
T’i bësh markat të kenë rëndësi 
në kohë trazirash:

SI TË ORIENTOSH MARKAT  
PËRGJATË  NJË KRIZE 
Përtej COVID-19

26 FEBRUARY 2020



Në kohëra krizash gjithmonë  
lindin mundësira të reja

Fjala kineze për “krizë” përbëhet nga dy pjesë, 
rrezik dhe mundësi. 

Pavarësisht vështirësive të rrethanave 
apo sa e rrezikshme mund të jetë situata, 

në zemër të çdo krize qëndron një mundësi e jashtëzakonshme.   
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Javët e shkuara kanë qenë të mbushura me sfida të jashtëzakonshme

Ndërkohë që punojmë papushim me klientët tanë mbi sfida afatshkurtra për të mbështeturbizneset e tyre, 
iu rikthyem  SARS-it dhe Krizës Ekonomike Botërore të vitit 2008.  Kërkuam për përvojat e disa markave 
që gjetën mënyra për t’u rigritur akoma më të fortë, për modele të reja biznesi që u formësuan përgjatë krizës 
dhe sesi pozicionime të guximshme dhe investime në kohë i mundësuan markave të suksesshme të siguronin 
një pjesë të tregut në bazë joproporcionale.
Jemi përpjekur të gjejmë mënyrën se si mund t’i aplikojmë këto mësime, njohuritë tona mbi mjedisin e sotëm 
dhe situatat specifike rreth COVID-19, për të arritur në një udhëzues praktik për markat.

Ndërkohë që ka akoma pasiguri mbi si dhe kur do të ndalohet virusi, ajo që ne dimë me siguri 
është që kriza do të kalojë.

Ne besojmë, dhe historia e mbështet këtë, që markat të cilat reagojnë shpejt, me mendësi konkuruese dhe 
që veprojnë në mënyrën e duhur në kohë të vështira, mund të sigurojnë një pjesë të tregut dhe të pozicionohen 
mirë në mënyrë që të kapitalizojnë gjatë ringritjes dhe përtej saj.   

Fati ndihmon guximtarët  
dhe të përgatiturit.

CHRIS REITERMANN 
Chief Executive,  
Asia and Greater China



Ndërsa përhapja dhe 
ndikimii COVID-19
vazhdon të shtrihet në 
Kinë, Azi dhe në vende 
të tjera të botës, 
udhëheqësit e të gjitha 
fushave duhet të jenë 
më vigjilentë dhe më t
ë vendosur se kurrë. 
Ata duhet të reagojnë 
vazhdimisht kundrejt 
rrethanave që ndryshojnë 
vazhdimisht, ndërkohë që 
shikojnë drejt të ardhmes, 
për të siguruar gatishmëri 
kur të vijnë kohë më të mira. 
Markat duhet të marrin 
në konsideratë ndërlikimet, 
jo vetëm në shëndetin e 
biznesit të tyre, por dhe 
në marrëdhënien që kanë 
me audiencën dhe 
palët e interesuara.  

Pavarësisht paparashi-
kueshmërise së përpjekjeve 
për ta përmbajtur përhapjen 
e virusit, epidemia do të 
vazhdojë të shkaktojë dëme 
në njerëz, komunitete, 
në sistemin shëndetësor, 
si dhe pothuajse në çdo 
aspekt të jetës së përditshme 
dhe bashkë me to dhe në  
ekonomi, biznes dhe markat 
tregtare.
Megjithatë, një solidaritet i ri 
global po formohet. 
Ndërkohë që kjo nuk është 
kriza e parë botërore me 
të cilën po përballemi, falë 
globalizimit dhe mjeteve 
digjitale, kjo është kriza e parë 
gjatë të cilës kemi një shkallë 
ndërlidhje dhe ndërvarësie 
të paprecedentë, qe sjell 
sfida të reja, si dhe
 mundësi të reja.

Si ekspertë marketingu, 
sfida kryesore në manaxhimin 
e një krizë kaq dinamike dhe 
të shpërhapur sa ky rast, 
është ndjesia e pasigurisë 
së vazhdueshme dhe 
mosnjohja e situatës.

Ogilvy ka përgatitur këtë 
dokument për të vënë në punë 
mesimet e së shkuarës dhe për 
të ndihmuar ekspertët e 
marketingut në ndërmarrjen e 
hapave të zgjuara dhe të sigurta 
në çdo fazë të përparimit të situatës.

Edhe përpara shpërthimit 
të virusit, ne e nisëm vitin 
2020, vitin e Miut, me një 
presion të madh për rritje 
ekonomike. COVID-19 po bën 
një reagim të shpejtë, 
më vendimtar se kurrë më parë. 

Markat që e kuptojnë situatën dhe veprojnë drejt 
mund të arrijnë deri në trefish më shumë përqindje
tregu gjatë rënies, dhe kur të rikthehen kohët 
e mira, ata do të mund të rimëkëmben më shpejt 
dhe më fuqishëm duke siguruar fitime konkuruese 
të qëndrueshme. 

Rritja e pjesës së tregut në 2 vitet e para të rimëkëmbjes 
(burimi: Hillier, Tony: Successful Competitive Strategies 
for Recession and Recovery) 

Analizojmë situatën  
dhe shohim përpara 
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Përqindje 
të Tregut 

Ndryshime 
në shpenzimet 
e marketingut 
(si % pjesë tregu) 

Ulje Ruajtje Rritje



162,000,000
rezultate kërkimi 
në Google për COVID-19
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Kërkimet në gjuhën kineze për “CORONAVIRUS”

Indexi Baidu për (CoronaVirus ne kinezce – gjej hieroglifet)….. në kërkimet në kompjuter dhe celular.  
 



