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1. HYRJE NË PROFESIONIN E BANAKIERIT 

Banaku 

Është pjesa, këndi më i rëndësishëm në një restorant, apo hotel, ku bëhen porositë, kryhet 

shërbimi, e më rëndësishmja bëhet faturimi.  

Banakierët punojnë zakonisht në bare apo restorante, si dhe mund të punojnë edhe në ceremoni 

dasmash, ahengje, festivale etj. 

Banakieri i përgatit të gjitha llojet e kafes si dhe bën shërbimin e pijeve alkoolike dhe jo 

alkoolike, shërben dhe përgatit koktejet e ndryshme, mban higjienën e banakut.  

Ambienti ku punojnë është i zhurmshëm dhe me lagështi.  

Banakierët zakonisht qëndrojnë këmbë.  

Përfundimi i një shkollimi themelor profesional (ose një shkolle të mesme) të hap rrugë dhe 

është një shtyllë e rëndësishme për të ardhmen. Mirëpo, edhe më tutje ekzistojnë mundësi të 

ndryshme për zhvillimin të mëtutjeshëm. Nuk duhet këmbëngulur vetëm për një profesion. 

Ndoshta në profesionin e dëshiruar nuk do të gjesh vend për mësimin e profesionit ose 

ushtrimin e profesionit. 

Atëherë është më rëndësi që për zgjedhje tjera të jesh i/ e hapur.  

Të mësuarit gjatë gjithë jetës, nënkupton zgjedhjen e rrugëve të edukimit gjatë tërë jetës në 

përputhje me kërkesat e tregut të punës. Për shembull, një person mund të jetë aftësuar për 

profesionin e juristit, mirëpo nuk ka mundësi ta ushtroj këtë profesion pasi tregu i punës është i 

stërmbushur p.sh., me juristë. Në këtë rast mund të vije si alternativë aftësimi për profesionin e  

banakierit si mundësi për një punësim më të shpejtë, pasi tregu i punës i absorbon më shpejtë 

këto profesione.  

Banakieri i mirë do të thoshte se atij i pëlqen puna që bën, sepse ka shumë kontakte me njerëz, 

përkundër aftësimit të mëparshëm profesional. Duhet pasur parasysh se shërbimi ndaj klientit 

duhet të jetë i përkryer  dhe se  mund të dëmtohet nga ndonjë detaj i vogël, siç është p.sh., pritja 

e banakierit, komunikim i pamjaftueshëm apo jo i drejtë, etj. 
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1.1. Rregullat e sjelljes, higjienës, uniformës, paraqitjes në punë 

Higjiena është shkenca që merret me studimin e ndikimit të faktorëve të ndryshëm të mjedisit të 

jashtëm mbi organizmin e njeriut. Ajo është një bashkësi rregullash që mundëson ruajtjen e 

gjendjes shëndetësore dhe mirëqenien e njeriut. 

Kujdes? Para se të fillojë punën, çdo punonjës i industrisë hoteliere - ushqimore duhet të veshë 

uniformën e punës. 

Vizitat mjekësore janë të detyrueshme për të gjithë. Ato kryhen para pranimit në punë dhe 

përsëriten çdo gjashtë muaj deri në një vit. Kjo vizitë vlerëson gjendjen e përgjithshme 

shëndetësore të punonjësit. 

Libreza shëndetësore është dokumenti bazë që vërteton gjendjen e mirë shëndetësore të 

punonjësit dhe dokumenti zyrtar që e lejon punonjësin të pranohet e të punojë në vende pune ku 

kërkohet një dokument i tillë. 
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Veshja e punës - Uniforma 

Kjo veshje përcaktohet në pajtueshmëri me 

profilin e punës. Veshja e punës edhe ruan 

pastërtinë, edhe ka vlerë estetike. 

Veshja duhet të jetë e rregullt, e pastër, e 

përshtatshme për natyrën e profesionit, ajo 

duhet të jetë e tillë që të lahet e të hekuroset 

lehtë. 

