
MODULI MARKETING 
 
REALIZUAR ME MBESHTETJEN E AMSHC 

 

Projekti  RiNi Sipermarrese 



 

 

Gjithashtu të ndihmojë sipërmarrësit e 
vegjël për të përmirësuar 
produktivitetin e biznesit e tyre perms 
maplikimit më të mirë të marketingut. 
Shumë biznese fillojnë aktivitetin e tyre 
por pak biznese mbijetojnë. Marketingu 
efektiv është dallimi në mes dështimit 
dhe suksesit.  

 

Programi është i hartuar për çdo individ –
sipërmarrës të ri që dëshiron të zhvillojë 
njohuritë e tij dhe të diskutojë çështjet e 
marketingut, të përvetësojë njohuri teorike 
dhe praktike mbi vendimet në në fushën e 
Marketingut.  



Moduli ka marrë në konsideratë e faktit se shumë sipërmarrës të vegjël kanë veçanërisht 
nevojë për trajnim me njohur bazë se fillestare të marketingut për të kryer biznes të 
suksesshëm. Moduli ndihmon për të zhvilluar njohuri të parimeve kryesore të marketingut, 
siguron praktikë dhe mundësi për të testuar idetë. 

Objektivat e modulit marketing: Në fund të trajnimit 
pjesmarrësit do të kenë mundur të:  

 

 Kuptojnë katër komponentët e marketingut: Produkti, Çmimi, Shpërndarja 
dhe Promocioni; 

 Vlerësojnë se sa mirë produkti apo shërbimi i plotëson nevojat e 
konsumatorëve; 

 Përcaktojnë çmimin më të mirë për produktin apo shërbimin; 

 Zgjedhin mënyrën më të mirë për të shpërndarë produktin; 

 Krijojnë mënyra të reja për të promovuar biznesin; 

 Identifikojnë mënyrat për të zgjeruar biznesin; 

 Zgjidhine probleme specifike të marketingut që mund të ndeshin; 

 Hartojnë një plan marketing për një periudhë të caktuar kohe. 

 



Çfarë është marketingu dhe si përshtatet në organizatë; 

Krijimi i një harte të sistemit të marketingut; 

Pse kompanitë e orientuara në marketing janë më të sukseshme 
se kompanitë e tjera. 

 

 Gjatë dekadave të fundit kanë 
ndodhur ndryshime rrënjësore 
në mjedisin e marketingut, të 
ndikuara nga ndryshimet e 
mjedisit të biznesit, të cilat kanë 
sjellë ndryshime në teorinë dhe 
praktikën e marketingut 
ndërkombëtar.  

 

 Zhvillimi i teknologjive të 
komunikimit dhe tregjeve 
globale kanë ndikuar në 
transformimin e ekonomisë 
globale, tregjeve dhe 
konsumatorëve: blerës të 
informuar dhe aktivë të cilët 
njohin nevojat e tyre dhe 
kërkojnë t’i kënaqin ato, 
intensifikim i konkurrencës dhe 
ndikim për gjetjen e zgjidhjeve 
të reja të marketingut. 
 

Kuptimi i rolit të marketingut  

 



Çfarë mund të ngadalësojë 
veprimtarinë sipërmarrëse?  

 Në ekonominë e sotme një 
shtetas shqiptar mund të 
përdorë një makinë të 
projektuar në Gjermani, 
montuar në Francë nga 
Ford me pjesë të prodhuara 
në Japoni, të fabrikuara 
nga çeliku Korean dhe 
goma nga Malajzia.  

 Ai mund ta ketë mbushur 
makinën me benzinë në një 
stacion të shërbimit në 
pronësi të një kompanie 
shqiptaro-italiane me benzinë 
që mund të jetë nxjerrë nga 
një pus në brigjet e Afrikës, 
nga një kompani franceze e 
naftës; e transportuar për në 
Shqipëri me anije në pronësi 
të një linjë transporti detare 
greke 



 Mund të përdorë radion e 
makinës së prodhuar në 
Malajzi nga një firmë 
japoneze, për të dëgjuar 
një këngë të njohur të 
kompozuar nga një suedez, 
të kënduar nga një grup 
danez në gjuhën angleze, 
që ka nënshkruar një 
kontratë me një kompani 
regjistrimi franceze.  

