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Të nderuara zonja dhe zotërinj 
Duke ju falenderuar për mundësinë e ofruar për të qenë pjesë e këtij
programi që Qendra “Aleanca Gjinore për Zhvillim” po zbaton më
lejoni që të prezantohem. Unë jam Keti Gjipali, kam mbaruar me
medalje ari masterin për marketing në Universitetin e Tiranës. Dhe
kam qenë pjesë e disa trajnimeve ndërkombëtare si Shkolla
Ndërkombëtare e Transparencës dhe Integritetit, Initiative for Young
Transatlantic Innovation Leaders Initiatives mbështetur nga
Departmenti i Shtetit etj. Prej 5 vitesh jam trajnere/ këshilluese e
biznesve për marketingun.

Ideja ime e biznesit erdhi nga një tjetër pasion qe unë kisha. Falë pjesëmarrjes aktive në aktivitetet
e sipërmarrjes në Tiranë dhe ne bote dhe eksperiencave të punës në industri dhe kompani të
ndryshme mediatike vura re qe komunikimi ishte shumë i rëndësishëm për kompanitë. 

Për të hapur një agjenci marketingu në të vërtetë nuk duhet shume kapital, por ama duhet pafund
vendosmëri dhe punë pasi në fillim do ndeshesh me shumë jo.  Por kjo është vetëm sfida e fillimit,
sepse me pas klientët kthehen në partnere biznesi, dhe pse jo, bashkëpunëtorë dhe shpesh miq për
jetë.  

Një tjetër sfidë, që nuk është vetëm e jona si kompani, por dhe e të gjithë partnerve që ne kemi në
biznes janë burimet njerëzore, kjo do jetë gjithmonë një sfidë, sidomos për industritë e shërbimit,
por është një sfidë e bukur dhe të bën të njohësh gjithmonë njerëz të rinj.  

Gabimi më i madh që kam bërë në biznes është që kam “nënvlerësuar disi” kompaninë time, dhe me
kompani dua të them veten dhe punonjësit e mi, duke e parë gjithmonë sipërmarrjen time si një
agjenci të thjeshtë shqiptare. Por, JO! Ne kemi të njëjtat standarde, madje shpesh here më shume
etikë pune, se sa kompanitë e ngjashme në vende të tjera të botës. Sidoqoftë ka disa sfida, si
buxhetet, institucionet të konsoliduara për asistence teknike për zhvillimin e qëndrueshëm të
biznesit, burimet njerëzore etj. 

Digjitalizimi sot të jep mundësi të dalësh përtej tregut shqiptar dhe AGOG Marketing këtë ka bërë.
Në fillim ka patur klientë të vegjël, një klinike private e vogël, një dyqan dekoresh, por tani kemi
klientë ne Gjermani, Angli etj.  

Personalisht mendoj se duhet ta shikoni gjithmonë biznesin tuaj dhe financat e tij si një entitet me
vete, të ndarë nga ju, por gjithashtu sfida më e madhe në një biznes të këtij formati është
menaxhimini kohës dhe kujdesi për veten qe s’duhet lënë asnjëherë pasdore, ashtu siç po
diskutonim me Elisabetën “Duaje Vetveten! Balanco trupin, mendjen dhe shpirtin!”.  

Synimi aktual i AGOG Marketing është që të krijoje një platforme mësimore qe ti vijë në ndihmë
individëve dhe bizneseve që duan të mësojnë më shumë rreth të gjitha hallkave që përfshin
marketingu digjital, ndaj dhe kur mu prezantua programi nga Qendra Aleanca Gjinore për Zhvillim
mendova se kjo është një nismë e nevojshme dhe ndihmuese për bizneset sikurse është i imi.  

Unë besoj shume se nëpërmjet forumeve qe do të organizohen, gratë në biznes që do të përfshihen
do të përfitojnë shumë.  

Faleminderit e punë të mbarë! 

“ F U Q I Z I M I  E K O N O M I K  I  G R A V E  D H E  P E R S P E K T I V A

G J I N O R E  N Ë  Z I N X H I R I N  E  V L E R A V E  T Ë  B I Z N E S I T "