SARS,  
 një precedent i rëndësishëm
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Gjatë 9 muajve të shpërthimit 
të tij, u konfirmuan më shumë 
se 8,000 raste të SARS dhe 
774 njerëz humbën jetën – 
648 prej tyre në Kinën 
kontinentale dhe në Hong Kong. 
Fillimisht institucionet kineze 
mundoheshin të arrinin virusin 
pa përkushtimin e duhur, 
por me kalimin e kohës u 
detyruan ta pranonin 
seriozitetin e sfidës. Qeveria 
Kineze ka një aftësi të 
pashembullt për të 
menaxhuar burimet dhe 
kultura kineze e lartëson 
stoicizmin dhe aftësinë për 
të punuar përmes vështirësive

 

 
 

 
 

SARS ishte pika kulmore 
për internetin si masmedia 
në Kinë, pasi njerëzit kërkonin 
vazhdimisht në celularë dhe 
në internet për informacione 
dhe zhvillime rreth sëmundjes.

Vlera e aksioneve të Sina, 
Sohu dhe në Net Ease u rrit. 
Interesat e investitorëve në 
teknologjinë kineze u rritën. 
U nxit gjithashtu dhe tregu 
i argëtimit digjital në shtëpi, 
pasi miliona njerëz të mbyllur 
nëpër shtëpi kishin nevojë 
për t’u shpërqëndruar.

 

Ky konsiderohet si momenti 
që çoi në ngritjen e Alibabës, 
pasi ata miliona njerëz, të 
frikësuar për të dalë jashtë, 
filluan të blinin në internet. 
Shërimi ishte i shpejtë dhe 
ekonomitë aziatike 
u rimëkëmbën sërish. Vlera e 
aksioneve të Cathay Pacific 
Airways e cila ra me 30% nga 
Dhjetori i 2002 deri në Prill 
të 2003, pati pothuajse një 
dyfishim vitin pasardhës, kjo 
pasi popullsia u tregua e prirur 
jo vetëm për t’iu rikthyer 
normalitetit por edhe për të 
rifituar kohën e humbur.



Këtë here 
është shumë 
ndryshe 

 
 

7

Kina është udhëheqësja 
e rritjes globale 

 

Në kohën e SARS, ekonomia e gjashtë më e madhe, 
sot ekonomia e dytë më e madhe.

Efekti i shumëfishuar në ekonominë botërore,
 rritja dhe fitimet 
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Burimi: Banka Botërore 

   *Fuqia e prodhimit është matur mbi bazën e vlerës së shtuar në dollarin amerikan aktual. 
Burimi: Divizioni i Statistikës së OKB 
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Kina dhe bota janë tërësisht 
të ndërlidhura nga ana digjitale.

 

Mbizotërimi në Web: 
 Përdoruesit e internetit në Kinë tejkalojnë 

numrin e popullsisë në Japoni, Rusi, Meksikë 
dhe ShBA kombinuar bashkë.

 

Numri i përdoruesve të internetit në Kinë 

Të dhënat: China Internet Network Information Center; graphic by Bloomberg Businessweek.

Kalon 100 milion përdorues 

1998 2018

200m

0

400m

600m

800m

‘02 ‘06 ‘10 ‘14

Shpërndarja e shpejtë e informacionit 
dhe keqinformimi. Mundësia e kalimit 

nga offline në online në të gjitha 
aspektet e jetës: e-com, e-learning, e-work, e-fitness.

 
 

 

Numri i blerësve online në Kinë nga 2008 në 2018 (milionë)

 
 

Burimi: Statista
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Këtë here 
është shumë 
ndryshe 



Pavarësisht 
ndryshimeve, 
5 mësime 
të pakohshme 
dhe shumë 
aktuale, 
janë të 
përshtatshme 
dhe në ditët 
e sotme: 
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5 Mësime

“Ngjarjet e Teorisë 
së Mjellmës së Zezë” 
– Mund ta dëmtojnë 
një markë ose 
ta forcojnë atë

Ngjarjet “Black Swan” si SARS, 
Kriza Botërore Financiare e 
2008 ose COVID-19 janë 
momente të së vërtetës 
për markat (dhe ekspertët 
e marketingut) – në lidhje me 
qëllimin, vlerat dhe përkushtimin 
e tyre, por njëkohësisht dhe me 
reagueshmërinë, krijimtarinë 
dhe frymën.  
 
*Ngjarje të paparashikuara dhe
 të papritura (referuar teorisë 
së mjellmës së zezë - 
Black Swan Theory – 
Nicholas Nassim Taleb). 

Nuk e dimë ende se 
kur, por kur të ndodhë 
do të ndodhë shpejt, 
duke çliruar kërkesën 
e akumuluar për 
produkte dhe shërbime

Në një mjedis të shenjuar 
nga ndryshime të mëdha 
në qëndrim dhe sjellje, 
ku do të krijohen nevoja 
të reja, prioritete të reja 
dhe mundësi konkurruese 
të reja.  

Ekspertët e marketingut 
që arrijnë të shndërrojnë 
krizat në mundësi, janë 
ato që marrin në 
konsideratë dhe adresojnë 
efektet afatshkurtra, 
afatmesme dhe afatgjata.

 
 

Fati i ndihmon të përgatiturit,
të shkathtit dhe të 
vendosurit. Ky fakt është 
i vërtetë në kohë të mira, 
por akoma më shumë në 
kohë sprove.

