
Si të gjeni një ide
për biznesin tuaj ?

Pyetësori është përkthyer dhe
përshtatur nga stafi i booksinsta

Materiali është falas dhe mund të
përdoret për përdorim personal.

Shitja e tij është e ndaluar.



Njerëzit shpesh nuk e dinë saktësisht se çfarë është
marketingu dhe, kur pyeten, ata e përkufizojnë atë

si shitje ose reklamë. Ndërsa këto përgjigje nuk janë
të gabuara, ato janë vetëm një pjesë e marketingut.

Ka shumë aspekte të tjera të marketingut si
shpërndarja e produktit, promovimi, dizajni, plani i
biznesit, faqja e internetit, logoja dhe shumë gjëra

të tjera që ne ofrojmë. Ju duhet vetëm ideja, për të
tjerët mendojmë ne . 

 



Gati për të filluar biznesin tuaj?
Gati për të filluar biznesin tuaj? Një biznes i ndërtuar rreth pasioneve
dhe aftësive tuaja unike?
Për shumicën e personave , nuk është shumë e vështirë të mendosh për
një pasion që mund të duan të ndjekin në biznes. Ulesha në dhomën
time të dhomës dhe ëndërroja dhjetëra ide të mahnitshme për të fituar
para . Megjithatë, të ndjekësh pasionin tënd, nuk do të thotë se është
pasioni i duhur për t'u kthyer në biznes. 
Pra, shtrohet pyetja, si ju vjen një ide biznesi për të cilën jeni të
apasionuar, zgjidh një problem për mjaft njerëz dhe është
fitimprurëse? 
Këtu janë disa gjëra që duhen marrë parasysh kur e ktheni pasionin tuaj
në një biznes:
A mund t'ju mbështesë pasioni juaj financiarisht?
A ju jep pasioni stilin e jetës që dëshironi?
A ka potencial pasioni juaj të ndikojë tek të tjerët?
A do t'ju mbajë të motivuar pasioni juaj?
Nuk mjafton të filloni një biznes vetëm sepse ju pëlqen - Ky është një
hobi. Nëse do të filloni një biznes të vërtetë, sigurohuni që biznesi të
ketë potencialin për t'ju bërë para. Kjo është arsyeja pse gjetja e një
ideje që është unike e juaja (dhe gjithashtu fitimprurëse) është çelësi
për të filluar biznesin tuaj në internet. Nëse dëshironi të filloni një biznes ,
të krijoni kurse ose të shisni shërbime, ju duhet të zbuloni pasionin tuaj
fitimprurës. Ky udhëzues do t'ju ndihmojë ta bëni këtë! Kujdes
funksionon vetem nese pergjigjeni .



PASIONI është një nga shtyllat kryesore për zgjedhjen e një ideje për
një biznes fitimprurës.

Ky pasion do të nxisë nevojën tuaj për të pasur sukses ndërsa filloni
këtë udhëtim të ri në sipërmarrjen tuaj të biznesit. Përdorni

udhëzimet e mëposhtme për të rritur pasionin tuaj. Mos mendoni
shumë, thjesht shkruani atë që ju vjen në mendje.

Gjeni idenë e duhur për biznesin tuaj

Hapi 01: Përcaktoni pasionin tuaj.
Nëse do të mund të fillonit një biznes duke bërë gjithçka që dëshironi dhe

paratë nuk do të kishin rëndësi, çfarë do të ishte?

Çfarë ju mbush më shumë me emocion, entuziazëm, pasion?

Ndiheni të lirë, tepër të dobishëm, të frymëzuar, në paqe kur jeni duke bërë
çfarë?



Çfarë mund të bëni që vjen me pak ose aspak përpjekje?

Çfarë bëni në kohën tuaj të lirë për argëtim që mund të përkthehet në
shërbim?

Për çfarë dëshironi të mbaheni  mend?

HAPI 02: Nxirrni ekspertizën tuaj.

Shkruani të gjitha forcat, dhuntitë, talentet dhe atributet tuaja. Në çfarë e
dini se jeni mahnitës? Nëse nuk i dini pikat tuaja të forta, pyesni familjen

dhe miqtë për komente!



Me çfarë duket se ju kërkojnë gjithmonë njerëzit e tjerë (familja, miqtë,
trajnerët, etj.) që t'i ndihmoni?

Cilat mjete apo aplikacione online dini të përdorni më mirë?

Çfarë kursesh, programesh, seminaresh, webinaresh keni
marrë ose jeni duke ndjekur dhe çfarë keni mësuar që tani

mund t'u mësoni të tjerëve?