Veshja e punës nuk duhet të pengojë lëvizjen dhe duhet të ketë paraqitje të jashtme të rregullt. 

Rregullat e etikës së komunikimit 

Dhënia e shërbimeve nënkupton në masë të madhe komunikim me mysafirët. Kjo është edhe  

arsyeja kryesore që potencohet kënaqësia e mysafirit nga shërbimi dhe e njëjta mund të 

sigurohet  vetëm mes bashkëpunimit dhe komunikimit të drejtuesve, të të punësuarve, resurseve 

materiale dhe strukturës kualitative të organizatës. 

Theks i veçantë bie në personelin dhe theksohet roli i tyre individual në kualitetin e shërbimit. 

Kualiteti i dëshiruar do të arrihet atëherë kur të gjithë të punësuarit do të shohin në punën e tyre 

ndryshe dhe do të tentojnë ta përmirësojnë. Kjo do të ndikojë që shërbimi gjithmonë do të rritë  

cilësinë, duke ndjekur kërkesat dhe plotësimin e nevojës së mysafirit.  

Kur bisedojmë për kualitet, në përgjithësi nënkuptojmë: kualitet individual, kualitet të ekipit, 

kualitet të prodhimit dhe shërbimeve, kualitet të procesit dhe ndërmarrjes. Për të përmirësuar 

kualitetin, rol të veçantë ka drejtimi i potencialit njerëzor dhe bashkëpunimi mes tyre. 

Çfarë nënkuptojnë mysafirët me kualitet të shërbimit ne banak dhe si mund t’i kuptojmë 

kërkesat e tyre? 

Kriteret që përdorin ekspertët për të definuar kualitetin zakonisht janë:  

– Kriteri material (a janë mysafirët të kënaqur nga pamja e jashtme e personelit dhe 

pajisjeve).  

– Kriteri i përkushtimit dhe korrektësisë (me shërbimin e dhënë dhe në pagesën e kryer).  

– Kriteri i mirëkuptimit dhe ndjenjës së përbashkët me mysafirin (kujdes të veçantë për çdo 

mysafir).  
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– Njohje të profesionit.  

– Gatishmëri për t’i dalë në ndihmë mysafirit.  

Vëmendje të veçantë duhet t’i kushtohet kriterit të përkushtimit, që është me rëndësi të madhe 

për mysafirët. 

Si ta kuptojmë vlerësimin e mysafireve? 

Për të kuptuar qëndrimin e mysafirëve për shërbimet e dhëna përdoret anketimi si instrument 

dhe shfrytëzohen të dhënat që janë të arkivuara si: kartoteka e mysafirëve, të dhënat personale 

për çdo mysafir etj. 

Sipas disa kërkimeve të bëra në shumë subjekte turistike, dalin dy dimensione që duhet kushtuar 

vëmendje: dimensioni teknik dhe ai i qëndrimit të personelit ndaj mysafirit.  

Me dimensionin teknik nënkuptohen: shërbimi i shpejtë dhe i sigurt, si rrjedh shërbimi, 

komunikimi, përgjigjet e mysafirit, mbikëqyrje të punës së përgjithshme.  

Ndërsa me dimensionin që nënkupton qëndrimin e personelit ndaj mysafirit duhet të theksohen 

këto elemente: qasje pozitive ndaj punës, drejtimi me buzëqeshje, shprehje melodike, sjellje e 

mirë dhe taktike, thirrje të mysafirit në mbiemër, vëmendja ndaj mysafirit, gatishmëri të 

ndihmohet mysafiri, qasje aktive ndaj shitjes, aftësi për të zgjedhur problemet, etj.    