 Po kështu, ai mund të 
përdorë një telefon celular 
Nokia që është projektuar 
në Finlandë, montuar në 
Kinë duke përdorur pjesë 
të prodhuara në Tajvan.  

 



Marketingu përkufizohet si proces ië planifikimit e realizimit të konceptimit, promocionit, çmimit, shpërndarjes së 
ideve, mallrave, shërbimeve për të mundësuar shkëmbime që përmbushin objektivat e individëve e organizatave. 

 

 Marketingu është një pjesë 
integrale e çdo biznesi që i 
referohet planeve dhe 
politikave të adaptuara nga 
një individ ose organizatë 
për të arritur klientët e saj 
potencialë. Ndaj është 
enevojshme të kuptohet 
fillimisht se çfarë është 
marketing. 

 

 Marketingu kontribuon në 
realizimin e një nevoje 
thelbësore; asaj të 
perfeksionimit të shpejtë 
të sipërmarrësve dhe 
drejtuesve; ai paraqitet si 
metoda e drejtimit më të 
shpejtë për t'u aplikuar.  

 



 Konsumatorët janë dukshëm 
më të ndryshëm për shkak të 
kulturave të ndryshme, të 
ardhurave dhe nivelit të 
ndryshëm ekonomik. 
Prandaj, konsumatorët mund 
të përdorin të njejtin produkt, 
pa pasur nevojë apo motiv të 
njejtë dhe, nga ana tjetër, 
mund të përdorin produkte të 
ndryshme për të kënaqur 
nevojën e njejtë.  

 Marketingu i sotëm 
fokusohet te statusi i 
konsumatorit, nevojat e 
klientit. Kompanitë e 
sukseshme kanë në qendër 
konsumatorin dhe 
veprimtaritë e marketingut 
planifikohen në funksion të 
përmbushjes sa më mirë të 
nevojave të konsumatorit.  

 

 



Studimi i tregut dhe Sistemet 
informacionit 
 

Llojet e informaciont që gjenden në studimin e tregut;  

Hapat e procesit të studimit të tregut  

Modelet e vendimmarrjes konsumatore 

 

Bizneset tani operojnë në një botë 
në të cilën informacioni është më i 
gatshëm dhe në dispozicion të 
publikut më shumë se kurrë më 
parë. Në sajë të zhvillimit të 
internetit, informacioni mbi prirjet e 
tregut, legjislacionin, klientët, 
furnizuesit, konkurrentët, 
shpërndarësit, zhvillimin e produktit 
dhe pothuajse çdo temë tjetër e 
konceptueshme është në 
dispozicion me një klikim te mausit.  

 Mjetet e kërkimit, bibliotekat 
online, faqet e internetit të 
kompanive dhe burime të 
tjera japin informacion 
gjithnjë e më të shumtë, 
lehtësisht i gjetshëm dhe po 
kështu për t’u shfrytëzuar nga 
të tretët.  

 

 Edhe format tradicionale të 
ofrimit të informacionit si 
biblioteka dhe publikimet 
janë duke lëvizur online.  



 Në përgjithësi, 
ofruesit e 
informacionit po i 
përgjigjen kërkesës 
së konsumatorit 
duke ofruar më 
shumë informacion 
në dispozicion jo 
vetëm në internet, 
por edhe në një 
format të 
dobishëm.  

 

 Sistemi i informacionit të 
marketingut është një rrjet 
kompleks marrëdhëniesh ku 
marrin pjesë njerëzit, 
makineritë dhe procedurat 
përkatëse, që ka për qëllim 
përfshirjen e një fluksi të 
drejtuar të të dhënave të 
vazhdueshme, që merren nga 
burime të brendshme e të 
jashtme të kompanisë dhe 
shërbejnë si bazë për vendimet 
e marketingut. 

 



 

Sistemi i informacionit të 
marketingut përmban katër 
elemente, që janë:  

 Nëpërmjet informacionit 
sigurohen lidhjet ndërmjet 
mjedisit dhe drejtuesit të 
marketingut.  

 

Të dhënat që e kanë burimin 
në një mjedis të caktuar, i 
transmetohen sistemit, i cili i 
transformon në informacione 
të destinuara për drejtuesin e 
marketingut dhe ky i integron 
në vendimin e marketingut, i 
cili vepron mbi mjedisin. 

