
Model për përgatitjen e një Plan Biznesi 

Pjesa përshkruese 

 

Plani i biznesit duhet të shkruhet në një mënyrë shumë të thjeshtë. Qëllimi i tij duhet të jetë që 

t'ju ndihmojë të vlerësoni idenë e propozuar të biznesit dhe ta bëni atë të realizueshme. Një plan 

biznesi i mirë-përgatitur bën që kalimi nga ideja në realitet të jetë një proces më i shtruar. 

Përfundimisht, një plan biznesi i kompletuar do t'ju ndihmojë shumë në këto drejtime: 

 

 Të konsolidoni qasjen tuaj të biznesit 

 Të identifikoni tregun e synuar 

 Të përkufizoni strategjitë e biznesit tuaj 

 Të identifikoni llojin e manaxhimit dhe aktorët kyç 

 Të manaxhoni më mirë burimet  

 Të përcaktoni nevojat financiare 

 Të zhvilloni mirë biznesin tuaj dhe ta bëni atë të qëndrueshëm 

 

Ky dokument përshkruan informacionin që ju duhet të jepni në propozimin tuaj për zhvillimin e 

një produkt të ri turistik. 

 

1. Përmbledhje e produktit të ri turistik 

Kapitulli i parë do të jetë një përmbledhje e projektit tuaj të turizmit nga i cili vjen dhe ideja juaj 

për një plan biznesi.Përmbledhja ekzekutive duhet të përgatitet si hap i fundit i procesit.  

Përmbledhja ekzekutive duhet të jetë e shkurtër - maksimumi një faqe.  

Përmbledhja ekzekutive duhet të mbulojë tema si: 

 

 Një përshkrim të shkurtër të produktit të ri. 

 Grupet e tregut të synuara, të cilat ka për qëllim produkti juaj  

 Pozicionimi juaj konkurrues,  

 Si ky rodukt i ri do të jetë (financiarisht) i qëndrueshëm.  

 

2. Përshkrimi i organizatave  

 

Përshkruaj në jo më shumë se dy faqe bizneset/organizatat e ndryshme të cilat dorëzojnë 

propozimin. Për çdo biznes/organizatë ju mund të përfshini: 

 

 Cili është aktiviteti kryesor i biznesit tuaj?  



 Në cilin sektor të turizmit operon biznesi juaj? p.sh shërbime transporti, agjent 

udhëtimesh, njësi akomoduese, operator turistik, shoqatë, departament i pushtetit lokal, 

etj.  

 Listo dhe përshkruaj shkurtimisht produktet dhe/ose shërbimet tuaja që i ofroni 

individëve apo grupeve  

 Cila është pjesa e tregut që ju zotëroni/mbuloni?  

 Sa të kënaqur janë klientët tuaj? 

 Kush është konsumatori juaj bazë? Kush i blen produktet apo shërbimet tuaja? 

 Eksperienca të ngjashme/relevante në implementimin e produktit të propozuar 

 

3.  Vendndodhja e produktit të ri turistik 

Ju duhet të shpjegoni me kujdes vendndodhjen e produktit të ri turistik. . Faktori më i 

rëndësishëm i suksesit tuaj mund të jetë drejpërdrejt i lidhur me vendin ku do të zhvillohet 

veprimtaria e biznesit tuaj, si element kyç për operacione të suksesshme dhe rritjen tërësore të 

biznesit.  

 

Përshkruaj në jo më shumë se një faqe: : 

 

 Ҫfarë ofrojnë atraksionet turistike lokale? 

 Përse turistët mund të vizitojnë vendin ku ndodhet biznesi juaj? 

 Shpjegoni avantazhet konkuruese të vendndodhjes (zonës)  tuaj si:  

o Niveli i shërbimeve 

o Burimet natyrore, moti,  

o Afërsia me lumenj, liqene, det, male të cilat janë destinacione turistike tërheqëse 

për tu vizituar në zonën tuaj,  

o Kostot e transportit dhe lehtësira të tjera,  

o Shërbime plotësuese  

o Shërbime me shtrat dhe mengjes, hoteleri lokale, etj, 

o Shërbime transporti vajtje/ardhje në aeroport, etj. 

