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Dikush mund të kërkojë përgjigje në statistika:
Ne dimë se..
• Gen Z është midis 8 dhe 23 vjeç1

•  Gen Z tejkalon numrin e Millenials dhe përbën 
32% të popullatës globale2   

• Më shumë se gjysma janë akoma në shkollë3 
• 63% jetojnë akoma me prindërit e tyre4 
• 60% jetojnë në zona urbane 5

• Gen Z është gjenerata më e larmishme etnikisht 6  
•  Shumica nuk e kanë gjetur ende shpirtin binjakë duke

qenë se 79% nuk janë të lidhur.7

Por kjo nuk na tregon historinë e plotë për identitetin e    
vërtetë të Gen Z. Në fakt, është pothuaje e pamundur  
të përpiqesh t’i fusësh në një kuti, sepse një përmasë
e caktuar sigurisht që nuk e nxë dot gjeneratën Z..

Ky artikull synon të kap Gen Z në të gjitha forma dhe 
përmasat e saj (dhe non-konformitetin gjinor), e
përpiqet t’i përgjigjet pyetjes:

TË JESH I VËRTETË ME
GJENERATËN Z
GJENERATA E PARË E VENDASVE TË VËRTETË TË RRJETIT SOCIAL

Gjenerata Z (ose shkurt Gen Z) ka 
thyer shumë norma.                                          Jo vetëm është 
gjenerata më e madhe dhe e larmishme, 
 e cila së shpejti  do të jetë gjenerata më e 
arsymuar deri më sot, por gjithashtu është
gjenerata e parë reale vendase ecelularit  
DHE e rrjetit social. Mund të thuhet me  
siguri që Gen Z nuk ka frikë të futet kokë
e këmbë në çështje të mëdha, e as të 
lëkundi normat gjinore.. 

Por kush është në të vërtetë kjo 
gjeneratë kaq premtuese? Si është 
ky grup ndryshe? Cilët janë motivuesit 
kyç në jetën e tyre? Cilat ide suportojnë
dhe cilat refuzojnë? Si sillen ata, dhe 
pse? 

Kush është në të vërtetë 
Gen Z?

E gjitha fillon me ambjentin në të cilin Gen Z është
rritur dhe ka ndikuar në formimin e mendimeve, 
vlerave dhe sjelleve të tyre. Duke përfshirë:
    BESIM I THYER
Lajme të rreme, shkelje e të dhënave, praktika greenwashing, 
#Metoo, brutalitet policor, e kështu me rradhë  kanë çuar në
 në një besim të pakësuar në institucione dhe një kërkesë paralele
 për transparencë.

POLITIKA   POLARIZUESE
Epoka e Tump-it dhe Brexit paraqiti një ambjent politik i cili është
jashtëzakonisht i polarizuar.

FRIKA FINANCIARE
Gjenerata Z u rrit në një krizë ekonomike që e goditi shtëpinë
(për disa shumë fortë) dhe shkaktoi shqetësim në ambjentin e  
tyre familjar. Pandemia aktuale e covid-19 ka shkaktuar pasiguri
të mëtejshme.

LULËZIM TEKNOLOGJIK
Të rritesh në një botë teknologjike e cila evolon dhe avancon me
një ritëm më të lartë se kurrë, bëri që Gen Z të jetë gjenerata më 
e aftë në teknologji, më “connected” dhe më online se gjithë të 
tjerat.

CLIMATE  CRISIS

perpektivë të zymtë mbi planetin. Gen Z ka qenë një nga 
Efeket e ngrohjes globale janë bërë më ekstreme dhe ata zbuluan

gjeneratat e para që forcoi shoqërinë në mënyrë agrasive për t’u
përballur me krizën kokë e këmbë dhe të përpiqet të marrë një 
kthesë pozitive. 