Do të ketë një 
vijueshmëri 

 
 

Por do të jetë 
një mjedis tjetër 

Çelësi është në 
menaxhimin e 
periudhës se 
investimit 

Qëndroni 
të përgatitur 

 

1 2 3 4 5



Shtrëngim 
ekonomik 

i 
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TRANSPORTI I KINËS NË PERIUDHË NDALESE.  
(INDEKSI I DENDËSISË SË TRAFIKUT, MESATARISHT 100 QYTETE) 

Burimi: USB, February 2020

Të dhëna të reja mbi
 përdorimin e elektricitetit 
në një nga provincat më të 
mëdhaja në Kinë, tregojnë 
se industria e ndërtimit, 
tregtia e shitjes me pakicë 
dhe shumicë si dhe sektorët 
industrialë janë përgjysmuar.
 Edhe nëse rimëkëmbja nis 
shpetjë, ekonomia, këtë 
tremujor, do të tkurret.  

Përpjekjet e mëdha 
për të përmbajtur 
përhapjen e 
coronavirusit të ri, 
ka bërë që rritja 
ekonomike në Kinë 
të ngadalësohet 
papritmas dhe të 
shkaktojë pasoja 
në të gjithë botën. 



→

Blerje të 
emergjencës

Konsum për 
t’u ndjerë mirë 

Blerjet nga 
shtëpia 

 Vazhdimësia e 
blerjeve e-commerce 

Sa më gjatë të vazhdojë,
aq më shumë do të 
mësohemi me të 
jetuarin ndryshe. 

Të zgjedhim ndryshe, 
të blejmë ndryshe. 

Mundësi shumë e madhe 
që këto ndryshime do
të bëhen normaliteti i ri. 

 

Ndryshimi 
(me shumë mundësi)
 i pashmangshëm →

→
→

11

Vazhdimësia në 
ndikimin ekonomik 

Ndikimi i 
COVID-19 
në sjelljen 
blerëse 
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Sfidat e markave sot. 

ÇFARË PO KALON AKTUALISHT 
NËPËR MENDJET E EKSPERTËVE TË MARKETINGUT? 

 

Si të identifikojmë 
raste dhe sjellje të reja 
për të krijuar një lidhje 

dhe për të nxitur 
angazhim 

te konsumatori?

 

Si mund të zhvendosemi 
nga varësia-offline në 
një ekosistem online 

dhe të bazuar në dërgesa?

Si mund të sjellim 
risi për të gjetur 
mënyra të reja për të 
dhënë zgjidhje dhe 
shërbime në 
përputhje me 
realitetin dhe 
sjelljet e reja njerëzore? 

 

Si e promovojmë biznesin 
tonë pa u perceptuar 

sikur po përfitojmë 
nga situata?  

Si të ruajmë marrëdhënien 
me konsumatorët duke 

mos patur një dyqan fizik?  

Si t’i zgjerojmë cilësitë 
premtuese të markës 

në shërbime dhe komunikim, 
në mënyrë që të mbajmë 

audiencën e informuar 
dhe të lidhur me to?

Si mund të kalojmë në 
mënyrë te zgjuar dhe 

efektive nga një 
kontekst fizik në atë virtual 

të një konference/
takim/hedhje produkti 

në treg? 
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Si t’i bësh markat të kenë vlerë 
përgjatë të gjitha Periudhave të Investimit 
Në kohë krizash, akoma më shumë 
se në ato ‘normale’, sfida kryesore 
është të bashkërendosh dinamikat  
dhe kërkesat ndryshme të Periudhave 
të ndryshme të Investimit- të fitosh tani, 
duke u përgatitur për periudhën 
afatmesme dhe të transformohesh 
për rritjet afatgjate në kohë ndryshimi.
Ogilvy’s OS ndihmon ekspertët e 
marketingut që të manaxhojnë markën 
e tyre si një sistem të gjallë dhe g
jithëpërfshirës – ku çdo veprim dhe 
çdo përvojë ndërton markën dhe 
biznesin në mënyra të ndërlidhura. 
Në kohë krizash, OS ndihmon ekspertët 
e marketingut që t’i japin përparësi 
veprimeve që ndërmarrin në pikun e 
shpërthimit, ndërkohë që shikojnë drejt 
të ardhmes për t’u siguruar që markat e 
tyre janë të përgatitura për të përfituar 
nga rimëkëmbja dhe përtej “normalitetit të ri”.

.

ÇËSHTJA  
AFATGJATË 

(Normaliteti i ri) 

ÇËSHTJA  
 AFATMESME

(Faza e rimëkëmbjes)

ÇËSHTJA 
TANI

(Acute 
outbreak phase)

Si të jemi në krye te konkurrencës në 
një tablo të ndryshuar? 
 →transformohu dhe përshtatu me qëllimin 

Si të pajtohemi me humbjen e terrenit?  
 →Realizo zhvendosje te pozicionimit dhe 

nxit ‘kapjen e momentin’ dhe 
‘konkurrencën e skajshme’. 

Si t’i përgjigjemi situatës që po shpaloset? 
 

 →të jesh i zhdërvjellët dhe të optimizosh

→

→

→
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MBËSHTET 
SHITJET 
AFATSHKURTRA

→   Rialoko shpenzimet 
te segmentet më me 
rëndësi të ditës dhe te 
Njësia e Ruajtes së
Stoqeve 
(Stock Keeping Unit). 

 

→Optimizo kanalet e 
komunikimit duke 
vlerësuar ndryshimet 
në konsumin e mediave. 

→ Shkoni përtej 
mesazheve të 
qëndisura mbi 
vetshërbimin dhe 
shkëmbimin, duke u
orientuar te temat e 
nevojave dhe 
emocioneve të momentit. 

→Mbështesni një shtrirje
të gjerë për të lehtësuar 
ekspozimin dhe 
eksperiencënkonsumatore 
ndaj produkteve/
shërbimeve tuaja.

ANGAZHO ÇDO 
LLOJ AUDIENCE 
DHE PALËT E 
INTERESUARA 
→Përtej komunikimit me 

klientët/konsumatorët,
bëj një skicë të palëve të 
interesuara përt’u marrë 
në konsideratë, nevojat 
dhe shqetësimet e tyre, 
të brendshme dhe të 
jashtme,individuale &
institucionale. 