 

 Sistemi kontabël,  

 Sistemi i studimit dhe 
kërkimit të marketingut,  

 Sistemi i inteligjencës së 
marketingut,  

 Sistemi i modelimit të 
marketingut. 

 



Një studim kalon në pesë faza, 
të cilat janë:  

Marketeri ka nevojë për studime të 
sakta në lidhje me probleme të 
veçanta.  

 

Ai mund të ketë nevojë për një studim 
tregu, për test produkti, parashikim 
shitjeje apo një pastesti publikues.  

 

Kërkimi në marketingun përkufizohet 
si përgatitja e të dhënave dhe 
informacioneve, mbledhja, analiza dhe 
shfrytëzimi i tyre në lidhje me një 
situatë të veçantë marketingu.  

 

 Përcaktimi i problemit për 
t'u zgjidhur,  

 Plani i studimit,  

 Mbledhja e informacionit në 
terren,  

 Analiza e të dhënave,  

 Paraqitja e rezultateve. 

 



 Një çështje tjetër mjaft e 
rëndësishme është 
vendimmarrja konsumatore pasi 
përbën një nga çështjet më të 
rëndësishme të kërkimit gjatë 
viteve të fundit.  

 

 I një rëndësie të veçantë 
paraqitet fakti që blerja dhe 
vendimmarrjet konsumatore 
janë mjaft të komplikuara për 
shkak të ndikimeve të faktorëve, 
qoftë të brendshëm dhe të 
jashtëm.  

Nga ana tjetër, modelet vendimmarrëse 
konsumatore janë gjerësisht të përdorshme në 
kërkimet konsumatore.  

 

Epërsitë e ofruara prej modeleve përfshijnë 
mundësinë e të kuptuarit vizualisht çfarë ndodh 
kur ndryshojnë variablat dhe faktorët;  

 

modelet sigurojnë një strukturë konceptuale të 
referimit që në mënyrë llogjike paraqet 
ndërthurjen e variablave për qëllime kërkimore;  

 

modelet japin mundësinë për të kuptuar 
proceset e ndryshme vendimmarrëse 
konsumatore dhe strategjitë marketing; 
gjithashtu modelet luajnë dhe një rol të veçantë 
në krijimin e teorisë.  



Vendimmarrja konsumatore përshkruhet si proces shumëstadësh 
dhe mjaft kompleks 

Gjatë procesit të 
vendimmarrjes mund të 
identifikohet disa stade të 
cilat janë:  

1) Njohja e problemit,  

2) Kërkimi i Informacinit,  

3) Vlerësimi i alternativave,  

4) Blerja,   

5) Reagimi pas-blerjes.  

 



 Qasjet strategjike për 
procesin e planifikimit  

 Marketingu masiv vs 
segmentimit marketing  

 Mënyrat e segmentit të 
tregut në B2C dhe B2B 

 Analiza e segmenteve dhe 
segmentet e synuar  

 Strategjia e pozicionimit 

Procesi i planifikimit duhet të 
fillojë me një përcaktim të 
qartë të biznesit për të cilin 
duhet hartuar strategjia. Në 
përgjithësi, njësia e biznesit 
strategjik është subjekti për 
të cilin merren vendimet.  

Strategjitë Marketing 



Në praktikë, njësia e biznesit 
strategjik përfaqëson 
grupime produkt / tregjesh të 
ngjashme, bazuar në:  

 

 nevojat apo kërkesat që 
duhen plotësuar;  

 klientët përdorues 
përfundimtarë që duhen 
synuar apo  

 produktin dhe shërbimin, që 
përdoret për të plotësuar 
kërkesat e klientëve.  

 

 Drejtimi i marketingut pasqyron 
linjat kryesore mbi të cilat do të 
orientohet veprimtaria e 
marketingut e kompanisë.  

 

 Në disa kompani ky drejtim 
merret me identifikimin e 
arritjeve, ndërsa në disa të tjera i 
përcakton objektivat në mënyrë 
të saktë, madje duke dhënë 
edhe rrugët se si do të veprohet.  



 Në mënyrë të përgjithshme, çdo 
subjekt ka kuptim kur ushtron 
një mision të njohur në një mjedis 
të caktuar.  

 

 Aftësia për ta përmbushur këtë 
mision në kushte të ligjshme e 
dallon një subjekt nga një tjetër.  

