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Gjendja me pandeminë edhe ne si Ceed Kosovo na e

rëndoi veprimtarinë mirëpo ne nuk u ndalëm. Kështu

ideuam një mënyrë tjetër dhe u përshtatëm si e gjithë

bota me situatën. Për të qenë sa më afër ndërmarrësve

tanë, krijuam takimet javore Peer to Peer për të gjithë

ata anëtarë besnikë të cilët kanë qenë të prekur direkt

apo indirekt nga pandemia Covid-19. 

Edicioni i takimeve Peer to Peer Online u realizua për

rreth 11 javë me rradhë duke diskutuar tema nga më të

ndryshmet me mysafirë të fushave relevante.  Gjatë

takimit Peer to Peer Online të datës 02.04.2020 me

temën “Biznesi në kohën e Covid-19”, ndërmarrësit

shprehen shqetësimet e veta në lidhur me situatën e

krijuar. Kjo situatë ka sjellë paralizim të tregut, të

lëvizjes së lirë të mallrave dhe jo cdo biznes i përket një

lëmie të caktuar që punën e vet ta realizojnë përmes

platformave online.

                       Aktivitetet lokale te CEED Kosovo



Ajo në cka u pajtuan të gjithë ndërmarrësit ishte nevoja e adaptimit në këtë situatë sepse me ndërrimin e

metodologjisë së punës, ndryshon edhe mbarëvajtja e bizneseve në fjalë. Në takimin Peer to Peer (datë

09.04.2020) diskutuam në lidhje me masat e ndërmarra nga Qeveria e Kosovës në kuadër të pakos emergjente e

cila do iu vijë në ndihmë bizneseve të Republikës së Kosovës duke ua lehtësuar sado pak shpenzimet e qirasë dhe

të pagesave të puntorëve e të ndryshme. Për të biseduar dhe për të analizuar pasojat e kësaj krize në të ardhmen

por edhe mënyrën e implementimit të kësaj pakoje kishim të ftuar Lulzim Zekën nga Baker Tilly Kosova.



Në takimin Peer to Peer të datës 16.04.2020
ndërmarrësit në mes vete shpalosën këshilla e
opinione në ndihmë të njëri tjetrit. Duke u
nisur nga mungesa e vullnetit për investime
kur bizneset dhe individët gjenden në status
quo; anëtarët e komunitetit të Ceed Kosova,
nuk lanë pa cekur edhe sfidat që kjo sjellë.
Mirëpo edhe pas përballjes me sfida edhe në
këso lloj situata mund të gjejmë një mënyrë
tjetër se si të transfojmojmë biznesin e kjo
varion nga industria përkatëse. Nëse puna në
distancë është më e lehtë për bizneset që
ofrojnë shërbime intelektuale, për të tjera që
varen nga takimi fizik, puna në punishte e
fabrika është më sfiduese. Gjëja primare për
anëtarët tanë është të qenit human. Kjo
nënkupton, mbulimin e pagesave të
punëtorëve dhe lufta për t’i mbajtur ata në
vendin e punës. Në këtë situatë është e
nevojshme dhe e domosdosshme ulja e
shpenzimeve operative dhe riplanifikimet
buxhetore.

“MOTIVIMI PËR PUNË NË KOHË PANDEMIE –

PROBLEMET DHE MUNDËSITË

Në këtë kohë pandemie komunikimi me stafin është
esencial. Këtë e thanë takimin e përjavshëm Peer to Peer
te Ceed Kosoves edhe i ftuari special Prof. Aliriza
Arenliu Phd.  Motivimi tek secili individ është i vecantë.
Edhe vetë motivimi ndahet në dy forma; në të
brendshëm dhe të jashtëm. Motivues të jashtëm mund të
jenë bonuset në paga, lëvdatat, ngritja në pozita e të
ndryshme kurse motivues të brendshëm mund të jenë
kënaqësia nga sfidat që sjell puna etj.  Motivimi i
punëtorëve varijon edhe nga kompania edhe nga
industria.