Çfarë aftësish apo pikash të forta unike keni mësuar ose fituar përmes
përvojës jetësore që mund të përkthehen në shërbime?



Shkruani idenë e biznesit që ju erdhi tani : 



Keni nevojë për më shumë frymëzim për idetë tuaja? Përdorni kërkesat
shtesë më poshtë për të gërmuar më thellë.

Ide të frymëzuara nga transformimi juaj personal

Bazuar në sfidat tuaja, çfarë hapash apo zgjidhjesh keni krijuar për të
kapërcyer ato sfida?

Çfarë transformimesh personale mund të ndani me të tjerët?

Shumë herë idetë e biznesit vijnë nga tejkalimi i sfidave dhe vështirësive
personale.Mund të vijë edhe nga dëshira për t'u transformuar në një version
më të mirë të vetes. Mendoni për sfidat më të mëdha, më të bezdisshme me
të cilat jeni përballur në të kaluarën dhe zgjidhjen (ose procesin) që ju është
dashur të gjeni për të dalë nga ajo sfidë.

A ka njerëz të tjerë që kalojnë të njëjtat sfida që mund të përfitojnë nga
zgjidhja juaj e personalizuar?



Të frymëzuar nga " nëse e dija atëherë " ....

Çfarë është diçka që do të doja ta kisha apo do të doja ta dija kur... ( sapo
kishe filluar, ishe një trajner i ri online, ishe nje nënë, etj )

Çfarë do të doja të ekzistonte kur isha në shkollë (p.sh. shkolla e mesme,
nëne e re, etj.)?

Kur filloni projekte ose sipërmarrje të reja, filloni me pyetje si këto për të marrë
ide për nje vendim te drejt, biznese dhe produkte:

Çfarë dëshiroj vërtet të mund të bëja tani, por nuk mundem?



Ide të frymëzuara nga ripërzierja e një ideje fitimprurëse
të provuar.

Kush mendoni se është super i lezetshëm, i talentuar, me ndikim apo i
fuqishëm që ka sukses ne niznesin e tij ? A mund të Permisoni atë që ata po

bëjnë?  

Një ide e mrekullueshme nuk duhet domosdoshmërisht të vijë nga ndonjë
goditje e brendshme rrufeje. Mund të frymëzohet nga njohuritë novatore të
dikujt tjetër që ju shtyn të dëshironi të bëni më mirë ose të shtoni shijen tuaj
unike. Për shembull, nëse keni një interes në një fushë të caktuar si librat për
fëmijë, ushqimet e papërpunuara ose luftimi i mbipeshes, shkoni në internet
dhe eksploroni këto tema. Brenda pak sekondash do të keni një listë me blogje,
video dhe libra mbi këtë temë. Do të gjeni profile marketingu, komente dhe
reklama marketingu të pronarëve të bizneseve që shkëlqejnë në atë hapësirë
për të frymëzuar idetë tuaja. Kujdes: qëllimi i kërkimit është të frymëzoni dhe jo
të kopjoni dikë. Frymëzohuni nga njerëz të suksesshëm dhe ndiqni shembuj
duke respektuar punën dhe arritjet e tyre. 

Çfarë shihni që është tashmë e njohur në treg dhe mund ta bëni më të mirë
ose t'i jepni një identitet unik ?

Keni krijuar diçka që është bërë “virale” në internet? Mund ta zgjerohesh ate ?
Nëse diçka është e nxehtë, në trend ose ka shumë trafik, ndoshta është një

KANDIDAT I MIRË për një biznes ose produkt!



Shkruani idenë e biznesit që ju erdhi tani : 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deri tani, duhet të keni një lume idesh dhe disa do të jenë më premtuese
se të tjerat. Cila ide do të jetë ideja e vetme mbi të cilën grumbulloni të
gjitha shpresat dhe ëndrrat tuaja?
Le të fillojmë të ngacmojme , hulumtojmë dhe testojmë idetë tuaja.       
 Unë do t'ju tregoj se si ta bëni këtë hap pas hapi në seksionin tjetër.

Jeni të apasionuar pas idesë suaj të biznesit?
Rendisni 10 idetë tuaja më të mira të biznesit më poshtë dhe PSE doni ta
filloni atë biznes. Është jashtëzakonisht e dobishme, veçanërisht nëse po
shqyrtoni disa ide, të kuptoni se si renditet secila për sa i përket pasionit
dhe angazhimit tuaj për ta bërë këtë biznes realitet. Shkruani të paktën 3
arsye pse dëshironi të filloni atë biznes.