 

 Por çdo subjekt vepron në një 
mjedis konkurrues, ndaj 
paaftësia për ta përmbushur 
misionin, mund të çojë në 
zhdukjen dhe zëvendësimin e tij 
me një subjekt tjetër më efikas. 

 

 Shumica e planeve të 
marketingut, në një 
mënyrë apo në një tjetër, 
përmbajnë tetë rubrika: 
përmbledhja, analiza e 
situatës së marketingut, 
analiza SWOT, objektivat, 
strategjia e marketingut, 
programi e veprimit dhe 
kontrolli. 

 



 

 Një kompani që vendos të hyje ne treg nuk mund t’u 
drejtohet të gjithë blerësve, pasi ata jan të shumt, të 
shpërndarë dhe heterogjenë në qendrime dhe menyrat 
e blerjes.  

 

 Prandaj një kompani shpesh është e interesuar të 
kerkojë nje treg tërheqës në perputhje me objektivat 
dhe burimet e saj.  



 Kompania mund të 
zgjedhë të angazhohet 
në një prodhim masiv, 
të destinuar për një treg 
masiv e homogjen.  

 

 Argumenti në favor të 
marketingut masiv 
është ekonomia e 
shkallës për shkak të 
standartizimit të 
prodhimit dhe të 
tregetimit;  

 Por kompania mund të zgjedhë 
marketingun e diferencuar, me oferta 
produktesh a shërbimesh që dallohen në 
sajë të karakteristikave të tilla si stili, 
imazhi, niveli i cilesisë.  

 

 Argumenti për këtë qasje është se 
konsumatorët kanë shije të ndryshme 
dhe keto evoluojnë me kalimin e kohës.  

 

 Kompania mund të shkojë edhe më tej, 
identifikon segmente të ndryshme dhe 
zhvillon produkte a shërbime të 
përshtatura në menyrë specifike. 

 

 



Segmentimi i tregut ka të bëjë me ndarjen në nënbashkësi të dallueshme, ku çdo njëri nga grupet mund të zgjidhet 
në mënyrë të arsyeshme si bashkësi që mund të tërhiqet me ndihmën e një marketingu miks specifik. 

 

 Një treg përbëhet nga klientë 
dhe këta nuk janë homogjenë.  

 

 Madhësia, burimet, origjina 
gjeografike, qëndrimet e tyre 
ndaj produkteve si dhe 
mënyra e blerjes ndryshojnë 
nga një klient tek tjetri.  

 

 Çdonjëri nga këto variable 
mund të përdoret për të 
segmentuar tregun. 

 

 

 

 

I . F A K T O R Ë T  

S O C IA L -

K U L T U R O R Ë  
 

 

 

-K u ltu ra  

-N ë n k u ltu ra  

-K la sa  so c ia le  

IV . F A K T O R Ë T  P S IK O L O G J IK Ë  
 

-M o tiv im i 

-P e rc e p tim i 

-T ë  m ë su a r it  

-Q ë n d r im e t d h e  b e s im e t  

B L E R Ë S I  

I I I . F A K T O R Ë T  P E R S O N A L Ë  
 

-M o sh a  d h e  c ik li  i  je të s  

-P ro fe s io n i  

-P o z ic io n i e k o n o m ik  

-S tili  i  je të s  

-P e rso n a lite ti  d h e  im a z h i p ë r  v e te n  

 

I I . F A K T O -

R Ë T  P S IK O -

S O C IA L Ë  
 

-G ru p i i  

re fe re n c ë s  

-F a m ilja  

-S ta tu s i d h e  

ro le t  

 
 Përcaktuesit e blerjes së produkteve të konsumit të gjerë 



 Tregu industrial (i quajtur 
edhe tregu «business to 
business» ose tregu i 
ndërmarrjeve) përbëhet 
nga të gjithë individët dhe 
organizatat që blejnë të 
mira dhe shërbime me 
qëllim që të prodhojnë 
produkte, të mira dhe 
shërbime të tjera të 
destinuara për t’u dhënë 
me qira dhe për t’u shitur.  

 

Kompania mund të zgjedhë strategji 
diferencimi dhe strategji pozicionimi 
në treg. Diferencimi përkufizohet si 
vënia në dukje e diferencave për të 
dalluar ofertën e një kompanie 
kundrejt asaj të konkurrentëve.  

