
Titulli i lëndës: “ Parimet e marketingut” 

Përshkrimi i 
lëndës 

Qëllimi i Modulit Parimet e Marketingut eshte tu jape studenteve njohurite baze per 
marketingun; tregjet dhe segmentet e tregut si dhe per marketingun miks, ne menyre te 
veçante për rëndësinë qe ka marre marketingu ne kushtet kur konkurrenca eshte bere me 
intensive dhe konsumatori ka me teper mundesi zgjedhje. Kjo lende e pajis studentin me 
njohurite baze per te kuptuar konsumatorin; per te zgjedhur konsumatorin e duhur dhe 
per ti ofruar atij produktin e duhur me cmimin e duhur ne kanalin e duhur duke ia 
komunikiar ne mënyrën e duhur.  
Kjo lëndë synon të zhvillojë aftësitë e studentëve për të kuptuar dhe pershtatur në mënyrë 
efektive në çdo situatë që lidhet me aktivitetin e tyre. Në këtë lëndë theksohet aspekti 
teorik por edhe praktik dhe synohet përgatitja e individëve të aftë, që të përballen me 
realitetin konkurrues të tregut të punës. Marketingu është një funksion shumë i 
rëndësishëm i biznesi dhe aftësia e një firme për te bere marketingun e duhur është një 
faktor kyç në arritjen e suksesit.  

Objektivat e 
lendes 

 Përftimi i njohurive bashkë kohorembimarketingutn.  

 Kuptimi i rëndësisë së marketingut në kontekstin bashkëkohor. 

 Familjarizimi me konceptet, termat bazë të marketingut dhe mënyrat e duhura të 
përdorimit të tyre. 

 Aftësimi për analizimin e situatave konkrete në biznes. 

 Aftësimi për ndertimin e nje plani marketing e financiar 

Rezultatet e 
pritshme 

 Kuptimilogjik i koncepteve bazë të marketingut dhe rolit të tij në organizatë, 

 Kuptimi i marketingut te duhur per sukses ne treg, 

 Aftësia për të analizuar në mënyrë efektive me shkrim, me gojë dhe me mjete 
elektronike raste te ndryshme nga praktika shqiptare dhe nderkombetare 

Mënyra e 
vlerësimit 

 Vlerësimi i vazhduar 30 % 
 Frekuentimi  5% 
 Aktivizimi 5%,  
 Detyra e  kursit  5% 
 Provim i ndërmjetëm 15 % 

 Provimi përfundimtar 70 %. 

Literatura e 
detyruar 

 Philip Kotler, Gary Armostrong: Introduction to Marketing, 2009 
McCarthy: Basic Marketing, 2009 
 Philip Kotler, Gary Armstrong: Principles of Marketing, 2009 

Literatura e 
rekomanduar 

Robert Fisher, Rafi Mohammed, Bernard J. Jaworskijdhe Gordon J. Paddison: Internet 
Marketing, 2006. 

PËRMBAJTJA E LËNDËS 

Java Temat: leksione/seminare/laboratore 

1 

Konceptet baze per kuptimin e marketingut.  (L) 
Funksionet e marketingut Filozofite e marketingut. (L) 
Seminar për konceptin bashkekohor I marketingut (S) 
Seminar për Procesin marketing. (S) 



2 

Mjedisi marketing dhe shanset qe ai ofron. Mikromjedisi dhe elementet e tij. (L) 
Seminar për makromjedisin efirmes. (S) 
Reagimi ndaj ndryshimeve te mjedisit. (L) 
Seminar për reagimin ndaj ndryshimeve te mjedisit (S) 

3 

Marketingu ne moshen e Internetit. (L) 
Forcat kryesore qe formojne moshen e Internetit.Marketingu ne moshen dixhitale. (L) 
Seminar për E- marketing dhe e- biznesi. (S) 
Seminar për E- marketing dhe e- biznesi (S) 

4 

Marketingu dhe shoqeria. (L) 
Pergjegjesia sociale dhe etikat marketing. Kritikat sociale te marketingut.  (L) 
Seminar për veprimet publike dhe qytetare per te rregulluar marketingun. (S) 
Seminar për konsumerizmin. Ambjentalizmin. Veprimet e biznesit drejt marketingut te 
pergjegjesise sociale. (S) 