IDE BIZNESI PSE DUA TA FILLOJ KËTË BIZNES…



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IDE BIZNESI PSE DUA TA FILLOJ KËTË BIZNES…



A DO TË BËJË PARA IDEJA JUAJ E BIZNESIT?

Pavarësisht se sa i apasionuar jeni për një ide biznesi, duhet të jeni 100% i
sigurt se ka PARA PËR TË BËRË. Pa para do të thotë pa biznes!

Ndërsa fitimi i parave nuk duhet të jetë forca e vetme lëvizëse për fillimin
e një biznesi, pasioni pa një model të ardhurash të qëndrueshme e bën
atë një hobi. Dhe meqenëse e morët mundimin dhe po bëni këtë
pyetësor besoj se deshironi të keni një rrogë të mirë apo jo? Pikërisht!

Ndërsa fitimi i parave nuk duhet të jetë forca e vetme lëvizëse për fillimin
e një biznesi, pasioni pa një model të ardhurash të qëndrueshme e bën
atë një hobi. Dhe meqenëse e morët mundimin dhe po bëni këtë
pyetësor besoj se deshironi të keni një rrogë të mirë apo jo? Pikërisht!

Pra, ndërsa ndiqni pasionin tuaj dhe bëni atë që doni është faktori më i
mirë përcaktues për suksesin afatgjatë, ju dëshironi të verifikoni idetë
tuaja për të siguruar që të filloni një biznes që mund të kënaqë qëllimet
tuaja financiare dhe të stilit të jetesës.

Kur po përpiqeni të zgjidhni midis disa pasioneve të ndryshme, është
shumë e dobishme të dini se cilat janë qëllimet tuaja përfundimtare dhe
afatgjata dhe të keni një bisedë të mirë dhe të sinqertë me veten për atë
që do të duhet për të arritur atje.

Po, fitimi i parave është tepër i rëndësishëm dhe duhet të jetë pjesë e
vendimit tuaj përfundimtar, por jo arsyeja juaj e vetme për të filluar një
biznes. Si e dini nëse ideja juaj është një krijues parash? Përdorni kërkesat
e pyetjeve më poshtë për t'ju ndihmuar të përcaktoni nëse idetë tuaja
janë fitimprurëse.

A ka njerëz që shesin tashmë produkte të ngjashme me të miat?
A shiten mirë produktet e tyre?
A ka produkte të tjera (libra, libra elektronikë, kurse, web ) në temën time?
A ka njerëz që krijojnë podkaste, shkruajnë postime në blog dhe video për
idenë time?
A po lënë njerëzit komente pozitive dhe rekomandime të produkteve për
këtë temë?
A po marrin njerëzit rezultate nga të njëjtat produkte që unë dua të krijoj?



      

      

      

      

      

      

Për t'ju ndihmuar të krijoni idenë e duhur të biznesit për ju, le të bëjmë
një kërkim të vogël. Cili eshte ai qe po ben te njejten gje qe do te besh
edhe ti ?
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Çfarë hapash ka ndërmarrë konkurrenca dhe a ju pëlqen ta aplikoni atë
në biznesin tuaj ? ( kujdes kërkimi  ka për qëllim t'ju ndihmojë te keni nje
ide se si eshte tregu , por jo për të kopjuar një biznes ose për ta
kundërshtuar atë)



      

      

      

      

      

      

Finalizimi i  ides tuaj per biznes . 
Pasi të keni të paktën 5 ide mbi të cilat mundeni dhe dëshironi të
ndërtoni biznesin tuaj, drejtojini idetë tuaja përmes skemes së ideve më
poshtë për t'ju ndihmuar të zgjidhni idenë tuaj fituese!  Eshte mire  që
ideja juaj e biznesit të plotësojë të gjitha kriteret. Duhet të  jet nje biznes
me karakter dhe te ket tonin e tij unik , të kënaqë nevojat në treg dhe të
ketë aftësinë për t'ju bërë para. Nëse ideja juaj nuk i plotëson këto
nevoja,  ju keshillojme qe te rishikoni perseri idete tuaj 

Finalizimi i  ides tuaj per biznes . 
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Ideja ime fituese

Shenime te tjera



 SHEMBULL

TRAJNIM Trajnim për jetën, trajner biznesi,  trajnim 1:1,  trajnim në grup
, etj

Produkte
Informuese

Libra elektronikë, kurse online, aplikacione,  prezantime,
seminare të drejtpërdrejta, planifikues dixhital etj