KONTEKSTI ËSHTË KYÇ
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TA NJOHESH MË MIRË GEN Z
Mbase Gen Z nuk po rritet në një botë perfekte,  por kjo ka ndihmuar t’i japi formë veçantisë së kësaj gjenerate.   
 Ajo ka ndezur një gjeneratë me:

Gen Z kërkon vazhdimisht të gjejë dhe të shprehë
autencitetin e vetvetes.
Të rritesh në një shoqëri e cila nuk është 
domosdosm

Gen Z është e vendosur të ndajë idetë dhe besimet
e tyre, edhe nëse kjo do të thotë të thyejnë tabutë 
dhe normat e vlerat e vjetëruara. Në fakt, 67% e 
Gen Z e mendojnë të rëndësishme t’i japin zë 
besimeve të tyre . Kërkesa e tyre për ndryshim 
gurgullon nëpër shoqëri, e drejtuar më së shumti
nga sjellja online, e fuqizuar akoma më shumë nga
ilzolimet e sjella nga pandemia e Covid-19. 
  

ërisht në më të mirën e saj, ndihmoi 
në formimin e një gjenerate që nuk vlerëson 
zbukurimin e fakteve pa autenticitet. Prioritetet 
e  Gen Z  u  bënë më pragmatike, pozicion i i tyre
në shoqëri u bë më progresiv,  gjersa ata ndihen 
të fuqizuar nëpërmjet bashkëmoshatarëve dhe 
zgjedhjeve të tyre të udhëhequra nga qëllimi.

ZHVENDOSËS TË REALITETIT
Gjenerata Z ka një qasje fluide për jetën pasi e 
perceptojn botën si një realitet të papërcaktueshëm. 
Kërkimi për të vërtetën dhe gatishmëria për të nxitur
ndryshimin në shoqërinë e sotshme nuk është një 
proçes linear. Në të kundërt, Gen Z beson se realitetet
e njerëzve (dhe realiteti në tërësi) nuk janë fikse por në
evolim konstant. Si rezultat, ata kritikojnë etiketimet 
dhe stereotipet, si edhe inkurajojnë një botë ku
mbizotërojnë personalitete dhe mënyra jetese të 
shumëanshme.    
 INICIATORË TË NDRYSHIMIT

Gen Z po drejton ndryshimin në shoqërinë e 
sotme duke i marr çështjet në duart e tyre.

HAKERA KREATIVË
Gen Z nuk ka frikë të vizatojë jashtë vijave në mënyrë
që të hapë shpirtin e tyre kreativ.
Aspiratat e tyre për të eksploruar autenticitetin e tyre, 
për të gjetur taktika që bëjnë të mundur ndryshimin 
dhe lojërat me shprehjet fluide, kanë hapur shpirtin
e tyre me kreativitet të madh.  Mediat sociale kanë
demokratizuar dashurinë e Gen Z për eksplorim dhe 
eksperimentim, duke i ofruar atyre një shesh lojërash 
kreativ pothuaj të pakufijtë, si edhe kanë lidhur një 
masë kritike njerëzish të ngjashëm në mendime, 
pavarësisht sa “niche” janë interesat e tyre.  

SI GEN Z LIDHET NËPËRMJET MEDIAS

JO ÇUDITËRISHT, CELULARI ËSHTË
ÇELËSI PËR TË HYRË NË BOTËN E GEN Z. 
 Siç përmendëm më sipër, Gen Z është gjenerata e 

parë e vërtetë vendase e celularëve, gjë që ndikon
në sjellen e tyre konsumatore të medias. 

•  Lidhshmëria konstante dhe aksesi në media kudo
dhe kurdo e bën Gen Z  të ketë uri për kënaqësi 
të menjëhershme, por ka rezultuat gjithashtu në
një gjeneratë të aftë, por të kujdesshme.

 

•  Televizori është (mbase kundra pritshmërive) jo
kompletësisht i harruar nga Gen Z. eMarketer
përllogariti që 12-17 vjeçarët do të shohin rreth 
81 minuta televizioni në vitin pasardhës.
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•  Celulari shpesh është shoqëruesi gjatë shikimit 
të televiziorit. Gati 90% e Gen Z përdorin telefona 
celularë teksa shohin televizor,  me rrjetet sociale
si aktivitiet kryeror në këtë eksperjencë multi-
ekranesh.  
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NJË MARRDHËNIE E NGUSHTË, POR 
PRIVATE ME RRJETET SOCIALE.