Të drejtat dhe detyrat e parashikuara në ligj – kodi i  etikës 

Në mbështetje të nenit 93(4), të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, në pajtim me nenin 

28.2, 28.3, të Ligjit mbi Arsimin dhe Aftësimin Profesional dhe me nenin 25, paragrafi 7 të 

Rregullores së Punës të Qeverisë së Kosovës, nr. 1/2007, QAP në Pejë, Mitrovicë, Ferizaj dhe 

Prizren nxjerrin këtë Rregullore mbi Kodin e mirësjelljes dhe masat disiplinore për kandidatët të 

cilët vijojnë mësimin në QAP. 

Qëllimi - kjo rregullore ka për qëllim të përcaktoj të drejtat, obligimet, veprimet e ndaluara, 

vijueshmërinë në trajtim dhe masat që mund të ndërmerren ndaj kursantëve, të cilët i shkelin 

rregullat e kodit të mirësjelljes. 
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A. Të drejtat e kursantëve 

E drejta për trajnim sipas dispozitave ligjore në fuqi, t’i shfrytëzojë të gjitha format dhe mjetet 

të cilat i ofron Qendra e Aftësimit Profesional për trajnim si punëtoria, salla për realizimin e 

trajnimit dhe praktikës profesionale në QAP, apo në Kompani, të jetë i informuar mbi trajnimin, 

lirisht t’i shpreh mendimet dhe idetë e tij, etj. 

B. Obligimet e kursantëve 

Për të krijuar atmosferë pune dhe zhvillimin e procesit të trajnimit të kursantëve, përcaktohen 

këto obligime: 

 Të respektojë kodin e mirësjelljes, personalitetin e secilit anëtar të bashkësisë në QAP, të 

përgatitet për punë, të ruaj inventarin e punëtorisë, të kujdeset për higjienën dhe mjedisin 

në qendër, të arsyetojë mungesën nëse ndodh ajo, të mbaj uniformën e QAP, etj. 

C. Kursantit i ndalohet 

Vonesa dhe mungesa pa arsye, mbajtja e armëve të ftohta dhe të zjarrta, si dhe mjete tjera që 

rrezikojnë jetën e kursantëve dhe personelit të QAP, veprimet e dhunshme, konflikti, fyerja e 

kursantëve dhe personelit në qendër, dëmtimi i inventarit dhe mjeteve të punës, etj. 

D. Masat efektive disiplinore 

Ndaj kursantit mund të merren këto masa disiplinore: Vërejtje me gojë, për gabimin e bërë në 

mënyrë që të mos përsëritet, vërejtje me shkrim për gabimet e përsëritura dhe nëse nuk kanë 

ndikim masat e lartcekura dhe gabimet përsëriten, kursanti largohet nga trajnimi, nëse pajisjet 

dhe inventari i Qendrës dëmtohet me qëllim nga ana e kursantit, atëherë dëmi duhet të 

kompensohet nga ai.  

1.2. Mundësitë e punësimit dhe karriera profesionale 

Banakieri ka mundësi për të përparuar në profesion duke kaluar në faza të ndryshme 

profesionale, si ndihmës banakier, banakier. Sigurisht që këto gradime kërkojnë përvojë dhe 

kualifikim të vazhdueshëm, mund të punësohen në restorante dhe hotele si dhe në mensa të 

nxënësve, studentëve,  punëtorëve dhe institucioneve të caktuara. 
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Më pas, ata mund të krijojnë një biznes të vetin në këtë sektor dhe të punësojnë të tjerë. 

Shkathtësitë e buta 

Zhvillimi i karrierës është një rrugëtim i gjatë, një proces i vazhdueshëm, i cili duhet të 

ndihmojë të rinjtë, por edhe çdo individ në çdo moshë dhe kohë të organizojë dijet dhe t’i 

përdorë ato në mënyrë efikase për të njohur botën e punës dhe për të zënë me sukses vendin e tij 

në këtë botë. 