PRODUKTET
FIZIKE

Bluza, Vitamina, Planifikues etj

SHËRBIM
PERSONAL

Dizajn faqesh interneti, riparim krediti, menaxher i mediave
sociale etj

POZICIONIMI I IDES TUAJ TË BIZNESIT FITUES NË TREG

Tani që e dini se kujt doni t'i shërbeni, është e rëndësishme të zgjidhni një
model biznesi që ju lejon të jepni idetë tuaja në formën e një produkti,
programi ose shërbimi të prekshëm për të cilin do të paguajë audienca
juaj e synuar. Ju dëshironi që ideja juaj e biznesit të evoluojë në biznes
online dhe zgjedhja e një modeli të provuar biznesi do t'ju japë besimin se
ideja juaj fituese është diçka për të cilën njerëzit  duhet te paguajnë. Për
t'i  gjërat pak me të lehta, këtu është një listë e shkurtër e modeleve të
thjeshta dhe fitimprurëse të të ardhurave për të zgjedhur:

HAPI 03: ZGJIDHNI MODELIN TUAJ BIZNES
MODEL 
BIZNESI

Unë kam zgjedhur modelin(ët) e mëposhtëm të biznesit për të
prezantuar idenë time të biznesit në treg:

Mbani mend. Ju nuk keni pse të ndiheni të pamotivuar pse dikush ka bërë
shume  mirë atë që ju dëshironi te beni. Secili prej nesh ka aftësinë të shtojë
diçka unike në botën e biznesit. Ajo që jeni ,  ju bën unike . Mos e vendosni
veten nën presion për të shpikur diçka shumë të paarritshme. Gjerat e mira
dhe te vecanta do vijne ne menyren me natyrale . 



Kultivimi i mendjes së duhur për biznesin tuaj të ardhshem.

Për të pasur atë që nuk e keni pasur kurrë, duhet të bëheni ato që nuk
keni qenë kurrë. Kush duhet të jeni çdo ditë për të arritur suksesin që
dëshironi të shihni në biznesin tuaj ? 

HAPI 01:  Pastrimi i mendjes nga frika e deshtimit 
Për të nisur me sukses biznesin tuaj të ri, duhet të njihni besimet tuaja
kufizuese dhe frikën më të madhe. Cilat besime kufizuese ju duhet të
pastroni në mënyrë që të krijoni më shumë hapësirë për pozitivitet dhe
suksesin që kërkoni? Shkruani ato më poshtë.

HAPI 02: Si e imagjinoni të ardhmen tuaj si biznesmen?
Merrni një moment për të krijuar qartësi se si do të ishte për ju ta ktheni
idenë tuaj në një biznes? Si duket jeta si pronar biznesi? Kjo është ajo që
do të mendoni çdo ditë, derisa të bëhet realitet.



HAPI 03: Skuadra juaj e suksesit
  Suksesi nuk arrihet kurrë i vetëm. Me kë duhet të rrethoheni për t'u
siguruar që të qëndroni pozitivë, të begatë dhe fitimprurës?

HAPI 04: PËRCAKTONI HAPAT TUAJ.
Ju keni idenë tuaj të biznesit, ekipi juaj i suksesit është aty për t'ju
mbështetur dhe ju jeni të përgatitur mendërisht për udhëtimin
sipërmarrës. Rendisni 5 hapat e ardhshëm që duhet të ndërmerrni për të
nxjerrë idenë tuaj atje



Vission and Mission
Shpresojmë që pyetësori t'iu kete ndihmuar me ide të mira për
biznesin tuaj. Ju tashmë keni një ide dhe duhet të planifikoni
buxhetin dhe marketingun tuaj për të vendosur se si do ta
prezantoni idenë tuaj. Ne jemi këtu për ju, nëse ju kemi ndihmuar të
lindni një ide biznesi, padyshim që mund t'ju ndihmojmë me hapa të
tjera. Hapja e instagramit, logon, përmbajtjen, analizimi i  produkteve
dhe si do të prezantohen, gjeni klientët e duhur për ju, përgatitja e 
 përmbajtjes e duhur për biznesin tuaj, planifikimin e marketingut ,
website , portofol pune dhe shumë shërbime të tjera sipas nevojave
të biznesit tuaj. Nëse keni një ide, na shkruani në instagram. Mos
harroni se jeni të fortë, mos kini frikë të realizoni ëndrrën tuaj, ecni
me hapat e duhur dhe të sigurt dhe mbi të gjitha nuk jeni vetëm.
Urime dhe suksese për fillimin e ëndrrës suaj.



THANK
YOU

Jeni të mirëkpritur në
skuadren  tonë.