→ Aktivizo kanalet e rrjeteve 
shoqërore për të reaguar 
dhe komunikuar në në kohë 
reale

→ Identifiko mundësitë për 
të krijuar programe 
“vlerash të përbashkëta”, 
duke vënë nëlëvizje dhe 
ndërlidhur të gjitha palët 
për dobi të përbashkët.

 

AKTIVIZO 
QËLLIMIN 
TËND

 
 

→ Bëj më shumë,
shprehu më pak

.

→Aktivizo qëllimin e 
markës si mbështetëse e 
luftës dhe përpjekjeve 
për të përmbajtur virusin 
dhe mirëmbajtur higjenë, 
duke ruajtur vijimësinë e 
jetës (dhe jetesës së 
përditshme)– shtoji 
njerëzve, komunitetit 
dhe tërë kombit vlerat e 
markës

→

 

Jo çdo markë nevojitet 
të kthehet në një 
‘bamirës’: ofro 
mbështetje përmes 
çdo nevoje dhe gjendje 
emocionale, në 
përputhje me dobinë 
dhe personalitetin 
e markës. 

SHPENZO NË 
MËNYRË 
INTELIGJENTE / 
MË PAK PËR MË 
SHUMË 
→ Bëj që çdo $ të vlejë: 

vë në punë të dhëna analitike 
për të optimizuar të gjithë 
kanalet ekomunikimit dhe 
ciklet e konsumatorit si dhe 
rregullo lidhjet e dobëta.

→

 

 Optimizo drive-to-web, 
drive-to-commerce; bëje 
sa më të thjeshtë 
vizibilitetin në kanalet
online + transaksionin

→ Rishqyrto kombinimin e 
kanaleve të komunikimit për të 
siguruar shtrirje kundrejt
ndryshimeve në konsumin 
mediatik. Vendos bast në 
kanalet në rritje. 

.

→Identifiko mundësitë si dhe 
zgjero databazën. 

Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:

 AKTIVIZONI PIKËSYNIMIN DHE OPTIMIZONI KANALET E KOMUNIKIMIT 
PËRGJATË CIKLEVE TË KONSUMATORIT

PËRGJATE FAZËS 
AKUTE TË 
SHPËRTHIMIT 
TË VIRUSIT.
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Ji aty ku janë njerëzit 
tani. Mbështet gjërat 
që ata bëjnë. 

 

 

Qëndrimet dhe sjelljet e 
njerëzve po ndryshojnë 
përgjatë covid-19. Për 
markat ky është një
moment ku duhen 
evidentuar, përqafuar, 
përdorur dhe mbështetur 
këto ndryshime të reja. 
Duke rregulluar kombinimin 
e kanaleve të komunikimit, 
përmbajtjen e mesazhit si 
dhepartneritetet potenciale 
do t’ju ndihmojë të siguroni 
shtrirje si dhe përshtatje me
kontekstin. 

 

Burimi: https://us.kantar.com/business/
brands/2020/survey-measures-coronavirus-
outbreak’s-impact-on-china’s-consumption/

Duke reaguar, shtuar vlerë dhe 
duke qenë të zhdërvjellët TANI, 
veçanërisht në zonat më pak të 
njohura ku njerëzit do e vlerësojnë 
shumë mbështetjen dhe do të jenë 
të hapur ndajmarkave duke krijuar 
një lidhje të fortë MË VONË me to.

PËRSHTASNI 
KANALET DHE 
PËRMBAJTJEN E 
MESAZHEVE NË 
VARËSI TË 
NDRYSHIMEVE.
VENDOS BAST 
TE KANALET NË 
RRITJE DHE AKTIVITETET 
E REJA

0% 20% 40% 60% 80%

Long video

Short video

Sleep

Linear TV

Mobile/online games

Online chat with friends/relatives

Online education

Cooking/baking at home

Offline learning/reading

Online entertainment

Working out at home

Parenting

Supervising kids’ study

Working from home

Live video/livestream

Leisure at home

Nurture skin

Pet time

Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:
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Unilever shfrytëzoi 
LiveStream për t’u lidhur 
me shkencëtarët dhe 
profesionistët e mjekësisë
për të edukuar 
konsumatorët në çështje
kyçe të mbrojtjes së 
përditshme.
Duke bërë këtë kompania
zhvendosi fokusin te 
strategjia e komunikimit të
‘shërbimit publik’për disa
nga markat më të 
përshtatshme të saj. 

Harta Baidu e përmirësoi 
"zonë epidemike" në kohë 
reale në më shumë se 200 
qytete, duke ndihmuar në 
mbrojtjen e shëndetit dhe 
sigurisë publike. Aplikacioni 
shfaq një njoftim me etiketim 
gjeografik si “rikujtesë për 
zonat epidemike”, duke 
paraqitur informacion në 
kohë reale si numrin e vendeve
 të prekura në mbarë qytetin. 

 

 

 

 

KRIJONI NJË AKSION 
DHE MBËSHTETJE
KUPTIMPLOTË PËR 
SIGURINË E 
SHËNDETIT PUBLIK.

Duke ditur që klientët janë të 
shqetësuar mbi sigurinë, Lazada 
bëri të mundur kontaktin me
specialistët e sëmundjeve infektive. 
Duke përdorur teknologjinë e saj 
të aplikacionit livestreaming, mbi 
21,000 shikues nga shtëpitë e tyre 
të sigurta, u lidhën me të për të ngritur
pyetje që kishin lidhje me virusin.

Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:
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MBËSHTESNI 
PARTNERËT DHE
KOLEGËT PËR TË 
MANAXHUAR
SITUATAT PËRTEJ 
KUFIZIMEVE

 

Alibaba shpalli 20 masa për të
ndihmuar bizneset dhe 
tregtarët në Kinë, të cilat 
përfshinin: 

→ Uljen e kostove operacionale 
në platformat e Ali Baba-s

→ Sigurimin e mbështetjes 
financiare duke hequr ose 
ulur normat e interest. 

→ Subvencionimin e personelit 
të dërgesave dhe sigurimin e 
efiçencës për një logjistikë më
të mire.

→Sigurimin e mundësive 
të punës për të garantuar 
të ardhura. 

→Më shumë mjete për 
sipërmarrjet për të përshpejtuar 
digjitalizimin e tyre.

→ Sistem Manaxhimi për të 
‘Punuar nga shtëpia’ 
për ndërmarrjet. 

Kompania e ‘pasurive të 
paluajtshme’ Wanda 
implementoi zbritje qiraje për 
një muaj si dhe ulje tarife 
mbarëkombëtare për Wanda
Plaza, duke shpërndarë barrën 
e rënies së vizitorëve
te qiramarrësit e saj. 

 Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:
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Bytedance i ofroi të gjitha 
ndërmarrjeve dhe organizatave 
në Kinë akses te platforma e saj
pa pagesë Feishu, për të punuar 
në skuader nga shtëpia. 

Deliveroo shpalli një zbritje 
prej 15-20% në komisionet e 
tarifave për restorantet për t’i
ndihmuar ata ndërsa numri i 
klientëve binte, gjithashtu i 
ndihmoi me mundësinë e 
shtyrjes së pagesave. 

Rrjeti i dyqaneve ushqimore të 
Ali Baba-s, Hema Fresh, punësoi 
stafin e restoranteve (offline) për 
të krijuar një model ‘alokimi të 
punonjësve’. 2,700 punonjës nga 
40 kompani të prekura siguruan një 
punë në Hema Fresh.  

MBËSHTESNI 
PARTNERËT DHE
KOLEGËT PËR TË 
MANAXHUAR
SITUATAT PËRTEJ 
KUFIZIMEVE

Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:
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NetEase Youdao siguroi Shërbime 
Leksioni Online (pa pagesë) për 
nxënësit e shkollave fillore dhe
të mesme të cilët nuk mund të 
shkojnë në shkollë.

Under Armour kuptoi që të jesh i 
shëndetshëm në kohë të vështira 
është e rëndësishme. Ata ndanë këshilla 
për ushtrime fizike në faqen e tyre zyrtare. 

Mbështesni tërësinë e nevojave njerëzore, 
funksionale dhe emocionale, - për shpërqendrim, 
për durim, për zbutje të mërzisë, zbutje të stresit, 
për të mësuar, për kontakt dhe çdo gjë tjetër. 

 

KRIJO DOBISHMËRI
DHE PËRMBAJTJE
TË PLOTËKUPTIMTË
PËR TË NDIHMUAR 
NJERËZIT TA 
TEJKALOJNË KRIZËN 

 Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:
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KONTRIBUONI 
ME INICIATIVA
TË PËRGJEGJËSISË 
SOCIALE QË 
NDIHMOJNË SI 
MASA LEHTËSUESE Gojek Singapore ka nisur një inciativë 

të quajtur GoHeroes si pasojë e 
COVID-19. Është një iniciativë për të 
mbështetur punonjësit e shëndetësisë 
dhe profesionistët e mjekësisë në
bashkëpunim edhe me partneret e tyre 
shoferë. 

Philips dhuroi për qytetin 
e Wuhanit mbi 2 milion 
dollarë amerikanë në pajisje
jetike mjekësore si dhe 
ndihmoi në instalimin e 
skanerit të parë CT 
(tomografi e 
kompjuterizuar) në një 
spital të sapo ndërtuar për 
urgjencat (Leishenshan).

H3C dhuroi më shumë se 
4 Milion dollarë amerikanë në 
pajisje për spitalet e reja në 
Wuhan sapo filloi kriza. Ato
 siguruanshërbime digjitale për 
spitalet ekzistuese dhe klientët 
në shumë provinca jashtë si 
dhe mbështetje teknologjike 
24 orë!

Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:
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IKEA aktivizoi markën e saj duke 
premtuar “sjelljen e lumturisë’, 
filozofia ”Bëje vete” dhe
personaliteti ngacmues i saj, për 
të sjellë lehtësim të gjithë atyre të 
detyruar të kalojnë Shën
Valentinin të karantinuar në shtëpi, 
ose akoma më keq, të izoluar. 

 

KFC prezantoi masa të 
veçanta sigurie për të 
mbrojtur klientët dhe 
stafin e tyre.Dhe për të 
treguar vlerësimin e 
tyre për punonjësit të 
cilët qëndruan në vendet 
e tyre të punës në zona 
të cilat u goditën fort, 
histori personale të tyre u 
shpërndane në platformat
shoqërore. 

Kjo rezultoi të bëhej një 
mision kombëtar për të 
mbështetur kthimin e 
shoqërisë në stabilitet. KFC 
gjithashtu mbështeti dhe 
mjekët kujdestarë të vijës 
së pare duke i ofruar
atyre vakte pa pagesë.

PËRCILLNI 
GËZIM DHE 
POZITIVITET
NË JETËT E 
NJERËZVE
NDËRSA ATA
PËRBALLEN ME 
KOHË TË 
PASIGURTA

 

Angazhimi i markave 
ka rëndësi tani:



NË FAZËN E RIKUPERIMIT PUNO PËR TË RIFITUAR TERREN
DUKE SHFRYTËZUAR RËNDËSINË E MOMENTUMIT

DHE DUKE VËNË NË LËVIZJE NDRYSHIMET E MUNDSHME
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KARIKO 
SPIKATJEN E 
MARKËS
→Mbështet ekspozimin 

e paguar dhe të fituar/ 
aftësinë për të përçuar 
mesazh, si mënyrë
për t’i mbajtur markat 
të spikatura para 
periudhës së rikthimit 
të normalitetit. 