 

Pozicionimi përkufizohet si 
konceptimi i një produkti dhe  imazhit 
të tij me qëllim që të zerë një vend të 
caktuar në pëlqimin e një 
konsumatori të synuar. Për shitësit kjo 
nënkupton mbikonkurrencë, ndërsa 
për blerësin nënkupton mundësi të 
shumta për të zgjedhur.  



 Kompanitë duhet të ndjekin 
pozicionime të përshtatshme.  

 

 Oferta e secilës kompani duhet 
të jetë e tillë që të perceptohet si 
dalluese nga kompani të tjera të 
ngjashme në mendjen e 
konsumatorëve të tregut të 
synuar, dhe secila ndërmarrje 
duhet të përfytyrojë tipare të 
reja, shërbime shoqëruese, 
garanci, shpërblime speciale për 
konsumatorët besnikë, si dhe 
kënaqësi të tjera.  

 Pozicionimi nuk lidhet me 
atë se ç’bëjmë me 
produktin, por me shumë 
me atë që produkti paraqet 
në mendjen e atij që e blen 
atë.  

 



Elementët e Marketingut Mix  
 Marketingu miks është elementi kryesor i strategjisë së marketingut që shërben për 
paraqitjen e ofertës së kompanisë në treg. Ai përfshin tërësinë e politikave të 
marketingut që përdor kompania për të realizuar objektivat e marketingut në tregun e 
synuar.  

 

 Kompania përgatit një ofertë 
mikse të produkteve, të 
shërbimeve dhe çmimeve, si 
dhe përdor një promocion 
miks (promocionin e shitjeve, 
publicitetin, forcën e shitjes, 
marrëdhëniet publike, postën 
e drejtpërdrejtë, 
telemarketingun) për të 
arritur kanalet e shpërndarjes 
dhe klientët e synuar 

 Produkti është një element 
thelbësor i marketingut 
miks, i cili përfaqëson 
ofertën e prekshme të 
ndërmarrjes në treg, duke 
përfshirë: cilësinë e 
produktit, disenjimin, 
tiparet, markimin dhe 
paketimin.  



 Pra, çdo gjë që mund të ofrohet në 
një treg në mënyrë të dukshme, të 
blihet apo të konsumohet duke 
plotësuar një nevojë.  

 

 Mund të pëkufizohet edhe si 
oferta e një kompanie që synon 
plotësimin e nevojave.  

 

 Mënyra më e mirë për të 
përcaktuar një produkt është që ta 
përshkruajmë atë si një pako të 
shërbimeve apo të kënaqësisë.  

 Një produkt është 
shumëdimensional dhe tërësia e 
të gjitha karakteristikave të tij 
përcakton pakon e kënaqësive të 
marra nga konsumatori.  

 

 Ajo çfarë shitet më shumë është 
kënaqësia, dobia dhe fitimi i 
kërkuar nga klienti. Ideja për t’i 
sjellë klientit kënaqësinë ose 
përfitimin nga produkti është 
shumë e rëndësishme. 

 



 Çmimi, d.m.th. sasia e parave që 
duhet të paguajë klienti për produktin.  

 

 Çmimi është një element kyç në 
marketingut miks.  

 

 Çmimi është pjesë përbërëse e një 
produkti. Është e vështirë të mendosh 
ose flasësh në lidhje me një produkt në 
treg, pa marrë parasysh çmimin e tij.  

 

 Shumë drejtues besojnë se aftësia në 
përcaktimin e çmimit është thelbësore 
për mbijetesën e biznesit.  

 Për nga rëndësia, çmimi renditet 
i dyti në rradhë pas variablit 
produkt.  

 

 Çmimi është i rëndësishëm 
sepse ndikon në kërkesën për 
produktin dhe ekziston një 
marrëdhënie e ndërsjelltë 
ndërmjet tyre.  

 

 Konsumatorët janë të 
ndërgjegjshëm që çdo produkt 
ka çmimin e tij, ata nuk e 
kundërshtojnë çmimin.  



 Ajo çfarë ata kundërshtojnë është 
mungesa e një marrëdhënie korrekte 
në mes vlerës së perceptuar të 
produktit dhe çmimit të paguar.  

