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Hyrje 

 

Tablloja globale e ofrimit të shërbimeve IT-BPO po pëson transformim të konsiderueshëm. 

Vetëm gjatë dy dhjetëvjeçarëve të fundit, sektori IT-BPO është transformuar në një nga 

sektorët më të përhapur të industrisë/shërbimeve në nivel global me një dëshirë të 

vazhdueshme për zgjerimin e mëtejshëm gjeografik. Në kushtet kur vendet e njohura për 

nënkontraktimin përballen me sfida si: rritja e ngopjes së kontigjentit të burimeve, rritja e 

kostove (për kontigjentin e burimeve dhe pasuritë e patundshme), stresi në infrastrukturë 

dhe erozioni i fuqisë punëtore në rritje, destinacionet e reja si Shqipëria kanë në dorë një 

mundësi të madhe. Ndërkohë që vendndodhjet e përcaktuara ngjiten në zinxhirin e 

vlerave, vendndodhjet më të reja hyjnë në këtë vorbull për të plotësuar hendekun.  

 

Tregu Global i IT-BPO 

Duke filluar me arritjen e epërsive përsa i përket krahut të punës dhe kostove, 

nënkontraktimi tani ka evoluar në një proces me një mision kritik, që ndikon në modelin 

kryesor të biznesit për një blerës, nxit rritjen e tregut dhe mundëson strategjinë e saj të 

globalizimit. Strategjia e nënkontraktimit të firmave ka evoluar nga një strategji 

nënkontraktimi në vende të largëta me vlerë të ulët, volum të lartë dhe e fokusuar tek 

kostoja, në një strategji nënkontraktimi në vende të afërta me vlerë të lartë, volum të ulët 

dhe e fokusuar tek inovacioni.  

Gjithashtu, edhe organizatat po integrojnë gjithnjë e më shumë aspektin dixhital me 

strategjinë dhe veprimet e tyre të biznesit. Ndërkohë që gjatë dhjetëvjeçarit të fundit, 

përpjekjet ishin fokusuar në përmirësimin e produktivitetit dhe tek inovacioni, gjatë këtij 

dhjetëvjeçari fokusi do të jetë tek kërkesat e klientit, zhdërvjelltësia dhe crregullimet. Ky 

fokus do të fuqizohet nga teknologjitë dixhitale - Mediat Sociale, Lëvizshmëria, Analitika, 

Teknologjitë Cloud, Automatizimi dhe Robotika. Falë këtyre trendeve, në vitin 2015 tregu 

global IT-BPO ka shënuar rritje të qëndrueshme, me një shpenzim prej USD 3.8 trilion në 

mbarë botën dhe rritja gjatë vitit 2014 ishte fiksuar në 4 përqind.  
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Tregu IT-BPO i Europës Qëndrore & Lindore  

Ashtu si edhe në nivel global, IT përbën një pjesë më të madhe të shpenzimit për 

nënkontraktimin në Europën Qëndrore dhe Lindore. Kompanitë europiane preferojnë më 

shumë nearshoring sesa offshoring. Kjo ndodh kryesisht për shkak të epërsisë relative 

përsa i përket aftësisë së vendndodhjeve të ngjashme nearshore për të kuptuar dhe 

plotësuar kërkesat e tregut europian. Shërbime të tilla si F&K, dhe SHIK1 janë më zakonisht 

të ofruara në vendndodhje nearshore. Shërbime të tjera përgjithësisht të 

nënkontraktuara përfshijnë shërbimet ligjore, shërbimet për menaxhimin e faciliteteve, 

borderonë, logjistikën dhe shërbimet e integruara për klientin.   