 

Si vendas të rrjeteve sociale, Gen Z shpenzon deri në
2 orë e 55 minuta në rrjete sociale çdo ditë, përditë  .
Gjithsesi, lidhja e ngushtë e Gen Z me median sociale
nuk nënkupton një portret të zbuluar të medias sociale
së jetës së tyre personale. Platforma si 
Snapchat, e cila ka parë adaptim të 
lartë të Gen Z, ofron ndërveprime
personale dhe private me rrethin 
e tyre social të menjëhershëm.
Nga ana tjetër, Facebook-u përdoret 
më shumë për tu ndarë  me rrjete më të gjera miqsh
dhe familjeje. Një shembull tjetër interesant është 
Finsta, ose “fake Instagram accounts”, të cilat janë
ndërtuar për të ndarë “snapshote” të jetës reale me
një grup të zgjedhur miqsh. Një përmbajtje më reale, 
e papërpunuar dhe më pak e filtruar. 
  

 

GEN Z

2h55  
kohë e shpenzuar
në rrjete sociale

në ditë

 

KËRKUES TË ESENCËS
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SOCIAL MEDIA (JO)POPULLORE

Kur hedhim një vështrim më të afërt të përdorimit
të platformave sociale, Gen Z luan një rol kryesor 
në adaptimin ose refuzimin e platformave sociale,
të reja dhe egzistuese. Gjersa ata janë aktivë në një
shumëllojshmëri të platformave sociale si Spotify,
Twitch dhe Depop, këto janë të preferuarit e tyre:

YouTube  aktualisht është platforma e zgjdhur 
e Gen Z  , dhe jo vetëm për qëllime argëtimi. 

80 % pretendojnë të marrin njohuri në Youtube,
ndërsa 70% besojnë se kjo i bën ata të ndihen 
më të lidhur   .13

.

Instagram operon si platformë për të shprehur
stilin e jetës dhe interesat  14 ,  por edhe për të

krijuar frymëzim për njeri-tjetrin. 
Snapchat dominohet nga Gen Z i cili i  
drejtohet platformës për biseda intime me miq 

dhe eksperjenca përmbajtjeje gjithëpërfshirëse.
TikTok ka parë rritje eksponenciale në   
 të popullaritetit kryesisht në sajë të Gen Z,                             

sidomos gjatë izolimeve. Një nga arsyjet kryesore 
për këtë histori dashurie është se kjo platformë e re
përmbush shumë nga nevojet e kontentit të Gen Z.

FORMULA MAGJIKE E KONTENTIT 
TË GEN Z. 

Egzistojnë katër konsiderata që duhen marrë
parasysh kur krijoni kontent që i flet Gen Z.
1.  I shkurtër dhe i shpejtë: : Duhet të kap  

vëmendjen e Gen Z në sekonda, duke qenë se ata
15

2.  Video: Pasuria dhe diversiteti i kontentit të 
vidjos e tërheq Gen Z, jo vetëm për konsum, por 
për të krijuar. Krijimi dhe hedhja e vidjove në  
platforma si YouTube dheTikTok ishte, në fakt,  
aktiviteti numër tre në kohërat e mbylljes totale
gjatë pandemisë  .16. 

3.  E vërtetë, e papërpunuar dhe relevante:   
Gen Z ripërcaktoi estetikën e mbi rafinuar të 
Instagramit, e iniciuar nga Millenials, dhe nuk
kanë frikë të thyejnë normat, traditat, e as tabutë 
për të shprehur veten në mënyra më autentike.

4.  Frymëzuese kreativisht:
Gen Z pëlqen pa masë të hakojë kontent në
mënyrë kreative, dhe ka pasur rritje të madhe në
formate ekspresive si filtra AR, lenses, emojis,
gifs, etc.  

INFLUENCER-I ME INFLUENCË.