Në bashkëbisedimin e Peer to Peer me Gëzim Begollin
dhe ndërmarrësit e komunitetit Ceed Kosovo kemi
kaluar cdo pritshmëri të debatit online. Duke qenë se
shitja është koncept interaktiv ajo varet prej shumë
rrethanave, varet prej produktit apo shërbimeve.
Nocioni i shitjes dallon në momentin kur
interaktiviteti nuk është me B2B mirëpo përmes
platformave online. Aty duhet patur kujdesi në
qartësinë e produktit apo shërbimit që ofrojmë në
mënyrë që ta kompenzojmë mungesën e
interaktivitetit ballë për ballë.

Takimi i dates 30.04.2020 ishte goxha i frytshem ku se
bashku me ndërmarrësit dhe të ftuarin Art Shalën,
arritëm në disa përfundime të cilat në të ardhmen do të
mund t’i vendosim në veprim. Në këtë periudhë eshte i
rëndësishëm vlerësimi i alternativave si proces dhe
përcaktimi i kompanisë tuaj në zinxhirin e operimit.
Nga ky vlerësim natyrshëm lindin dy pyetje: se sa
është i varur konsumatori juaj nga produkti apo
shërbimi që ju ofroni dhe sa ka kërkesë për produktet
apo shërbimet e klientit tuaj.



Strategjitë afatshkurtra në biznes 

Kjo pandemi na ka mësuar dhe na e ka bërë me dije se aseti më i vlefshëm i cdo kompanie janë resurset humane.

Në rast të punës nga shtëpia, ajo duhet t’i besohet plotësisht punëtorit përkatës, t’i delegohet dhe pastaj të bëhet

matja e performancës për atë punë të caktuar.  Bizneset jane duke ridizajnuar planifikimet financiare dhe duke u

fokusuar më së shumti me prezencën online të produkteve dhe shërbimeve që ofrojnë. Ka biznese klasike të cilat

e kanë të pamundur operimin e plotë në platforma të tilla mirëpo është edhe një fakt kyc i cili ndikon në këtë

aspekt e ky është vullneti i konsumatorit.

- 

Në takimin virtual Peer to Peer që realizuam më datë 28.05.2020, kishim mysafire Znj. Leonora Kusari nga

BERZH / EBRD, ku së bashku me ndërmarrësit tanë shkëmbyen këshilla dhe eksperienca në lidhje me praktikat

me të cilat vepron ky institucion në ndihmë të bizneseve dhe ndërmarrjeve. Në këtë takim u qartësuan fushat në

të cilat BERZH-i ndihmon kompanitë, kushtet të cilat duhet plotësuar, afatet kohore e të tjera informacione të

rëndësishme. Disa nga fushat në të cilat BERZH jep kontributin e vet janë ndryshimet e modeleve të biznesit,

ndryshimi i mënyrës së tërheqjes së investitorëve, zgjerimi i biznesit, rikonstruktimi financiar, zvogëlimi i

shpenzimeve operacionale e të ndryshme, përmes kredive, konsulencës e instrumenteve të tjera përmes të cilave

veprojnë.

- 



Sa ndikon marketingu në zhvillimin e biznesit në kohë krizash?

Sa i përket marketingut dhe rëndesinë që ai bart në një fushë të caktuar apo në biznese dhe industri të

ndryshme, anëtarët tanë u pajtuan se marketing mban një rol kyc duke qenë se është njeri nga instrumentet

kryesore të rrugëtimit të secilit biznes të suksesshëm. Një problem i vogël qëndron edhe tek klientela e cila

akoma mbase nuk është mësuar që të marrë një ofertë dhe ta ekzekutojë atë nga distanca. Thënë ndryshe

klientët akoma kanë dëshirë që “ta prekin” produktin para se ta blejnë atë duke qenë se si shoqëri edhe jemi

detajistë dhe dëshirojmë që të sigurohemi 100% para se të investojmë në ndonjë fushe apo produkt të caktuar.