Përsa i përket maturitetit të nënkontraktimit, Polonia, Hungaria dhe Republika Çeke 

qëndrojnë në krye të grupit ndër vendet e Europës Qëndrore dhe Lindore duke ofruar 

shërbime komplekse sipas kërkesës, zgjidhje cloud, platformat fleksibël të software, 

zhvillimin e produktit, etj. Këto vende ndiqen nga Rumania, Bullgaria dhe Sllovakia, të 

cilat ofrojnë shërbime IT-BPO të një kompleksiteti të mesëm deri të lartë, të tilla si HRO 

(Nënkontraktimi i Burimeve Njerëzore), analiza e riskut, të nxënit dixhital, trajnimi mbi 

produktin, shërbimet e integruara, etj. Shqipëria mbetet mbrapa të ngjashmëve të saj 

përsa i përket ofrimit të kompleksitetit të funksionit të saj të nënkontraktimit, por ekziston 

një fushështrirje e konsiderueshme për rritje në të ardhmen. Polonia, vendi udhëheqës 

përsa i përket IT-BPO në rajon, ka qenë e suksesshme kryesisht për shkak të kontigjentit të 

saj të talenteve dhe politikave dhe stimujve të favorshëm të qeverisë në fushën e TI-BPO, 

të tilla si: grante për hapjen e vendeve të reja të punës, përjashtimi nga tatimi mbi të 

ardhurat e korporatave në kuadrin e zonave të veçanta ekonomike, përjashtimi nga 

tatimi për pasuritë e patundshme, mbështetja financiare për trajnimin e punonjësve, etj. 

 

Mundësitë për Shqipërinë në sektorin e BPO 

 

E vendosur në një pozicion strategjik në Ballkanin Lindor, Shqipëria shërben si një opsion 

shumë i favorshëm dhe i sigurtë për destinacion nearshore. Në kushtet e një demokracie 

të lulëzuar dhe me një ndër infrastrukturat më të mira në rajon, Shqipëria po evidentohet 

                                                 
1 F&K – Finance dhe Kontabilitet; SHIK – Shërbimet e Integruara të Klientit 
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në mënyrë të qëndrueshme si një destinacion i përzgjedhur për bizneset në rajon. Fuqia 

punëtore e re në moshë dhe dinamike dhe popullsia prej rreth 3 milion banorë e bën atë 

një qendër të shkëlqyer, me kapital njerëzor me kosto efikase, veçanërisht për punë të 

orientuar drejt njohurive. Fuqia punëtore në Shqipëri ka dhunti për gjuhë të shumta dhe 

mund të flasë gjuhë të tilla si: anglisht, shqip, greqisht, italisht, gjermanisht, frengjisht, 

turqisht dhe serbo-kroatisht. Shqipëria po punon vazhdimisht në drejtim të lehtësimit të 

mënyrës së të bërit biznes dhe kjo është e dukshme edhe nga lehtësimi global i klasifikimit 

të mënyrës së të bërit biznes. Përsa i përket klasifikimeve të "Doing Business" për vitin 2017, 

Shqipëria u rradhit në vendin e 19të nga 190 vende për mbrojtjen e investitorëve në 

minoritet dhe u klasifikua e 58ta në klasifikimet e përgjithshme.  

 

Profili i Industrisë së BPO 

 

Sektori i Nënkontraktimit të Procesit të Biznesit (Business Process Outsourcing - BPO) ka 

pësuar rritje të qëndrueshme që nga fillimet e tij dhe aktualisht ka punësuar rreth 30,000 

profesionistë. Tirana është qendra e BPO në Shqipëri, ndjekur nga Durrësi, Shkodra dhe 

Vlora, Elbasani, Fieri, Lezha dhe Korça, të cilat janë qendrat e tjera të ardhshme BPO në 

vend.  