Preferenca e kontentit e Gen Z shtrihet gjithashtu në
spektrin e influencerave. Influencerat e Gjeneratës Z
janë më autentikë, gjë që i bën ata më relevant dhe
të ngjashëm me ta. Kjo jo vetëm në apektin e estetikës,
por edhe normave dhe vlerave. Kur besimet përputhen,
Gen Z krijon një marrëdhënie autentike dhe të fortë
me influencerat, gjë që është më e fortë seç mund ta
mendoni.  Influencerat e Gen Z ndihmojnë në fuqizimin 
e fansave nëpërmjet vetë-shprehjes dhe një qëllimi të 
caktuar, por influencojnë gjithashtu vendimet e blerjes. 
Influecerat e Gen Z janë lindur e rritur në një epokë 
“social”. Megjithëse influencerat tradicionalë ende 
mbajnë një farë pushteti, ata kanë filluar të shohin 
më pak bashkëveprim. Psh., Forbes  , vërejti se 
Emma Chamberlain, një Youtuber adoloshente të
cilës i pëlqen të flasë për kafe, gjeneron nivele të larta 
bashkëveprimi prej mesatarisht  25%.  Për ta vënë 
këtë në kontekst, kjo është rreth 5 herë më e lartë se
këngëtarja dhe kantautorja e famshme Selena Gomez,
e cila mori mesatarisht një nivel bashkëveprimi prej 5%.   

17

BLERËSIT OMNICHANNEL ME 
NJË DASHURI PËR SOCIAL.

Megjithëse ndikimi i Gen Z mbi shpenzimet 
familjare mund të jetë akoma më i lartë se fuqia 
e tyre shpenzuese, brand-et duhent të përgatiten 
për atë që së shpejti do të jetë grupi më i madh i 
konsumatorëve të ardhshëm  .
Krahasuar me gjeneratat e tjera, Gen Z ka më pak 
të ngjarë të blejë në dyqane fizike  . Megjithatë, kjo
s’do të thotë se brand-et duhet të nënvlerësojnë
rëndësinë e dyqaneve fizike dhe krijimin e 
eksperjencave të brand-it offline, të cilat ndezin
biseda dhe shpërndarje të fjalëve. Siç thotë dhe 
Forbes   : “ Gen Z pret një eksperjencë të fortë 
omnichannel dhe të mund ta përjetojë brand-in në
mënyrë konsistente brenda dyqanit si edhe online. 
 
Lidhja a ngushtë e Gen Z me rrjetet sociale shtrihet
në mënyrë perfekte në fushë e tregtisë.
Media sociale është:
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•

  

një burim frymëzimi për 1/4 21

•

  

një vend për të zbuluar produkte & brand-e, sidomos 
nëprmjet influencerave.

•

  

burimi më popullor për të kërkuar produkte   , me komente
të gjeneruara nga përdoruesit, të cilat ruajnë një rol ndikues,
dhe miqtë dhe familja janë burimi më i besuar për këshilla
mbi produkte ose brand-e  . 
 

22

,  

23

.

Tani, çfarë do të thotë kjo për brand-et?

kanë një shtrireje mesatare vëmendje  prej 8 sec .
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1 BESNIKËRIA NDAJ BRAND-IT 
E RI-PËRCAKTUAR 

 

Gjenerata Z kërkon një tjetër qasje për të 
ndërtuar një marrëdhënie të brand-it në një 
mjedis dixhital.

Duke parë sesi shoqëria ka ndërtuar (dhe thyer)
besimin e tyre, e bëri Gen Z mjaft skeptik dhe
disi të rezervuar ndaj brand-eve. Nuk ka të ngjarë
që Gen Z të shfaqë besnikëri ndaj markave vetëm
bazuar në egzistencën afatgjatë të një kompanie, 
ose besimeve dhe opinioneve të prindërve të tyre.
Kërkimi i tyre për autenticitet, për një qëllim më të
madh, për përputhje me shprehjen individuale etj.,
ka rritur pritshmëritë për brand-et. Si rezultat, është
bërë më sfiduese për brand-et të ndërtojnë lidhje 
të forta dhe të fitojnë besnikëri në krahasim me 
gjeneratat paraardhëse. Nivelet e besnikërisë së
brand-eve janë veçanërisht të ulta ndër grupmoshat
më të reja, duke u ulur nga 46% në 19-21 vjeçarët 
deri te vetëm 22% për 13-15  vjeçarët.  