Nga vendimarrja oportuniste në atë strategjike – me Driton Hapciun 

Të qenit oportunist dhe të qenit strategjik; si njëra dhe si tjetra kanë përparësitë dhe mangësitë e veta. Me Driton

Hapciun dhe me ndërmarrësit anëtarë të Ceed Kosovo duke bashkëbiseduar në takimet e përjavshme Peer to

Peer Online erdhëm në përfundimin se njëra pa tjetrën nuk shkojnë mirëpo kombinohen në atë që studimet e

fundit e quajnë Oportunizëm Strategjik. Të jesh strategjik do të thotë: t’i analizosh të gjitha opsionet dhe

mundesitë, të kesh një qasje afatgjatë që kërkon planifikim dhe hapësirë kohore për ekzekutim, matje të

performancës dhe progresit sipas kritereve të paracaktuara, të kesh ndërlidhje me misionin, vizionin dhe

objektivat. 



Të qëni t  s t rategj ik  do  të  thote  të  p lan i f ikosh nga 3  der i  në  5  v i te  nëse  jo  më
shumë .  Të  qëni t  opportunis t  do  të  thotë  se  s i  ndërmarrës  t i  marrësh g jërat
ashtu  s ic  v i jnë ,  pa  p lan i f ik ime shtesë  me qas je  afatshkurtër ,  me p lan të
përsër i tshëm dhe të  përshtatshëm,  me përc je l l je  të  vazhdueshme ind iv idua le
mirëpo pa  dre j t im të  qartë  dhe  pa  rezu l tat  të  qarte  për fundimtar .

Me Albanin  nga Asha Agency dhe me anetarët  tanë  të  Ceed Kosovo patëm
një  bashkëbised im të  këndshëm dhe shumë efekt iv  në  tak imin Peer  to  Peer
me temën "Rëndës ia  e  market ingut  në  mënyrën e  të  bër i t  b iznes "

Në par im duhet  të  ekz is to jë  zhv i l l imi  i  ku l turës  së  produkt i t  dhe  l idhja  e  t i j
me audiencë  apo grupin  të  c i l i t  i  targetohet  e  poashtu  edhe s inqer i tet i  e
le t rat  e  hapura  kundre j të  bes imit  të  k l ientëve .

Fa lë  eksper iencës  së  Albani t ,  e rdhëm në për fundimin se  për  të  qenë të
suksesshem në fushata  market ingu s i  kompani  duhet  që  më së  par i  të  g je jmë
partner in  e  duhur  s t rategj ik ,  të  kemi  kons is tencë  /  v i jueshmër i  nga fushata
në fushatë .



AKTIVITETET E CEED-IT NE NIVEL GLOBAL

Në n ive l  g loba l ,  r r je t i  i  ndërmarrësve  CEED Global ,  duke u  n isur  nga dësh i ra
dhe përkusht imi  për  t ' iu  g jendur  afër  ndërmarrësve  në  të  g j i thë  botën ka
organizuar   ser inë  e  webinarëve  "G loba l  Leadedrs  Talk "  me të  f tuar  nga e
gj i thë  bota .  

.

Ceed Kosova në  bashkëpunim me Ceed Globa l  dhe  qendrat  t jera  në  ra jon dhe
botë ,  kanë bërë  të  mundur  që  para  ndërmarrësve  nga e  g j i thë  bota  dhe  para
ndërmarrësve  kosovare  të  s je l l in  R iccardo I l ly-n ;  g jeneratën e  t retë
udhëheqëse  të  Gruppo I l ly .

P jesë  e  Ceed Globa l  Ta lks  përvec  R iccardo I l ly- t  kanë qenë p jesë  edhe f igura
eminente  botërorë  s i :  Je f f  Hoffman ,  George  Zhang ,  Juan Fermin Rodr iguez ,
Mar ia  Anse lmi  dhe  John Kuruvi l la .  



Ceed Kosova ju  qëndron pranë ndërmarrësve  kosovarë  dhe  g j i thë  komunitet i t
duke u  munduar  që  së  bashku t ’ i  te jka lo jmë s f idat  që  pandemia  ka  s je l lë  në
ekonominë kosovare  dhe  atë  botërore .  