Kompanitë BPO në Shqipëri kanë një ofertë shumë të maturuar në fushën e teleshitjeve 

outbound dhe të shërbimeve të telemarketimit dhe tani po shikojnë mundësinë e ngjitjes 

në zinxhirin e vlerave duke ofruar shërbime me vlerë të lartë si shërbime IT etj.  Tabela më 

poshtë liston shërbimet e ndryshme BPO të ofruara nga kompanitë shqiptare: 

 

 
Linja e Shërbimit -  

1 

Linja e Shërbimit - 

2 

Linja e Shërbimit - 

3 

Linja e Shërbimit - 

4 

Zanore  Inbound 
Mbështetja Teknike Sportel Ndihme & 

Portier 

e-Commerce  

Kujdesi ndaj Klientit 

 

Zanore Outbound 

Teleshitjet Fushatat 

Promocionale 

Mbledhja e Huave 

& Kartave 

Orientimi drejt 

klientëve 

potencialë 

Bazuar në 

Transaksione 

Hedhja dhe 

Analizimi i të 

Dhënave 

Përkthimi Përpunimi i 

Dokumenteve 

Financa & 

Kontabiliteti 

Shërbimet KPO 
Agjentët e Bursës Shërbimet Ligjore Rekrutimi i BNJ Studimi i Tregut & 

Anketat 
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Gama aktuale e shërbimeve të eksportuara është kryesisht e fokusuar tek telemarketimi, 

kujdesi ndaj klientit, transaksionet dhe shërbimet për nënkontraktimin e procesit të 

njohurive. Tani, kompani të tilla si Deloitte ofrojnë shërbime për zhvillimin e software dhe 

shërbime kontabiliteti për firmat italiane nga qendrat e tyre të ofrimit të shërbimeve të 

vendosura në Shqipëri. Edhe LocalEyes, një kompani tjetër që ofron shërbime lokalizimi 

për kompani si Apple, dhe Teleperformance, që është një nga BPO-të kryesore globale, 

ka filluar aktivitetin e saj në Shqipëri. 

Kompanitë shqiptare BPO i shërbejnë një morie industrish vertikale. Figura e mëposhtme 

(Figura 1) paraqet një tabllo të industrive të cilave ju ofrohet shërbim nga kompanitë 

shqiptare.  

 

 

Figura 1: Vertikalet e Industrisë BPO në ShqipëriAlbania, Burimi: Studimi i Tregut të Avasant 

Kompanitë shqiptare në sektorin e BPO kryesisht i shërbejnë tregjeve italiane, duke 

shfrytëzuar aftësitë për gjuhën italiane dhe duke ofruar epërsi në kosto në shkallën 40-

45%. Gjatë pesë viteve të fundit, vendi është kthyer në një destinacion të zgjedhur nga 

bizneset italiane që kërkojnë të nënkontraktojnë shërbime të integruara zanore për 

klientët. Shumica e përdoruesve të fundmë të shërbimeve të call centres janë klientë 

italianë dhe klientë më të gjerë europianë të kompanive italiane. Tani firmat shqiptare 

po diversifikohen në tregje të tjera nearshore si për shembull në Gjermani, Zvicër, Francë 

dhe Britani të Madhe.  
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Analiza e Ekosistemit të BPO 

 

Para strategjizimit dhe pozicionimit të Shqipërisë si një destinacion i zgjedhur për BPO, 

është e rëndësishme që të analizojmë disa nga pikat e forta, pikat e dobëta, sfidat dhe 

mundësitë ekzistuese dhe të qenësishme në vend.  

Pikat e forta 

 Aftësitë shumëgjuhëshe & popullsia e re në moshë 

 Ekonomia e qëndrueshme & një nga ekonomitë me rritje më të shpejtë në Europë 

 Vendi i 3të më pak i shtrenjtë nga 38 vende europiane 

 Miqësore me investitorët dhe e klasifikuar në vendin e 8të në botë në “Mbrojtjen e 

Investitorëve në Minoritet” 