5 

Dimensionet demografike te tregjeve konsumatore.(L) 
Tregu konsumator .Modelet e sjelljes konsumatore.(L) 
Seminar për karakteristikat qe ndikojne sjelljen konsumatore. (S) 
Seminar për procesin e vendimit konsumator.(S) 

6 

Tregu organizacional.Karakteristikat e tregjeve te biznesit. (L) 
Nje model i sjelljes blerese te biznesit. (L) 
Seminar për sjelljen blerese të biznesit. (S) 
Seminar për sjelljen blerese të biznesit. (S) 

7 

Segmentimi I tregut dhe zgjedhja e tregut te synuar.  Nivelet e segmentimit. (L) 
Segmentimi i tregjeve konsumatore. Variablat e segmentimit. Segmentimi i tregjevete biznesit. (L) 
Seminar për segmentimin e tregjeve nderkombetare. 
Zhvillimi i segmenteve te tregut. Tregu i synuar 
Strategjia   e segmentit. (S) 
Seminar për diferencimin e tregjeve. Pozicionimi ne treg dhe komunikimi i pozicionit te zgjedhur 
(S) 

8 

Kuptimi i Produktit.  Nivelet e produktit. Produkti miks. Gjeresia. Thellesia dhe koherenca e tij. 
Asortimenti i produktit. Linjat e produktit. (L) 
Vendimet e produktit. Markimi i produkteve. Manaxhimi i markes. (L) 
Seminar për ndertimin e markave te forta dhe i kapitalit marke (S) 
Seminar për sherbimin . karakteristikat e tij. Cilesia e sherbimit. (S) 

9 

Zhvillimi I produkteve te reja dhe cikli I jetes se produktit.  
Inovacioni dhe zhvillimi i produkteve te reja.  Risqet dhe perfitimet e zhvilimit te produkteve te 
reja. (L) 
Faktoret e sukesesit dhe deshtimit te produkteve te reja.Procesi i zhvillimit te produktit te ri. (L) 
Seminar për ciklin e jetes se produktit. Fazat e tij. (S) 
Seminar për sjelljen e marketingut miks gjate fazave te ciklit te jetes. (S) 

10 

Shperndarja dhe kanalet marketing.Natyra dhe rendesia e shperndarjes dhe e kanalit marketing. 
(L) 
Dimensionet e kanalit marketing.  Sjellja dhe organizimi i kanalit marketing. Tipet e kanalit 
marketing.  (L) 
Seminar për vendimet e zgjedhjes se kanalit marketing. Logjistikat marketing dhe manaxhimi i 
furnizimit. (S) 
Seminar për tendencat ne shperndarje. (S) 



11 

Procesi i komunikimi marketing.Komunikimi marketing i integruar. (L) 
Buxheti marketing. Efektiviteti i komunikimit.Komunikimi masiv. Reklama. (L) 
Seminar për promocionin e shitjeve. Marredheniet publike. (S) 
Seminar për komunikimin individual. Shitja personale dhe marketingu direkt. (S) 

12 

Kuptimi i Çmimit. Çmimi si element i marketingut miks. Faktoret qe konsiderohen ne vendosjen 
e cmimit. (L) 
Menyrat e pergjithshme te vendosjes se cmimit. (L) 
Seminar për çmimin e produktit te ri. (S) 
Seminar për  rregullimin e çmimeve. Ndryshimi i çmimit  (S) 

13 

Struktura e planit marketing. (L) 
Seminar për struktura e planit marketing (L) 
Seminar për shembullin  e planit marketing (S2) 

14 

Marketingu global.Mjedisi i marketingut global. (L) 
Vendimi per te hyre ne treg. Vendimi per programet marketing globale.(L) 
Seminar për marketingun global.Mjedisi i marketingut global. (S) 
Seminar për vendimin dhe organizimin e marketingut global. (S) 

15 

Aplikime te marketingut. (L) 
E-marketing Marketingu ne internet. (L) 
Detyrë kursi (S2) 

Java  DETYRË   KURSI - DETYRIM 

XV Hartimi i nje plani marketingu 

 