Shfaqja e epokës dixhitale ka luajtur rolin e saj në
ndryshimin e qëndrimeve kundrejt besnikërisë ndaj
brand-it. Mos harroni, Gen Z ka pothuaj akses online
të kudogjendur që lejon ata të kërkojnë, bashkë-
veprojnë ose të flasin për brand-et në kohë reale, 
gjë që përsëri, e ngre pritshmërinë ndaj brand-eve
shumë lartë , duke i forcuar të mundohen të lidhen 
në mënyra të tjera.  
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2BËHUNI I VËRTETË TASHMË
 Gen Z i bën thirrje brand-eve të jenë vetja

 e tyre më autentike.
Siç e dimë tashmë, Gen Z përfaqësohet nga kërkues
të vërtetë së esencës dhe kjo i bën ata ta ndajnë 
vazhdimisht të vërtetën nga gënjeshtra. Pra, kur
brand-et ose njerëzit portretizojnë një imazh të
sforcuar ose të rremë, ata do e kuptojnë. Jo vetëm
që kërkimi i Gen Z për të vërtetën vepron si shkallë
matëse për autenticitetin, por afëtsia e tyre për
botën e celularëve dhe të internetit, si dhe besimi
që kanë tek bashkëmoshatarët ka kontribuar në
syrin e tyre kritik kundrejt brand-eve. 

Brand-et mund të ndërtojnë autenticitet me 
anë të ofrimit të kualitetit në nivel produkti dhe 
shërbimi. Mbi 65% e Gen Z preferon të blejë 
produkte me cilësi të lartë sesa ato me cilësi më
të ulët  , gjë që buron nga qasja e tyre pragmatike
ndaj financave; dhe ata do të investonin më tepër
në produkte që do të zgjasin më shumë e rezultojnë
në më pak mbetje. Në sytë e Gen Z, cilësia nuk 
aplikohet vetëm për produktin përfundimtar, por 
në të gjithë proçesin e prodhimit. Kjo rritje
vëmendjeje kundrejt zgjedhjeve që nuk dëmtojnë 
ambjentin, po ndikon në sjelljen e tyre blerëse, me 
63% të adoleshentëve të cilët preferojnë të blejnë 
nga marka të cilat nuk  dëmtojnë ambjentin  .
Një mënyrë tjetër sesi brand-et mund të kenë 
sukses është nëpërmjet një shërbimi klienti shumë
efektiv dhe të aksesueshëm. Në fund të fundit, kjo
gjeneratë do të dëgjohet, në çdo kohë dhe në 
platformat e zgjedhura prejt tyre. 

Përveç produkteve që ofron brand-i, Gen Z sheh 
gjithashtu komunikimet e brand-eve si matës së
autenticitetit. Pra, shmangni vizualet tejet të 
stilizuara dhe premtimet e rreme, dhe përshkruani 
njerëz/jetën reale, duke siguruar atribute të sinqerta 
dhe transparente.
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HOW BRANDS CAN CONNECT WITH GEN Z
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3 ME PAK FJALË, 
MË SHUMË VEPRIM
Gen Z blen tek brand-et të cilat 
përkthejnë qëllimet e tyre në vepra.

Teksa shoqëria po përjeton disa zhvillime si lajmet
e rreme, thyerja e sigurisë dhe lëvizje si #Metoo, 
Gen Z po nxit brand-et të ndihmojnë në 
udhëheqjen e shoqërisë drejt një të ardhme më
të mirë. Kjo gjeneratë projekton qëllimet e tyre
             mbi brand-et, me dëshmi që afro 70% e 
                tyre duan që brand-et të shtojnë vlerë 
                   në shoqëri   . Është e rëndësishme të 
                   vini re se shpirti aktivist i Gen Z nxit
                brand-et të mbështesin deklaratat e 
           misionit të tyre me vepra të prekshme. 
Ata nuk e kanë frikë bojkotin, në fakt, ata shpikën
kulturën e refuzimit. Është e rëndësishme të 
praktikosh çka predikon dhe t’i mirëmbash veprat
  

                    