 Një nga vendet më lehtësisht të aksesueshme në rajonin europian përsa i përket 

rregullave për vizat dhe lejet e punës 

 Ndër destinacionet BPO nearshore më ekonomike  

Pikat e dobëta 

 Mungesa e shkallëzueshmërisë së kontigjentit të talenteve 

 Sektori i BPO është i copëzuar në masë të madhe dhe përbëhet nga ndërmarrje 

të vogla    

 Mungesa e mbështetjes dhe promovimit specifik të sektorit të BPO 

 Mungesa e shtrirjes së unifikuar tek komuniteti i blerësve dhe investitorëve në rang 

botëror  

 Tarifa të larta të thirrjeve krahasuar me destinacionet e tjera  

 Shërbimet komunale, duke përfshirë broadband janë krahasueshmërisht më pak 

të përballueshme  

Sfidat 

 Italia ka futur në përdorim edhe një legjislacion i cili i lejon klientët të zgjedhin 

vendin e origjinës së thirrjes, gjë e cila mund t'i frenojë disa klientë që të zgjedhin 

call centres nga Shqipëria 
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 Meqenëse Shqipëria nuk është ende një vend anëtar i BE, shërbimet e importit 

nga Shqipëria mund të përbëjnë shqetësim për disa klientë 

 Eksporti varet kryesisht nga telemarketimi dhe mbështetja e kontakteve për Italinë  

Mundësitë 

 Shqipëria mund të jetë një destinacion “partner” nearshore për vendndodhje më 

të maturuara 

 Për shkak të aftësive shumëgjuhëshe, ajo mund të fokusohet në eksportimin e 

shërbimeve BPO zanore dhe jo-zanore në vende të tjera, si Gjermania, Franca dhe 

Mbretëria e Bashkuar 

 Për të përfituar nga dhuntitë aktuale në financë dhe kontabilitet, ofruesit e 

shërbimeve mund të fokusohen në eksportimin e më shumë proceseve 

transaksionale si F&K (Financë & Kontabilitet) 

 I gjithë vendi ka aftësi në lulëzim përsa i përket eksportit në proceset dixhitale si 

teknologjitë e sigurta të transferimit të monedhave. 

 

Propozimi i Vlerave BPO në Shqipëri  

 

Shqipëria ka një numër përparësish të natyrshme që i krijon asaj mundësinë për të ofruar 

një propozim unik të vlerave si një vend ofrues i shërbimeve BPO. Propozimet kryesore të 

vlerave që ofron Shqipëria janë: 

 Vendndodhja Tërheqëse Nearshore  

> Pranë bregut (near-shore) me shumë vende europiane. Shqipëria është më 

pak se dy orë fluturim larg nga tregjet e mëdha, si Italia, Franca, Gjermania 

dhe Zvicra.  

> Vendi ka afrimitet kulturor me tregjet e zhvilluara europiane dhe një popullsi 

të re në moshë shumëgjuhëshe, e cila i kupton nevojat e tregut nearshore. 

 Ekosistemi i favorshëm i BPO 

> Shqipëria ka një kontigjent të qëndrueshëm me talente me një përqindje 

të lartë të diplomuarish në Biznes, Juridik, Shkenca Humane dhe nga kurset 

STEM. 
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> Një kontigjent i madh me profesionistë të pashfrytëzuar me orientim drejt 

shërbimit, të cilët mund të trajnohen lehtësisht për të përmbushur kërkesën 

e shkallëzueshmërisë dhe rritjes në treg. 

> Prania e një infrastrukture të përshtatshme fizike dhe broadband - transporti 

nga ajri dhe toka, parqet e biznesit si Tirana Business Park, niveli i mirë i 

depërtimit të internetit dhe lidhja me linjë fikse. 

> Përvojë në ofrimin e shërbimeve për klientët në të gjitha vertikalet e 

shumëfishta, si shëndetësia, energjia, media, transporti, shitja me pakicë, 

etj.  