Në përpjekjen tuaj për t’u paraqitur dhe për të zënë vend në tregun e punës, do t’ju duhet të 

shkruani shumë letra: për të aplikuar, për të kërkuar informacion, për të falënderuar, ndoshta 

edhe për të refuzuar. 

Komunikimi dhe bashkëpunimi gjatë punës  

Komunikimi është transferim (këmbim) i informatave ndërmjet personave (gjithë herë janë 

dërguesi dhe marrësi i informatave).  

Ne komunikojmë me të tjerët me qëllim që të këmbejmë: informacione, bartjen e përvojave 

shprehjen e mendimeve, shprehjen e ndjenjave, shprehjen e emocioneve, shprehjen e dëshirave, 

shprehjen e botëkuptimeve tona, shprehjen e nevojave, etj.  

Llojet e komunikimit janë: 

 Komunikimi verbal (direkt) - mundësohet nga gjuha dhe fjala. Me këtë kuptojmë dhënien e 

mesazhit me anë të fjalës. Me anë të fjalës së folur e të shkruar hyjmë në kontakt me ata që 

na perimetritojnë. Të flasësh, do të thotë të dish të dëgjosh e ti bësh të tjerët të të dëgjojnë. Të 

dish të flasësh është çështje cilësie dhe jo sasie, për këtë është i nevojshëm: shpirti, maturia, 

thjeshtësia, inteligjenca, gatishmëria dhe zëri. 

Gjatë komunikimit verbal paqartësitë dhe keqkuptimet mund të sqarohen shumë shpejt, 

është i mundshëm reagimi i të dy anëve, mund të zhvilloni ide të reja, krijon kontakte ndër 

njerëzore. 

 Komunikimi jo verbal - Shprehja e fytyrës (pasqyrë e emocioneve), gjuha e trupit, kontakti 

me sy, paraqitja (veshja, qëndrimi, etj.). 

 

 

 



10 

 

Curriculum Vitae - CV 

CV që rrjedh nga fjala Latine Curriculum Vitae, është dokument i cili kërkohet nga ana e 

punëdhënësve gjatë kohës së aplikimit për punë, ose nga ana e institucioneve tjera të cilat janë 

të interesuara për profilin tuaj profesional. Ky dokument në vete përmban rrjedhën e disa 

veprimeve tuaja në disa aspekte si edukimi, përvoja në punë, përvoja në praktika të ndryshme, 

kurse të ndryshme, njohja e gjuhëve të huaja, njohuri kompjuterike etj. Me rëndësi, gjithashtu, 

është të theksohet se është një formë e standardizuar që quhet Europass CV e cila përdoret për të 

përpiluar një CV. Qëllimi kryesor është paraqitja e qartë e informatave, organizimi i tyre në një 

strukturë dhe radhitje të pranueshme, e cila do ta nxisë vrojtuesin që ta shohë të tërën, ose së 

paku informatat të cilat janë të rëndësishme për vendin që aplikohet. CV e një personi, 

krahasuar me letrën e motivimit është më standarde, por nuk është e preferuar që të ishte 

komplet standarde. Kjo nënkupton, nëse një vend pune dallon dukshëm nga një vend tjetër dhe 

secili nga ato kërkon njohuri ose përvoja tjera nga ju, atëherë më mirë është që pozitën e pjesëve 

të CV të e ndërroni varësisht se cila pjesë është më e rëndësishme për cilin vend pune. 

Letër motivimi 

Për të shkruar një letër motivuese në mënyrë të suksesshme fillimisht ju duhet të hulumtoni 

kompaninë të cilës ia drejtoni. Të njihni shërbimet/ produktet e saj, fushën në të cilën operon, të 

njihni tregun e saj dhe atë se çfarë kërkon ajo. 