 

 Ata duan një çmim të drejtë dhe, një 
çmim i drejtë, mund të jetë i lartë ose i 
ulët për sa kohë që reflekton vlerën e 
perceptuar të produktit të kërkuar.  

 

 Çmimi mund të jetë absolutisht i lartë 
nga pikëpamja e kostos dhe relativisht 
i ulët nga pikëpamja e kërkesës, në 
lidhje me vlerën e tij dhe 
karakteristikat e tjera.  

 

 Çmimi është një armë e 
rëndësishme strategjike dhe 
taktike konkurruese që mund të 
përdoret nga kompania.  

 

 Çmimi është i vetmi element 
përbërës i marketingut që sjell të 
ardhura, të gjithë të tjerët janë 
shpenzime.  

 

 Për këtë arsye ai duhet të 
përdoret si një instrument aktiv i 
strategjisë në fushat kryesore të 
vendimmarrjes së marketingut. 

 



 Promocioni përfaqëson 
veprimet e ndryshme të 
ndërmarrjes për të 
komunikuar dhe për t’i 
promovuar produktet e saj 
në tregun e synuar.  

 

 Pra, promocioni si mjet i 
marketingut miks 
mundëson komunikimin 
me audiencën për të arritur 
rezultatet e dëshiruara.  

 Strategjia e komunikimit duhet 
të marrë parasysh të gjithë 
elementët e promocionit miks:  

 

 publiciteti-komunikim jopersonal 
përmes çdo mediumi të paguar 
nga promovuesi;  

 

 marrëdhiet publike-formë jo 
personale komunikimi bazuar në 
përçimin e mesazhit te publiku 
ose shkëmbimin me partnerët, i 
dizenjuar për të krijuar imazh të 
favorshëm për kompaninë.  



 Shitja personale, si që 
përfshin komunikimin e 
drjetpërdrejtë ndërmjet 
shitësit dhe blerësit; 

 

 promocioni i shitjeve 
përfshin teknikat për të 
stimuluar reagime në afate 
të shkurtëra kohore.  

 

 Vendi (shpërndarja) - një 
tjetër element i 
rëndësishëm i marketingut 
miks, përfaqëson 
veprimtaritë e ndryshme 
që realizon ndërmarrja për 
ta bërë produktin të 
arritshëm dhe të 
qenësishëm ndaj klientëve 
të synuar. 

 



Krijimi i vlerës konsumatore, 
Kënaqësia dhe besnikëria konsumatore 

 Peter Drucker ka pohuar se 
objektivi më i lartë i një 
ndërmarrjeje është «krijimi 
i klientelës». Për të ruajtur 
vazhdimisht një klient, 
duhet që më parë të njihen 
nevojat e tij dhe mënyra e 
plotësimit të tyre.  

 Çfarë nënkupton  vlera dhe 
kënaqësia?  

 

 Konsumatori kërkon që nëpërmjet 
përdorimit të produktit apo 
shërbimit të sigurojë vlerë, madje 
ta maksimizojë këtë vlerë.  

 

 Kur produkti apo shërbimi i blerë i 
përmbush pritshmëritë e 
konsumatorit atëhere kemi 
kënaqësi konsumatore.  

 

 Pra, kënaqesia përcaktohet nga 
krahasimi i performances së një 
produkti a shërbimi me nivelin e 
asaj qe pritej.  



 Autorë si Fornell, dhe Olsen e 
Johnson e përcaktojnë 
kënaqësinë konsumatore si 
madhësinë me të cilën 
produktet dhe shërbimet e 
ofruara nga një kompani 
plotësojnë apo tejkalojnë pritjet 
e konsumatorëve.  

 

 Ndërsa besnikëria konceptohet 
si një angazhim tepër i thellë i 
konsumatorit për të riblerë apo 
riadoptuar një product a shërbim 
të preferuar në mënyrë të 
vazhdueshme në të ardhmen, 
duke shkaktuar blerje të 
përsëritura të së njëjtës markë 
apo grup të markave.  

 

 Menaxhimi i Marrëdhënieve 
me Klientin (CRM) i referohet 
praktikave, strategjive dhe 
teknologjive që përdorin 
kompanitë për të menaxhuar, 
ruajtur dhe vlerësuar 
ndërveprimet e klientit me 
qëllim rritjen e shitjeve duke 
mbështetur dhe fuqizuar 
marrëdhëniet me klientët e 
tyre. 
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