 Destinacion për Nënkontraktim me Kosto Efikase 

> Shqipëria ofron krah pune dhe kosto operative konkuruese - paga 

mesatare e krahut të punës është pothuajse sa gjysma e krahut të punës 

në Itali  

> Shqipëria është vendi i tretë më pak i shtrenjtë në Europë 

> Marrja me qira e hapësirës së zyrave dhe kostot e shërbimeve utilitare janë 

ekonomike krahasuar me të ngjashmit që merren me nënkontraktimin 

nearshore  

 Klimë Favorizuese Politike dhe Rregullatore  

> Vendi është i qëndrueshëm përsa i përket anës politike, dhe ka ekonomi të 

hapur dhe një politikë liberale për tregtinë e jashtme  

> Prania  e regjimit liberal të vizave 

> Anëtar i NATO-s dhe kandidat zyrtar për hyrje në BE  

> Politika të shëndosha për mbrojtjen e investitorëve  

 

Qasja për Tregjet e Shënjestruara Gjeografike 

 

Figura më poshtë (Figura 2) paraqet tregjet kryesore të shënjestruara për aftësitë unike të 

Shqipërisë.  Analiza ka zbuluar që ofruesit shqiptarë të BPO mund të dallohen duke u 

pozicionuar si një vend nearshore (pranë bregut) dygjuhësh/tregjuhësh për qendrat e 

kontaktit dhe shërbimet në back-office.  
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Industria e BPO në Shqipëri sapo ka lindur dhe kjo është pikërisht koha e duhur për të 

identifikuar segmentin & pozicionimin e duhur. Ai mund të kalojë direkt në shërbime për 

segmente të specializuara (niche) me marzh më të lartë nëse ndjek mundësitë e duhura 

të tregut. Tabela më poshtë pasqyron qasjen specifike që mund të ndiqet nga Shqipëria 

në tregjet e shënjestruara të blerësve, nearshore dhe në vendet e njohura. 

 

Qasja ndaj Tregut të Shënjestruar Tregjet e Shënjestruara 
Tregu i Blerësve 

• Vendndodhje e BPO me Kosto Efikase (pas 

arritjes së masës kritike) 

• Fokusi në ofrimin e cilësisë & të aftësive 

teknikisht të përparuara shumëkanalëshe 

• Avancimi drejt shërbimeve për segmente 

të specializuara (niche) duke shfrytëzuar 

anën dixhitale, analitikën & automatizimin 

1. Itali 

2. Gjermani 

3. Francë 

4. SHBA/MB 

5. Kanada 

Vendndodhjet Near Shore  

Figura 2: Tregjet e shënjestruara gjeografike për Shqipërinë 



Udhërrëfyes për promovimin e integruar të investimeve në sektorin e BPO në Shqipëri – 

Përshkrimi Teknik 

 

12 

• Element i një hubi rajonal për qendra 

kontakti & back-office (shërbime me vlerë 

të ulët/të mesme të nënkontraktuara në 

Shqipëri, ndërkohë që vendndodhjet e 

përcaktuara ndërmarrin detyra të 

sofistikuara, komplekse dhe me 

shkallëzueshmëri të kufizuar)  

• Qendër e tepërt me BCP-DR2 për 

vendndodhjet nearshore të maturuara në 

EQL 

• Vendndodhje alternative për vendet që 

perceptohen nga komuniteti 

ndërkombëtar si vende me prezencë 

konflikti  

1. Bullgari 

2. Rumani 

3. Ukrainë 

4. Turqi 

5. Egjipt 

6. Marok 

7. Jordani 

 

Vendndodhjet e Ngritura   

• Vend alternativ për zbutjen e riskut – vend 

për BCP /DR 

• Angazhim me ofruesit e vegjël dhe të 

mesëm të shërbimeve në kërkim të 

partneriteteve nearshore 

• Punë mikro nga ofruesit e mëdhenj të 

shërbimeve & agregatorët si  SamaSource 

• Prania nearshore për ofruesit  offshore 

1. Indi 

2. Filipine 

3. Malajzi  

4. Brazil 

5. Indonezi 

 

 

 

Shqipëria duhet të zhvillojë më tej në mënyrë progresive maturimin e shërbimeve të tij 

në fushat e mëposhtme dhe për pasojë, edhe në tregjet e shënjestruara. 