Në paragrafin vijues ju duhet të filloni me veten tuaj. Flisni për ju, por në kontekstin e arritjeve, 

edukimit, përvojës dhe aftësive. Shtoni dhe aktivitetet tuaja. Zakonisht letra motivuese është 

dokument bashkëngjitës me CV. Është me rëndësi të cekni se pse ju mendoni se jeni personi i 

duhur për atë pozitë në të cilën aplikoni. Ky është elementi qendror i letrës motivuese. Nëse 

aplikoni për vende të ndryshme pune ky element preferohet të ndryshohet varësisht prej natyrës 

së punës. 

Pesë këshilla se si të përpiloni një letër motivuese: 

1. Tregoni entuziazmin tuaj;  

2. Personalizoni letrën motivuese;  

3. Prezantoni aftësitë tuaja;  

4. Qëndroni në kontekst; 

5. Mos ekzagjeroni. 

http://fjalaime.ch/?p=1550
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Përgatitja për intervistë pune 

– Kërko informacione për historikun e kompanisë në të cilin aplikoni për punësim. 

– Krahasoni aftësitë dhe kualifikimet tuaja me kërkesat e vendit të punës. 

– Planifikoni çfarë të vishni - kostumet e zakonshme pa ngjyra të hapura janë të 

preferueshme, jini formal, sigurohuni të keni kostume të hekurosura, veshje të pastër dhe të 

thjeshtë.  

– Planifikoni çfarë të sillni. 

– Kopje ekstra të CV suaj në cilësi të mirë letre, një listë referencash, të dhëna të cilat janë të 

nevojshme në plotësimin e aplikacionit tuaj, një portofolio të përvojës suaj. 

– Kushtoni rëndësi komunikimit jo verbal. 

Çfarë nuk duhet te bëni gjatë një interviste për punë 

– Mos u vononi. Planifikoni të arrini 10-15 minuta më herët. 

– Mos pini duhan apo përtypni çamçakëz gjatë intervistës. 

– Mos i ngjiteni shumë lartë dhe mbivlerësoni kualifikimet tuaj, gjithsesi apo gënjeni.  

– Punëdhënësit shumë shpesh kërkojnë dëshmi për datat e punësimit, pagat etj. 

– Mos e kritikoni punëdhënësin e mëparshëm. 

– Mos flisni për rrogë deri në procesin e punësimit.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fig. Gjatë një interviste pune 

 

 

 

 

 
 
 

 



12 

 

1.3. Rregullat praktike të higjienës personale dhe të vendit të punës 

Zbatimi i kërkesave higjienike-shëndetësore dhe mbajtja e pastërtisë janë çështje me rëndësi të 

dorës së parë. Në higjienën personale bëjnë pjesë: 

– Mirëmbajtja e lëkurës; 

– Higjiena e gojës dhe dhëmbëve; 

– Mirëmbajtja e flokëve; 

– Kujdesi për duar dhe thonj; 

– Mirëmbajtja shputave të këmbëve. 

Higjiena në vendin e punës nënkupton mirëmbajtjen e vendit të punës, lyerjen, pastrimin 

ajrosjen. 

Pasojat nga mos respektimi i rregullave të higjienës 

Për të pasur një punë me cilësi, verifikimi individual i organizimit të punës, cilësia dhe sasia e 

produkteve të ofruara, përmes kontrolleve të rregullta higjienike, paraqet një domosdoshmëri. 

Megjithatë në situatat e emergjencës higjienike me gjithë masat e marra mund të ndodhë, p.sh. 

një simptomë të vjelluri dhe diarreje: 

 Informo mbikëqyrësin (superiorin). 

 Të kuptosh faktet: “Çfarë ka ndodhur, kush ka ngrënë, çfarë ka ngrënë dhe kur?” 

 Cila është simptoma. 

 Thirrja e mjekut dhe laboratorit të higjienës. 

 Vendosja në vend të sigurt e ushqimeve dhe pajisjeve të dyshuara. 