→Të dhënat e IPA 
(AIF - Analiza e I
nterpretimeve 
Fenomenoogjike) 
flet për marka të cilat 
investojnë në 
ekspozimin e tyre 
gjatë kohës së krizës, 
mund të arrijnë rritjen 
e vlerës së tyre3-fish 
përgjatë rënies, por 
edhe të kenë një rikthim 
më të shpejtë dhe të 
fuqishëm përgjatë 
rikuperimit.

 
  

MOMENTUM-I 
ËSHTË MË I 
RËNDËSISHMI 
PËRPARA 
RIKTHIMIT NË 
NORMALITET
→ Identifiko kategoritë dhe 

segmentet që do të 
përfitojnë më shumë nga 
kërkesa e akumuluar dhe 
stimujt ekonomikë.

. 

→ Identifiko pjesët prioritare 
me më shumë potencial 
të portofolit.

→ Puno me agjencinë tënde 
të medias për të rialokuar 
buxhetet dhe për të 
siguruar reklamim cilësor. 

→ Aktivizo platformat CRM 
(manaxhimi i 
marrëdhënieve me 
klientin) dhe ato shoqërore 
për të aktivizuar përdoruesit 
ekzistues, dhe për të kthyer 
ndjekësit në këto platforma 
në përdorues ose klientë 
(të produkteve/shërbimeve).

.

KRIJO RISI DHE 
RIFORMËSO 
PORTOFOLIN 
TËND
→

→

 Vë në përdorim të dhënat 
dhe njohuritë për të 
identifikuar lëvizjet më 
domethënëse në treg. 

 

 Përshpejto risinë e 
premtimeve, risinë në 
product/shërbim, risinë 
në CX (EK -eksperience 
klienti).

.

→ Konsidero si të vësh në 
punë dhe të forcosh lidhjet 
Shëndet dhe Mirëqënie, 
në të gjitha kategoritë e 
shoqërisë.

 

 

KALO DREJT 
KANALEVE 
DIGJITALE DHE 
SJELLJEVE 
VIRTUALE

 

 

→ Rishiko Angazhimin me 
Klientët dhe planin e 
Përmbajtjes

→

 

Adreso nevojat dhe 
prioritetet e reja në 
përmbajtjen digjitale / 
shërbimet digjitale/
dobishmërinë / Tregtinë

.

→Vë në përdorim 
automatizimin dhe 
martech (Marketing&
Technology) për të 
mundësuar krijime më të 
personalizuara dhe 
kontekstuale si dhe 
shpërndarje të mesazheve 
në kohë
reale. 

Rëndësia e angazhimit 
të markave në periudhë 
afat-mesëm:

 

GJATË RIKUPERIMIT
NË PERIUDHËN 
PAS-SHPËRTHIM
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MOMENTUM-I ËSHTË MË I 
RËNDËSISHMI PËRPARA 

RIKTHIMIT NË NORMALITET
 KARIKO SPIKATJEN 

E MARKËS

 

GJATË RIKUPERIMIT 
NË PERIUDHËN 
PAS-SHPËRTHIM

Burimi: Hillier, Tony: Successful Competitive Strategies 
For Recession  And Recovery) 

Burimi: Binet, Les and Field, Peter: Marketing In The Era Of Accountability, 
2007 Base: 880 successful marketing campaigns, 1979 — 2006 

‘Teprica’ në pjesën e shpenzimeve / ekspozimi gjeneron fitim 
më të shpejt të përqindjes së tregut përgjatë periudhave të 

rënies në investimet e komunikimit në media. 

Kompanive që reduktojnë buxhetet e komunikimit me 50% për 1 vit 
përpara se të kthehet normaliteti, i nevojiten 2 vite për të rifituar 

pjesën e humbur në treg. Ato që rrisin ekspozimin gjatë rënies mund të fitojnë 
deri në trefishin e pjesës së tregut gjatë dy viteve te rikuperimit.

 
 

 

NË FAZËN E RIKUPERIMIT PUNO PËR TË RIFITUAR TERREN
DUKE SHFRYTËZUAR RËNDËSINË E MOMENTUMIT

DHE DUKE INVESTUAR NË SPIKATJE
Rëndësia e angazhimit 
të markave në periudhë 
afat-mesëm:



KATEGORITË QË PO PREKEN 
– TË CILAT DO TË RIKTHEHEN, NDRYSHE
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Gjatë shpërthimit të krizës Pas shpërthimit të krizës
CANCEL OR REDUCE

Burimi: https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak’s-impact-on-china’s-consumption/

INCREASE CANCEL OR REDUCEINCREASE

 Rëndësia e angazhimit 
të markave në periudhë 
afat-mesëm:
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KATEGORIA E KLIENTËVE TË PAREKRUTUAR JANË 
MUNDËSI E MIRË PËR T’U KONVERTUAR NË KLIENTË TË RREGULLT. 

 

Ky shpërthim ka shtyrë/detyruar 
shumë konsumatorë për të provuar 
diçka për të cilën nuk kanë qenë të 
mësuar më parë, duke krijuar një 
mundësi për shumë sektore të reja.