 

                                                 
2 BCP/Dr - Business Continuity Planning and Disaster Recovery  
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Udhërrëfyesi për Zhvillimin e Industrisë së BPO & Rekomandime 

 

Me qëllim zhvillimin dhe rritjen e suksesshme të profilit të Shqipërisë si një vend i 

rëndësishëm për ofrimin e shërbimeve të BPO dhe promovimin e investimeve në sektor, 

qeveria shqiptare duhet të ndjekë një qasje me tre degëzime: 

1. Zhvillimi i Kapaciteteve: Ngritja e aftësive të nevojshme për ofrimin e shërbimeve 

BPO me vlerë të lartë nga vendi  

2. Marketimi dhe Krijimi i Brandit: Hartimi i një strategjie zhvillimi dhe nisja e një 

ushtrimi për krijimin e brandit për të nxjerrë në pah propozimin unik të vlerave të 

ofruar nga Shqipëria  

3. Bashkëpunimi i Aktorëve dhe Partneritetet: Një bashkëpunim i koordinuar midis 

aktorëve të ndryshëm të industrisë për të sinkronizuar zhvillimin dhe promovimin e 

BPO   

 

Zhvillimi i Kapaciteteve 

 

Me qëllim rritjen e aftësive të BPO-ve në Shqipëri duhet të trajtohet me prioritet ngritja e 

kapaciteteve të mëposhtme (jo sipas një rendi të veçantë). 
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 Forcimi i Shoqatës 

> Krijimi i deklaratës së misionit dhe vizionit për industrinë e BPO 

> Përgatitja e regjistrit kombëtar të aftësive, i cili mund të shërbejë si një arkivë 

për të gjurmuar dhe kuptuar natyrën dhe nivelin e aftësive të 

disponueshme në vend 

> Krijimi i rasteve studimore dhe i dëshmive të angazhimeve të suksesshme të 

zbatuara nga kompanitë shqiptare BPO, të cilat mund të shërbejnë si një 

mjet marketimi por edhe si një referencë të nxëni për kompanitë e tjera të 

vogla të cilat po përhapen me shpejtësi në vend 

 

 Përmirësimi i Aftësive 

> Thellimi i aftësive vertikale për të ofruar zgjidhje specifike me bazë industrinë 

> Promovimi i trajnimit të burimeve për t'u ngjitur në zinxhirin e vlerave të BPO 

në një periudhë afatmesme  

> Investimi për teknologjinë dhe proceset e reja  për të mbetur relevant dhe 

për të adresuar nevojat e reja të klientëve  

 

 Lobimi për Stimuj 

> Paraqitja e kërkesës tek qeveria për stimuj të shënjestruar që fokusohen në 

sektorin e BPO  

> Kërkimi i përfshirjes së IT-BPO si një sektor i fokusuar në planin kombëtar të 

zhvillimit 

 

 Investimi në Kapitalin Njerëzor 

> Inkurajimi i kontigjentit të talenteve për t'u aftësuar nëpërmjet trajnimit dhe 

certifikimeve 

> Futja e kurseve të formimit profesional  

> Futja në përdorim e politikave miqësore për BNJ për të kontrolluar erozionin 

e fuqisë punëtore 

 

 Zhvillimi i Standardeve & Kuadrit Ligjor 

> Adoptimi & filtrimi i përdorimit të standardeve të BPO 
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> Ngritja e kapaciteteve për ofrimin e shërbimeve të reja për të diversifikuar 

riskun dhe për të aksesuar tregjet e reja  

> Advokimi i politikave për adresimin e hendeqeve në ligjet dhe rregulloret 

ekzistuese që lidhen me sektorin IT-BPO 

 