 Të verifikohet se kush është sëmurë, etj. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Fëmijë të helmuar me ushqim 
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Fig. Aparati i kafesë                  Fig. Mulliri i kafesë 

   

 

 

 

 

 

  

  

                                                  Fig. Shejkeri 

 

            Përdorimi i pajisjeve të punës 
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Kuptimi i defekteve eventuale, pastrimi i pajisjeve të punës 

Për shkak të mosmirëmbajtjes së pajisjeve të punës mund të vije deri te bllokimi i filtrave të 

dozerit të kafesë. Si pasojë kafja e përgatitur nuk është e nivelit të dëshiruar. Në mënyrë që të 

mos vije deri te defektet eventuale dhe të gjithë të jenë të kënaqur nga shërbimi, duhet që 

pastërtia e të gjitha pajisjeve të jetë në nivelin e duhur, duke filluar nga aparati, mulliri, dozeri, e 

deri te servisi i shërbimit. 
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1.4. Rëndësia e inventarit për shërbim 

Ndër çështjet e rëndësisë së veçantë është edhe mirëmbajtja e pajisjeve dhe inventarit të 

shërbimit, përdorimi i drejtë i inventarit për shërbim, shprehia e punës, pastrimi, fshirja, renditja  

dhe ruajtja e inventarit. 

 

   

 

Duhet pasur kujdes që të ruhet inventari gjatë përdorimit, fshirja të bëhet në mënyrë 

profesionale sipas udhëzimit të mentorit. 

Teknika kryesore e pastrimit të pajisjeve të metalit është  përzierja e ujit  me limon, uthull. 

 

Llojet e inventarit prej qelqi dhe mirëmbajtja e tyre 
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2. SHËNDETI DHE SIGURIA NË VENDIN E PUNËS 

Shëndeti dhe siguria e punonjësve tanë ka rëndësi maksimale për çdo  kompani. Duhet synuar të 

kemi një mjedis pune të sigurt e të shëndetshëm. Element i rëndësishëm në procesin e vendim-

marrjes është parandalimi, si masë paraprake fillestare.  

Të gjitha organizatat kanë detyrimin t’i sigurojnë punëtorët e tyre në mënyrë që të jenë të sigurt 

gjatë gjithë kohës. 

2.1. Parime të higjienës personale 

Nëse shtrohet pyetja se: “Çka është higjiena?” 

Përgjigja e pritur dhe më e zakonshme është: Higjiena është 

pastërti. Por sa është e plotë kjo përgjigje?, natyrisht që jo. 

Me higjienë kuptojmë shumë më shumë se pastërti, varësisht 

nga fakti se çka kuptojmë me pastërti. Kemi pastërtinë e 

thonjve dhe duarve, lëkurës, gojës e dhëmbëve, flokëve, 

këmbëve, pastërtinë e ushqimit, pastërtinë e veshjeve, 

pastërtinë e ambientit, etj. 

Duke konsideruar që Banakier është gjithmonë nën vështrimin e syrit vigjilent të klientëve 

(mysafirëve), dhe që ai prek rregullisht me duar pajisjet dhe pijet, rezulton i domosdoshëm një 

kujdes  i përditshëm ndaj trupit të tij.      

Mirëmbajtja e lëkurës 

Lëkura jonë kryen funksione të ndryshme. Për këtë arsye, një lëkurë e pastër  dhe e trajtuar mirë 

reflekton në pamjen e jashtme. Lëkura djersinë vazhdimisht, sidomos kur bën vapë, por edhe në 

kushtet e shqetësimit (nervozes). Disa pjesë djersijnë më shumë si: balli, sqetullat ose sipërfaqja 

e duarve dhe këmbëve. 

Bëhet fjalë për një fenomen fiziologjik,  i cili për nga natyra shkakton një erë jo të këndshme. 

Nëse djersitja është shumë e theksuar, është e domosdoshme vizita te mjeku i cili përcakton 

shkaqet dhe angazhohet për eliminimin e atyre shkaktarëve. 
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Nuk është e këshillueshme të parfumoheni për të fshehur erën e pakëndshme. 