në mënyrë konsistente me vlerat e tua thelbësore, 
si edhe të përfshish fansat kur mundesh, që të 
rrisësh autenticitetin dhe të krijosh lidhje më të 
forta. 
Kontributet e një brand-i në shoqëri, negative ose
pozitivie, jo vetëm që kanë efekte direkte në shitje,
por gjithashtu mund të ndikojnë në përvetësimin e 
talenteve për këto biznese. Gen Z e konsideron
qëllimin e brand-it tejmase të rëndësishëm gjatë
aplikimit për punë. Por mbase akoma më e 
rëndësishme është se vlerat e një brand-i mund të
kontribojnë në relevancën e saj kur përputhen me 
vlerat e Gen Z. Kur këto përputhen, Facebook    
zbuloi se Gen Z (në një studim në Francë, Britani 
& Gjermani) kishin 50% më shumë gjasa se 
gjeneratat më të vjetra që të inkurajonin të tjerët  
për të zbuluar  një markë. Në rastin e Millenials, kjo
përqindje zvogëlohej në 30%. Media sociale është
një platformë e rëndësishme për të ndihmuar në 
komunikimin e kësaj, teksa Gen Z ka 1.3 herë më 
shumë gjasa të shkojë në rrjetet sociale për të 
shpërndarë satisfaksionin e tyre me një brand.
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4E BËRË (BASHKË) NË
MËNYRE UNIKE
Gen Z l idhet me brand-et të 
ci lat  vlerësojnë shprehinë e tyre 

Duke qenë evangjelista të vërtetë të shprehisë 
individuale, Gen Z nxiten të lidhen më fortë me 
brand-et që bëjnë të njëjtën gjë. Një rrugë është 
nëpërmjet reklamimit përfaqësues. Shumë lloj
njerëzish të neglizhuar tradicionalisht po kërkojne 
të shihen dhe të reflektohen në shoqërinë ku kanë
bërë gjithmonë pjesë dhe të cilën e kanë ndihmuar 
të ndërtohet. Gen Z është shtëpia krenare e 
diversitetit etnik, fluiditetit gjinor, marrëdhinieve 
jo-tradicionale, ata me aftësi ndryshe e shumë 
të tjerë. Një tjetër rrugë është nëpërmjet 
personalizimit kreativ. Gen Z po kërkon në 
mënyrë aktive për produkte dhe shërbime të 
personalizuara, dhe pret të njëjtë gjë nga 
komunikimet e brand-it. Në fakt, 38% e Gen Z 
preferon të shohë reklama të personalizuara, e 
kjo shifër është afro dyfishi në krahasim me atë
tëMillenials   . Një arsyje e rëndësishme që ndodh 
kjo është shanci për të zbuluar brand-e dhe produkte 
të reja.  Një tjetër rrugë për të arritur veçantinë
e Gen Z është nëpërmjet bashkë-krijimit. Brand-et
duhet ta fuqizojnë Gen Z për të marrë pjesë në
krijimit e eksperjencës unike të brand-it, produkteve/
shërbive ose fushatave. 
 

gati

70%
e GEN Z duan që

 
brand-et të shtojnë

vlerë në shoqëri 
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nëpërmjet personal iz imit  ose individual izmit .
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Nga Nurya Doorenbos dhe Awie Erasmus.

KONKLUZIONI 
Gen Z është e lidhur në mënyrë unike me shoqërinë ku 
jetojmë duke qenë kërkues së esencës, iniciatorë të 
ndryshimit, zhvendosës së realitet dhe hakera kreativ. Ata 
janë të lidhur në mënyrë unike nëpërmjet medias, e 
provuar nga mentaliteti i tyre i celularëve, marrëdhënia e tyre
me rrjetet sociale, influenca e tyre masive mbi suksesin e 
platformave sociale, preferenca e tyre për realen, të
papërpunuarën, kreativen & kontentin zbavitës  të
medias sociale, dhe dashurinë e tyre për eksperjencën e 
blerjeve omnichannel me të dhëna sociale. Në fundt të
fundit, brand-et janë të nxitura për t’u lidhur në një mënyrë
  

Për një prezantim të plotë të workshop-it,  na kontaktoni via : christophe.crasselts@ogilvy.com
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unike me këtë gjeneratë. Të fitosh besnikërinë e brand-it kërkon përmbushjen e  
nevojave specifike në një ambjent dixhital, telefonik celular, dhe social. Syri kritik i 
Gen Z i forcon brand-et të jenë sa autentikë të jetë e mundur dhe të injektojnë qëllimin 
në formën e kontributeve të prekshme drejt ndërtimit të një shoqërie më të mirë, duke
ju bashkuar Gjeneratës Z në këtë betejë.  Të arrish pritshmëritë unike të Gjeneratës Z
mund të arrihet nëpërmjet personalizimit ose bashkë-krijimit të oportuniteteve.