 Përmirësimi i Aftësive sipas Shtrirjes Akademike 

> Përafrimi i kurseve universitare me kërkesat e tregut për aftësi 

> Ndërmarrja e nismave për zhvillimin e aftësive në nivel bazë 

 

 Bashkëpunimi për Infrastrukturën 

> Shfrytëzimi i Tirana Business Park për të ngritur infrastrukturë të re ose shtesë 

për BPO 

> Lobimi për politikën e favorshme për Zona Ekonomike të Software e cila 

mund të stimulojë investimet e reja në sektorin e BPO 

> Krijimi i partneritetit me palët e interesuara nga sektorët e telekomit dhe të 

pasurive të patundshme për zhvillimin dhe zgjerimin e infrastrukturës 

 

 

Marketimi & Krijimi i Brandit  

 

Marketimi efektiv dhe krijimi i brandimit është një levë tjetër e rëndësishme për 

promovimin e investimeve dhe zhvillimin e industrisë BPO në Shqipëri. Me qëllim gjetjen e 

kohës së përshtatshme për të arritur në mënyrën e duhur tek klientët potencialë, 

marketimi dhe brandimi duhet të ecin krah për krah me zhvillimin e kapaciteteve.  

 

Ushtrimi për marketimin dhe krijimin e brandit mund të ndiqet në tre faza: 

 Faza 1: Përcaktimi i Strategjisë 

 Faza 2: Përgatitja e Planit të Marketimit  

 Faza 3: Zbatimi i Planit  
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Faza 1: Përcaktimi i Strategjisë 

 

Përcaktimi i propozimit të vlerave përbën hapin e parë në hartimin e një strategjie të 

qëndrueshme për promovimin e investimeve. Siç u përmend më herët në këtë 

dokument, Shqipëria duhet të nxjerrë në pah katër propozimet kryesore të vlerave, si më 

poshtë: 

 Vendndodhja tërheqëse nearshore 

 Ekosistemi i favorshëm i BPO  

 Destinacioni për nënkontraktim me kosto efikase 

 Klima favorizuese politike dhe rregullatore  

 

Hapi tjetër në përcaktimin e strategjisë është formulimi i një strategjie për brandimin. Krijimi 

i brandit është një proces i vazhdueshëm, i cili përmirësohet nëpërmjet përvojës pozitive 

të investitorëve në vend. Duke e patur këtë parasysh, objektivi duhet të jetë të përcaktojë 

atë që Shqipëria ju ofron tregjeve të shënjestruara si brand dhe më pas ta përhapë 

propozimin nëpërmjet kanaleve të përshtatshme promovuese. Ndërkohë që bëhet kjo, 

është e rëndësishme që të përmirësohet sistemi i mesazheve dhe marketimi nëpërmjet 

një mekanizmi të komenteve të klientit. Komponentët kyç të mesazhit të ushtrimit të 

brandimit fokusohen në aspektet e mëposhtme që lidhen me Shqipërinë: 

 Near-shore & Afrimiteti Kulturor me Europën 

 Vlerë për para  

 Kapitali Njerëzor  

 Infrastruktura 

 Stimujt dhe Politikat e Biznesit 

 Mjedisi i Biznesit  

 

Faza 2: Përgatitja e Planit të Marketimit 

 

Një plan efektiv për Marketimin dhe Promovimin përfshin përdorimin e kanaleve kryesore 

të komunikimit, të përdorura në mënyrë të pavarur ose në lidhje me njëri-tjetrin. Kanalet 

dixhitale duhet të marrin rëndësi si pjesë e komunikatës së AOA (Shoqata Shqiptare për 
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Nënkontraktimin) dhe të AIDA-s (Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimeve)  dhe e 

strategjisë për Marrëdhëniet me Publikun.  