84% provuan të paktën një shërbim 
për here të pare, më i përdoruri ishte 
konsulenca mjekësore në internet 
(34%) dhe edukimi online (33%), 
ndjekur nga programet/aplikacionet
e të punuarit në shtëpi (29%) dhe 
pagesa për shërbime argëtuese 
digjitale (26%)

Burimi: https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-
measures-coronavirus-outbreak’s-impact-on-china’s-consumption/

Markat mund të shohin për mundësira 
për të arritur fitime disproporcionale 
duke aktivizuar mbështetjen e klientëve 
të tyre besnikë, dhe promocioneve të 
dizenjuara në mënyrë konkurrente – 
si psh incentiva stimuluese për të blerë
duke siguruar eksluzivitet gjatë
periudhës së krizës dhe përtej. 

0%

PERCENTAGE OF

10% 20% 30% 40%

Online medical 
consultancy

Online
education

Work from home 
software/app

Paying for digital
entertainment service

Livestream app

Social e-commerce/
community group purchase

Buying home
fitness equipment

Online banking

 
Rëndësia e angazhimit 
të markave në periudhë 
afat-mesëm:
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MODELET E REJA TË 
BIZNESIT DHE SHËRBIMEVE 
QË LINDIN SI NEVOJË 
GJATË KRIZËS MUND TË 
SIGUROJNË MUNDËSI TË 
REJA PËR NDRYSHIM TË 
RREGULLAVE TË TREGUT 
DHE KONKURRENCE TË 
SKAJSHME NË TË 
GJITHA KATEGORITË.

Të përballur me perspektivën e 
kinemave bosh, Huanxi Media 
ndryshoi ne mënyrë radikale
shpërndarjen e filmit duke ftuar 
kompaninë pionere digjitale 
Bytedance (pronare e TikTok)
për të blerë të drejtat e filmit kinez 
‘Te humbur ne Rusi. Filmi u shfaq 
për here të parë gjatë Vitit të Ri 
pa pagesë në platformën e videos 
Bytedance. 

Kompania kineze e pronave të paluajtshme
Sunac (Rongchuang) doli live në një 
platformë online e cila siguron shërbime online 
në kohë-reale për konsumatorët, në mënyrë që të
shohin, përzgjedhin, konsultohen, blejnë dhe te 
rekomandojnë shtëpi në mënyrë virtuale,
duke qenë se nuk kishin mundësi fizike.
Në momentin që platforma dhe kjo sjellje e re u 
rrënjos, a do të bëhet normalitet i ri shitja e
shpejtë e pronave?

 
Rëndësia e angazhimit 
të markave në periudhë 
afat-mesëm:



TRANSFORMIMI 
I MARKËS

 

 

→   Rivlerëso prioritetet 
e pozicionimit, 
premtimit dhe 
portofolit të markës 
për rritje të
përshpejtuar në tablo
/segmente të reja.

→Identifiko 
mundësitë për risi 
të skajshme për t’i 
shërbyer nevojave 
të së ardhmes duke
krijuar ose modifikuar 
një produkt 
/shërbim 
/experience.

TRANSFORMOHU QË TË JESH LIDER NË NJË TABLO TË NDRYSHUAR
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TRANSFORMIM
I QËNDRUESHËM
 

→Shndërro strategjinë 
CSR për kohë krize në 
një angazhim marke 
të vazhdueshëm dhe
qëllimplotë – në të 
gjithë zinxhirin e vlerës 
dhe tetë gjithë palët e 
interesuara.

→ Bëj risi për të krijuar 
vlerë të përbashkët 
dhe për të nxitur efekt 
te të gjitha SDG-te
(Qëllimet e Zhvillimit të 
Qendrueshëm të OKB-së) 
në nivel lokal dhe 
kategorik.

TRANSFORMIMI
I ANGAZHIMIT 
DHE EXPERIENCES 
SË KLIENTËVE 
(CE DHE CX)
 

→ Rivlerëso përvojën e 
klientit për më shumë 
vlerë të personalizuar 
dhe reagueshmëri. 

→ Përshpejto transformimin 
e përvojës së punonjësit 
për angazhim me të 
madh të personalizuar, 
produktivitet dhe 
fleksibilitet.

→ Vë në punë të dhëna 
dhe Martech 
(Marketing dhe 
Teknologji) për të 
mundësuar
personalizimin e 
shkallëzuar.

TRANSFORMIMI
I KRIZËS DHE 
REPUTACIONIT
 
→Implemento planin 

përgatitor të krizës, 
duke përfshirë 
auditimin e vlerësimit 
të rrezikut, planin dhe 
trajnimin e përgjigjes 
ndaj krizave, dhe  
planin e ndreqjes së 
reputacionit.

→ Përditëso ekosistemin 
e palëve të interesuara 
dhe te influencerave. 
– fokusohu në top
100 palë të interesuara. 

 

→ Rishiko strategjinë 
e marrëdhënieve me 
publikun dhe planin 
e aktivizimeve.

Rëndësia e angazhimit 
të markave në periudhë 
afat-gjatë:

 

GJATË FAZËS SË 
NORMALITETIT 
TË RI

 TRANSFORMIMI
DIGJITAL

→ Rishiko dhe riprioritizo 
qëllimet, strategjinë dhe 
udhërrëfyesin e 
transformimit digjital. 

→ 
Përshpejto kalimin 
drejt modeleve të 
biznesit mobile/
e-commerce

→ Identifiko mundësi për 
të përshpejtuar risinë 
digjitale, duke vënë në 
punë teknologjitë e
fundit për të qenë 
skajshmërisht 
konkurrent. 

 



Ndërsa ka pasiguri rreth si dhe kur do të ndalojë virusi, një siguri është që kriza do të kalojë,
dhe do të ketë një ‘Pas’. 
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Kur ajo ‘Pas’ të shfaqet, 
tabloja do të ketë ndryshuar, 
mundësi të reja rritjeje do 
të vijnë.  

