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Roli i marrëdhënieve 
publike në ekonomi

Mr.Sc. Remzie Shahini-Hoxhaj
15.12.10

Mediat si institucion dhe industri 
Si industri janë prezentë në sektorin publik siSi industri janë prezentë në sektorin publik si 
prodhues duke përfshirë këtu edhe 
reklamimin 
Ka funksion ekonomik sepse punëson 
punëtor, menaxher etj dhe orientohet në 
konsum
Si institucion ka një funksion socio-politikSi institucion ka një funksion socio-politik
Funksioni i tyre ekonomik është i lidhur 
ngushtë me atë socio-politik për shkak të 
aranzhimit të interesave 
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Mediat dhe marketingu

M di t j t t të k iki itMediat - mjetet të komunikimit
janë aktive në dy tregje: në atë të 
recipientëve dhe pronarëve
Marketingu- industri e reklamimit për 
klientët
Marketingu - mënyra përmes të cilës 
pozicionohet një produkt në një treg të 
veçantë

Çka është marketingu!

f h l kformë themelore e ekonomisë së tregut
mban në jetë rrjedhën e konsumit të mediave
faktor mbijetues për to
Ndër elementet kryesore mes publikut dhe 
mediave
duke krijuar një fushë magnetike që në 
sistemin e komunikimit formon dhe 
strukturon tregun medial
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Reklamimi 
Reklamimi është komponent e procesit tëReklamimi është komponent e procesit të 
marketingut, i cili përfshin një planifikim 
sistematik të aktiviteteve e sjelljes së 
produktit dhe blerësit së bashku
Të reklamosh do të thotë “të zgjosh 
kureshtjen për diçka” ta njoftosh ose 
informosh dike për diçkainformosh dike për diçka
konsiderohet si njëri nga instrumentet 
kryesore të komunikimit politik 
qëllimi kryesor i informimi rreth një personi, 
rritja e shitjes për një produkt të veçantë

Çka nënkupton reklamimi
është më shumë se një gjendje shpirtërore iështë më shumë se një gjendje shpirtërore, i 
cili konsiston nga fotografitë, fjalët dhe spoti
i shëndrron informatat në mesazhe
Spoti/klipi është një kompozim i mirë mes 
fjalëve, fotografive, tekstit dhe muzikës
Qëllim kryesor i reklamimit është që një 
ofe të e of a nga një g p i eçantë tëofertë e ofruar nga një grup i veçantë të 
vërehet dhe vlerësohet
synon të ndikoj në sjelljen apo mendimet e 
recipientëve
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5 arsyet kryesor pse duhet të reklamojmë sipas 
Asociacionit Amerikan të Reklamimit

1 të fill h të hitë të thë hitë i1. të fillosh të shitës para se të thërras shitësi
2. të krijosh influencë për kualitete të veçantë. Bizneset 

që investojnë në reklamim më shumë se 
konkurrentët e tyre janë shumë me të kënaqur me 
numrin e shitjes. 

3. për të reduktuar koston e shitjes
4 sqarimi i filozofisë së kompanisë suaj4. sqarimi i filozofisë së kompanisë suaj 
5. Përmirësimi i ndarjes së tregut. Sa më shumë që 

shpenzon në reklamim në krahasim me konkurrentët 
relevant aq më shumë do ta kesh tregun

Komunikimi bindës/ persuasiv
Llojet PROPAGANDA Marrëdhëniet me Marketingu/ Llojet 

Veçoritë 
PROPAGANDA Marrëdhëniet me 

Publikun (PR)
Marketingu/ 
REKLAMA

Objektet Idetë, vlerat, 
pikëpamjet

Personat, 
organizatat

Produktet,
Shërbimet

Qëllimet Mbështetja, qasja/ 
aksesi

Respekti 
(akceptanca) 

Shitja, blerja/ 
pagesa 

Grupet synuese Aleanca Miqët, Pjesëmarrësit 
(Stakeholder)

Klientët, blerësit 

Strategjitë Proklamini, 
konvertimi

Vetëprezantimi Nxitje 

Hapësira kohore gjithmonë Afatgjatë Afatshkurtër

Përdorimi Fuqi Reputacion Të holla
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Dallimi i propagandës në bazë të 
karakteristikave 

Karakteristikat 
strukturore 

Llojet e Propagandës 

Politike                                          Religjioze Produkteve

Veçoritë dalluese Udhëheqës karismatik 
Organizatë e fuqishme 

Autoritet 
transcendental 
(p.sh. Zoti) besimi 
në jetën e Përtejme 

Vërja në pah e 
karakteristikave të 
produktit sidomos 
kualitetit 

Ekskluziviteti i 
premisave të sjelljes  

I dëgjueshëm, që nuk 
dyshon në partinë 

Besimi në një Zot 
dhe asnjë tjetër 

Blej këtë produkt 
dhe asnjë tjetër 

Sanksione (-) Akuzimi, disident, Defamim: heretiku (-) kërcënimi nga 
t negativ

e
kontrarevolucionar Kërcënim: ferri mosshitja 

(+) 
pozitive 

REICH-u,
Revolucioni proletar  

Premtimi: parajsa, 
jeta e përjetshme 

(+) përparësitë e të 
qenit klient 

Mosverifikimi i 
pasojave 

Pasojat e veprimit në të ardhmen e largët...

Gjenerata e 
ardhshme

Pas vdekjes Pas muajve/ viteve 

Aspekti gjuhësor!

Shk dh k k hShkurtësia dhe kompaktiteti gjuhës
thënia është e thuktë
reklama është një elipsë
përsëritjet, eufemizmat, zmadhimet, 
metaforat dhe paradoksetp
Dallimi i një produkti nga tjerët-përdorimi i 
nostalgjisë (p.sh. Çaji cejlon etj) apo 
analogjisë (sidomos tek parfumet)



2010-12-20

6

.....

Marrëdhëniet publike përmes 
mediave dhe marketingu

d dh k f hNdarja mes MP dhe marketingut në fushën e 
mediave është më e vështirë se në fushatë 
tjera
Me këtë rast mediat përveç informimit publik, 
i gjykojnë ngjarjet shoqërore, i deshifrojnë 
ose edhe i ndikojnë pjesë ishtose edhe i ndikojnë pjesërisht 
Fotografia që prezantohet duhet të jetë aktive 
në mënyrë që të tregoj konsumin e 
vazhdueshëm
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Marketingu dhe ekonomia e 
mediave

Marketingu është bërë ndër format më 
të rëndësishme të financimit të mediave
Nëse jo përmes formës direkt të duke 
shitur hapësirën për reklamim
Mundëson qasje më liberale nëMundëson qasje më liberale në 
ekonominë e tregut

Faleminderit për vëmendjen! 