Faqja e internetit është ndër komponentët më kryesorë dhe siguron kthim të lartë të 

investimit. Normalisht, investitorët e fillojnë ushtrimin për përcaktimin e destinacionit të 

investimit duke kryer kërkim në internet që mbulon një sektor dhe/ose një rajon. Një faqe 

interneti cilësore, informuese dhe profesionale e shoqëruar me optimizimin efektiv të 

motorrit të kërkimit mund të ndihmojë për futjen e një vendi në listën e investitorëve. 

Informacioni në faqen e internetit duhet të shtohet/përditësohet në mënyrë të 

vazhdueshme për ta bërë atë një burim gjithëpërfshirës informacioni specifik për sektorët. 

Gjithashtu, nuk duhet anashkaluar marketimi nëpërmjet kanaleve të mediave sociale si 

LinkedIn, Twitter, Youtube, etj. 

 

Faza 3: Zbatimi i Planit 

 

Zbatimi i planit të marketimit përfshin angazhimin në aktivitetet për mbulimin e klientëve, 

si pjesëmarrja në eventet për promovimin e bizneseve outbound dhe kryerjen e ndjekjes 

së mëtejshme të klientëve. Eventet sigurojnë vizibilitet të lartë dhe shërbejnë si rrugë për 

rrjetëzimin. Pjesëmarrja në evente është vendimtare për pozicionimin e propozimit të 

vlerave nga Shqipëria tek investitorët ndërkombëtarë & tek komuniteti i blerësve.  

 Prania strategjike në terren në eventet kyçe si pjesëmarrës, sponsor, panelist etj. 

ka një efekt shumëzues në interesin e investitorëve si edhe në përmirësimin 

shumëfish të efektivitetit të përgjithshëm të fushatës.  

 Një strategji efektive për pjesëmarrjen në evente është e nevojshme për të siguruar 

kthimin maksimal nga investimi në marketim & koha e menaxhimit.  
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Bashkëpunimi i Aktorëve & Partneritetet 

Një bashkëpunim i koordinuar midis aktorëve të ndryshëm të industrisë ndihmon për 

zhvillimin dhe promovimin sinkron të sektorit të BPO në Shqipëri. Figura e mëposhtme 

(Figura 3) paraqet një ekosistem dëshmues të aktorëve të BPO dhe lidhjet që Shqipëria 

duhet të krijojë midis tyre.  

 

Partneritetet Publik Privat (PPP) janë një ndër mekanizmat e shfrytëzuar më me sukses për 

promovimin e industrisë së BPO. Qeveria shqiptare duhet të hyjë në marrëveshje të 

partneritetit publik-privat për të zhvilluar kapacitetet në katër levat e mëposhtme: 

 

1. Infrastruktura: 

> Financimi i përbashkët për IT-Park, zhvillimin e transportit dhe të rrugëve 

> Zhvillimi i bisedimeve në lidhje me ofrimin & kostot e telekomit me ofruesit 

ndërkombëtarë të shërbimeve 

 

2. Aftësitë 

> Ofrimi i stimujve dhe i reduktimit të taksave për “shpenzime operacionale” 

në lidhje me trajnimin në fushën e IT-BPO 

> Përafrimi i kurrikulës akademike me industrinë 

> Bashkëpunimi me ofruesit e shërbimeve të trajnimit për aftësimin masiv 

Figura 3: Ekosistemi i aktorëve të BPO 
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3. Marketimi & Brandimi 

> Financimi i përbashkët i eventeve ndërkombëtare & lokale të marketimit 

> Lidhja me ambasadat në tregjet e shënjestruara ndërkombëtare për të 

promovuar industrinë 

> Lehtësimi i krijimit të rrjeteve dhe shoqatave 

 

4. Inovacioni 

> Zhvillimi i shërbimeve dixhitale qeveritare në partneritet me ofruesit lokalë 

të shërbimeve 

> Krijimi i qendrave të posaçme për R&D (Kërkim dhe Zhvillim) dhe 

inovacionin, lehtësuar nga Qeveria 