 

4. Përshkrimi dhe analiza e produktit apo shërbimit të ri 

 

Në këtë seksion duhet të përshkruani në detaje produktin e ri që do të zhvilloni, kujt ia shisni dhe 

përse klientët e blejnë shërbimin tuaj.  

 

Ju lutem përshkruani në maksimumi 3 faqe:  



 Përshkrim i detajuar i produktit që do të zhvilloni. Informacionin mund ta përfshini në 

kategori si: 

o Sezonaliteti: Kërkesa për këtë produkt është vjetore, sezonale, ciklike ose sporadike?  

o Inovacioni/risia: A është ky produkt në dispozicion diku tjetër? Nëse po, si dhe ku? 

Nëse jo, pse jo? Si ndryshon produkti juaj nga ato që janë tashmë në dispozicion në 

zonën tuaj? Në çfarë mënyre? (p.sh. komoditet, cilësi, shërbim, çmimi) Cilat janë 

avantazhet dhe disavantazhet e dallueshme të produktit tuaj kundrejt atyre të 

konkurrencës tuaj? 

o Marketingu/pozicionimi: Si do ta poziciononi produktin tuaj të ri në treg? Cilat 

karakteristika të veçant do të theksoni? Çfarë imazhi doni që të ketë produkti juaj i ri 

(raporti vlerë/çmim,, të orientuar nga konsumatorët, të cilësisë më të lartë, komoditeti, 

shpejtësia, ekskluzive, etj ...)? Cila do të jetë strategjia juaj për vendosjen e çmimeve? 

Si do ta reklamoni dhe promovoni produktin tuaj të ri?  

o Krijimi i vëndeve të punës: si ndikon krijimi i këtij produkti në krijimin e vëndeve të 

reja të punës në këtë sektor për të rinjtë dhe të rejat?  

 Përshkrimi i konsumatorëve të cilët synoni:  

o Përshkrimi i karakteristikave të konsumatorit tuaj të synuar (p.sh. demografike, 

origjina, udhëtar aventurier, udhëtar kulturor, familjet, etj) 

o Llogaritja e numrit të konsumatorëve dhe projeksionet 

 

5. Manaxhimi/Plani i Burimeve Njerёzore për Produktin e Ri 
 

Përshkruaj në jo më shumë se një faqe:: 

 

 Eksperienca e stafit të përfshirë për të drejtuar me sukses produktin e ri 

 Numri i llojit të personave të nevojshëm për të zhvilluar, zbatuar dhe të drejtuar 

produktin e ri. Shënoni nëse kjo do të bëhet me stafin ekzistues apo nëse njerëzit e rinj do 

të duhet të punësohen 

 Nevoja për ndërtim kapacitetesh për stafin ekzistues apo të ri të nevojshme për të 

zhvilluar apo të drejtuar produktin e ri 

 Si do të koordinohet me ofruesit e tjerë të shërbimeve të turizmit apo aktorëve të zinxhirit 

të vlerës së produktit turistik. 

 Çfarë ekspertize nga jashte organizatës tuaj do të përdorni (.sh. kontabilistët, avokatët, 

konsulentët)?  

 

6. Plani operativ/plani i zbatimit për produktin e ri 

 

Përshkruani në një faqe një kalendar të detajuar për kryerjen e aktiviteteve të nevojshme për të 

zhvilluar dhe zbatuar produktin e ri.   

 



7. Plani Financiar 

Prezantoni dhe shpjegoni në mënyrë të detajuar planet mujore financiare për një periudhë 3-5 

vjeçare:  

 Natyra, qëllimi dhe vlera e të gjitha shpenzimeve që do të bëhen për të ngritur dhe 

drejtuar produktin e ri. Bëni dallimin midis kostove fillestare të investimit dhe kostove 

operative. 

Parashikimi i të ardhurave që do të keni nga produkti juaj i ri  

 Burimi i fondeve. Tregoni qartë kontributin tuaj financiar, të ardhurat që do të gjenerohen 

nga produkti dhe kontributet financiare shtesë të nevojshme.   

 

Një shembull i planit financiar është dhënë si shtojcë. 


