prodhuesi

Blerja është
bërë

nëpërmjet
rishitësit në

internet



2. Arsyet për perdorimin e kanaleve të
distribuimit

* Shumë prodhues kanë mungesë të mjetëve financiare;

* Shitja e drejtpërdrejtë e produkteve konsumatorëve final do t’I detyronte
prodhuesit që të behen ndërmjetës edhe për produkte të tjera komplementare.   

* Prodhuesit të cilët janë në gjendje financiare ta krijojnë rrjetin e vet të
shpërndarjes ,në shumicen e rasteve e shikojnë si më të arsyeshem që ato mjete
t’I investojnë në veprimtainë e vet kryesore (në prodhim)

* Shfrytëzimi I ndërmjetësve në masë të madhe I zvogëlon shpenzimet e  
shpërndarjes. 



= = KonsumatoretKonsumatoret= = ProdhuesiProdhuesi

A.A. Nr. I Nr. I kontaktevekontakteve
pa pa distribucionindistribucionin
P x K = 3 X 3 = 9P x K = 3 X 3 = 9

11

33
22

44
55
66

77
88
99

Si distribucioni i zvogelon nr. E Si distribucioni i zvogelon nr. E 
trensaksioneve? (trensaksioneve? (1/2)1/2)



= = DistributoriDistributori= = KonsumatoriKonsumatoriP= P= ProdhuesiProdhuesi

B. Nr. I B. Nr. I kontaktevekontakteve
me distributorme distributor

P + K = 3 + 3 = 6P + K = 3 + 3 = 6
K.Dis

11

22

33

44

55

66

Si distribucioni i zvogelon nr. 
E trensaksioneve? 



AdaptimiAdaptimi

Marrja e rezikutMarrja e rezikut

PromovimiPromovimiTransferimiTransferimi

KontaktimiKontaktimi

NegocimiNegocimiDistribuimi fizikDistribuimi fizik

FinancimiFinancimi

hulumtimihulumtimi

Cilat jane funksionet e Distribucionit?Cilat jane funksionet e Distribucionit?



StategjiteStategjite integrueseintegruese tete KDKD

IntegrimiIntegrimi vertikalvertikal
IntegrimiIntegrimi horizontal horizontal dhedhe
IntegrimiIntegrimi shumekanaleshshumekanalesh..

A*: liber; sekretari I partise; gryrese te dhembeve; 30.02.1912; burri koka…



IntegrimiIntegrimi i i kanalevekanaleve ttëë distribuimitdistribuimit

IntegrimiIntegrimi vertikalvertikal
-- nnëë integrimintegrim administrativadministrativ
-- nnëë integrimintegrim korporativkorporativ
-- nnëë integrimintegrim kontraktueskontraktues
IntegrimiIntegrimi horizontalhorizontal
IntegrimiIntegrimi shumshumëëkanalesh(tkanalesh(tëë kombinuarakombinuara))



IntegrimiIntegrimi
vertikalvertikal i i kanalitkanalit

Integrimi
vertikal i 
kanalit

Integrimi
vertikal i 
kanalit

AdministrativAdministrativ KorporativKorporativ KontraktuesKontraktues

Kooperuesit
e shitjes me 

shumicë

Kooperuesit
e shitjes me 

shumicë

Kooperuesit
e shitjes me 

pakicë

Kooperuesit
e shitjes me 

pakicë

FranshizaFranshiza



VI. VI. FaktorFaktorëëtt qqëë ndikojnndikojnëë nnëë zgjedhjenzgjedhjen e e kanalevekanaleve ttëë
distribucionitdistribucionit

Praktika e deritanishme
e ndërmarjes

Praktika e deritanishme
e ndërmarjes

Zgjedhja e kanaleve
të distribuimit

Zgjedhja e kanaleve
të distribuimit

Karakteristikat e 
ndërmjetësve

Karakteristikat e 
ndërmjetësve

Karateristikat e 
produktit

Karateristikat e 
produktit

Karakteristiat e 
konsumatorëve

Karakteristiat e 
konsumatorëve

Karakteristikat e 
konkurencës

Karakteristikat e 
konkurencës

Karakteristikat e 
ndërmarjes

Karakteristikat e 
ndërmarjes



KriteretKriteret per per zgjedhjenzgjedhjen e KDe KD

Kriteret për zgjedhjen e 
kanaleve të distribuimit
Kriteret për zgjedhjen e 
kanaleve të distribuimit