Shumë është shkruar sesi 
ngjarjet e tipit ‘Mjellma e 
Zezë’ janë një test për çdo 
qëllim, vleë dhe përkushtim 
të një marke, sidoqoftë ato j
anë gjithashtu një moment i 
së vërtetës për zgjidhjet, 
krijimtarinë dhe 
reagueshmërinë e një marke.

Analizat e IPA (Analiza e 
Interpretimit të 
Fenomenologjisë) na tregon 
se bizneset qëvazhdojnë 
t’I japing rëndësi markës së 
tyre gjatë kohës së krizës 
shpërblehen me një mundësi 
më të madhe për të rritur 
konvertimin e klientëve 
potencialë në aktuale si dhe
rritjes së përqindjes së 
tregut. Gjithashtu ato kanë 
vërtetuar se të rikuperohen 
shpejt kur kthehen kohët e
 mira, duke fituar më shumë 
pjesë tregu në raport me 
normën e pritshme
nga stimuli i injektuar i 
ekonomisë. 

 

Ndërsa ne përparojmë
 përmes shpërthimit të virusit 
dhe përtej fazes fillestare 
reaktive, është koha për të 
mbajtur një qendrim më 
proaktiv. Në aksione, në 
komunikim, dhe në
transformim, në markë, 
product dhe shërbim, kanale 
tregtimi dhe komunikimi si 
dhe në përovojën e klientit.

Elspertët e marketingut të 
cilët e kthejnë krizën në një 
mundësi janë ato që 
konsiderojnë dhe adresojnë 
efektin në të gjitha fazat e 
investimit. Ata do të sigurojnë 
tani, dhe do të mundësojnë për 
të rifituar terrenin kur të vijë 
rikuperimi, duke ju vendosur në 
vijën e pare të rritjes afatgjate.

Duke qendruar vigjilent dhe 
me mendësi konkurruese, 
këto marka mund të kthejnë lëvizje 
të guximshme dhe krijuese në 
kohë krize në fitime.

Duke investuar te marka në mënyrë 
të vendosur, në momentin që kohët 
e mira do të kthehen, ato mund të 
shndërrohen në rritje të qendrueshme 
dhe kapacitete konkurruese të
skajshme. 

Përmbledhje



TOP 10
LISTA E PLOTË

Aksioni për TANI
dhe për të ARDHMEN:

Mos prit derisa të rikuperohet 
çdo gjë; përshtatu me ndryshimet 
dhe fokuso investimin tend në 
atë që është fitimprurëse tani.

Rishiko produktin / Portofolin e 
Njësisë së Ruajtjes së Stoqeve 
(SKU) për shkak të sjelljes së 
konsumatorit

Disruption provides 
opportunity; revisit brand 
value and differentiation.

Mendo përtej experiences fizike 
të markës tënde. Përshpejto planin 
e E-Commerce: llojshmërinë e 
produkteve, kanale të reja, 
sistemet e të dhënave.

 

Identifiko mundësi të reja 
rritjeje: Raste të reja, 
Shërbime të reja.

Përdor ngadalësimin për 
të zhvilluar risi.

 

Maksimizo vlerën dhe 
fuqinë e klientëve ekzistues. 

Krijo një plan aftagjatë 
markë/portofolio të qendërzuar 
mbi sjelljen e ndryshuar të
konsumatorit.

Ridizenjo/optimizo planin tend të biznesit: 
konsidero diversifikim të produktit,
shpërndarjes gjeografike, kanaleve të shitjes si 
dhe fokusin e segmentit konsumator

Ji gati për periudhën që vjen Pas. 
Shpejtësia e reagimit është detyrim.

61
72
83
94

105
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T’i bësh markat të rëndësishme 
në kohë të trazuara:

 

SI T’I ORIENTOSH MARKAT 
PËRGJATË NJË KRIZE

 
  

Përtej COVID-19
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MARKET SHARE CHANGE IN FIRST TWO YEARS OF RECOVERY FROM INCREASED MARKETING SPEND IN RECESSION  
Burimi: Hillier, Tony: Successful Competitive Strategies for Recession and Recovery

CHINESE LANGUAGE SEARCHES FOR CORONAVIRUS 
Burimi: Baidu Search Index, Capital Economics https://www.capitaleconomics.com/the-economic-effects-of-the-coronavirus/ 

‘SURPLUS’ SHARE OF EXPOSURE GENERATES FASTER MARKET SHARE GROWTH 
Burimi: Binet, Les and Field, Peter: Marketing In The Era Of Accountability, 2007 Base: 880 successful marketing campaigns,  
1979 — 2006  

CHINA WEB SUPREMACY 
Burimi: China Internet Network Information Center

ONLINE SHOPPERS IN CHINA FROM 2008- 2018 
Burimi: Statista

NATIONAL GDP 
Burimi: World Bank

TRANSPORT CONGESTION INDEX 
Burimi: USB, February 2020

WHAT ARE STAY-AT-HOME CONSUMERS DOING? 
OUTBREAK’S IMPACT BY INDUSTRY: POSSIBLE LEVEL OF REBOUND OF EACH INDUSTRY 
Burimi: https://us.kantar.com/business/brands/2020/survey-measures-coronavirus-outbreak’s-impact-on-china’s-consumption/

CHINA’S RISE TO MANUFACTURING DOMINANCE 
Burimi: United Nations Statistics Division

INTERNET USERS IN CHINA 
Burimi: China Internet Network Information Center

OGILVY ON RECESSION - OPTIMISING THE MARKETING BUDGET IN RECESSION 
Burimi: https://www.warc.com/content/paywall/article/ogilvy_on_recession__optimising_the_marketing_budget_in_recession/90396

BRANDING IN A RECESSION - A SURVIVOR’S GUIDE 
Burimi: https://www.forbes.com/sites/davidvinjamuri/2019/01/03/branding-in-a-recession-a-survivors-guide/#6c1bd8a2b0e2
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