Kriteri
ekonomik
Kriteri

ekonomik
Kriteri i 

kontrollit
Kriteri i 

kontrollit
Kriteri i 

adaptimit
Kriteri i 

adaptimit



•• MenaxheriMenaxheri duhetduhet tete kontrollojekontrolloje KD me KD me 
qellimqellim qeqe tete ::

IntervenojIntervenojëë gjatgjatëë paraqitjesparaqitjes tete problemeveproblemeve ttëë
ndryshmendryshme dhedhe tt’’ii mbojmbojëë interesatinteresat e e vetaveta nnëë
tregtreg..
Ta Ta ruajruajëë dhedhe tata rrisrrisëë reputacioninreputacionin e e 
ndndëërmarrjesrmarrjes dhedhe ttëë markavemarkave ttëë produkteveprodukteve ttëë
vetaveta nnëë tregtreg..
KomunikojKomunikojëë mmëë lehtlehtëë me me konsumatorkonsumatorëëtt e e vetvetëë
nnëë tregtreg..



StrategjiteStrategjite alternative alternative tete KDKD

StrategjiaStrategjia intenziveintenzive’’
StrategjiaStrategjia selektiveselektive dhedhe
StrategjiaStrategjia ekskluziveekskluzive..



ObjektivatObjektivat e SAD e SAD janjanëë::

EfikasitetiEfikasiteti -- ((shpenzimetshpenzimet mmëë ttëë voglavogla, , arritjaarritja
nnëë kohkohëë ttëë paraparparaparëë dhedhe ruajtjaruajtja e e cilcilëësivesive ttëë
produkteveprodukteve),),
EfektivitetiEfektiviteti -- ((realizimirealizimi i i shkallshkallëëss mmëë ttëë lartlartëë
ttëë rentabilitetitrentabilitetit nnëëppëërmjetrmjet raporteveraporteve ttëë
volitshmevolitshme : : shpenzimetshpenzimet ,,vvëëllimillimi ishitjesishitjes dhedhe
fitimifitimi),),
shkallashkalla e e ppëërmbushjesrmbushjes me me efikaseefikase e  e  
kkëërkesaverkesave ttëë konsumatorkonsumatorëëveve..



shitja në
një treg të
gjerë -orbit

shitja në
një treg të
gjerë -orbit

shitja në
një treg të
zgjedhur-
mobilje

shitja në
një treg të
zgjedhur-
mobilje

shitja në
një treg të
caktuar-

automobila

shitja në
një treg të
caktuar-

automobila

numër i 
madh i 

ndërmjet.

numër i 
madh i 

ndërmjet.

numër i 
caktuar i 
ndërmjet.

numër i 
caktuar i 
ndërmjet.

numër i 
vogël i 

ndërmjet.

numër i 
vogël i 

ndërmjet.



Llojet e konflikteve ne KD

Konfliktet vertikale Konfliktet horizontale

Prodhue
sit

Prodhue
sit

Ndërmjet
ësit

Ndërmjet
ësit

Konsum
atorët

Konsum
atorët

Prodhue
sit

Prodhue
sit

Ndërm. ANdërm. A Ndërm. BNdërm. B

KonsumatorëtKonsumatorët



KD KD ““Fitues Fitues ––fituesfitues””

Fitues Fitues ëështshtëë shitshitëësi qsi qëë ka ka 
bbëërrëë shitje tshitje tëë sukseshme qsukseshme qëë
mbeshtetetmbeshtetet nnëë::

1.1. KrijiminKrijimin e e KonsumatoritKonsumatorit lojallojal,,
2.2. Rritjen e fitimit tRritjen e fitimit tëë

ndndëërmarrjes nrmarrjes nëëppëërmjet rmjet 
kenaqjeskenaqjes tete konsumatoritkonsumatorit..