Higjiena e gojës dhe e dhëmbëve 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Mirëmbajtja e gojës dhe dhëmbëve 

 

Kujdesi për higjienën e gojës dhe dhëmbëve nuk është kurrë i mjaftueshëm. Mbeturinat e 

ushqimeve, nikotina, alkooli, etj., paracaktojnë krijimin e kolonive bakteriale. 

Në kontaktin me persona të tjerë, frymëmarrja e pakëndshme, le një shije të keqe. Nëse 

frymëmarrja e pa këndshme është e shpeshtë, nevojitet konsultimi me një mjek. 

Sa jemi të kujdesshëm për mjetet për kujdes dhe pastrim personal 

Mjetet kimike për pastrim kanë përbërës kimik, emrat e të cilëve mezi i lexojmë prapa dhe nuk 

e dimë cili është qëllimi i tyre. Ajo çka është e përbashkët për shumicën e këtyre përbërësve 

është se nuk janë natyral, ndotin natyrën dhe helmojnë njerëzit. 

Përbërës të pastër konsiderohen: uthulla, alkooli për pastrimin e plagëve, soda e bukës 

(bikarbone), acidi citrik dhe kripa. 

Uthulla - është e njohur si dezinfektues, sepse vret mikroorganizmat, është largues i 

shkëlqyeshëm i yndyrës, frenon rritjen e mykut dhe shkrin shtresat minerale të krijuara nga uji. 

Alkooli (70%) - është antiseptik i njohur për dezinfektimin e lëkurës, i cili vret edhe bakteriet e 

zakonshme në shtëpi. 

Soda e bukës (bikarbone) - është antiseptik i njohur si mjet për zbutjen e ujit të fortë, ndihmës 

gjatë pastrimit të gypave (në kombinim me uthullën) dhe zbardhues i lehtë i rrobave të bardha. 
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Flokët 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flokët e pastër, të shoqëruar me një prerje të rregullt, në mënyrë të tillë që të mos pengojnë 

punën, përbëjnë mund të thuhet edhe një recetë për sukses. 

Kujdesi për duart dhe thonjtë 

Vëmendje e veçantë duhet kushtuar edhe kujdesit për duart dhe thonjtë. Thonjtë e prerë shkurt 

janë më tërheqës në krahasim me thonjtë e gjatë, të cilët nga ana tjetër e pengojnë punën dhe 

mund të thyhen me lehtësi. 

Pastërtia e duarve është një detyrë e parë e cila minimizon transmetimin e mikroorganizmave, 

sidomos në këto raste: 

– Përpara punës; 

– Pas çdo ndërprerjeje të punës; 

– Pas mbarimit të nevojave personale; 

– Pas prekjes së objekteve të pista; 

– Pas përfundimit të ushqimit; 

– Pas teshtitjes apo kollitjes, etj. 

Për tharjen e duarve përdoren peceta me një përdorim. Në mënyrë që të sigurohet higjienë e 

mirë e duarve, duhet të kemi parasysh se duhet hequr unazat apo bizhuteritë, para se të fillojmë 

të punojmë, përndryshe nuk mund të lahen siç duhet. Mbetjet e sapunit, mund të mbeten nën 

stoli dhe mund të shkaktojnë efekte të dëmshme në lëkurë. 
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Thonjtë po ashtu duhet të jenë të shkurtër, sepse grumbullohen bakteret të cilat pastaj me lehtësi 

përhapen. 

Megjithatë duhet pasur kujdes se larja e shpeshtë e duarve me sapun mund të shkaktojë tendosje 

të lëkurës së duarve dhe është më e dëmshme se përdorimi i shpeshtë i alkoolit për dezinfektim. 

Bizhuteri dhe kozmetikë 

Përdorimi i bizhuterive dhe kozmetikës duhet të bazohet tek parimi: “pak është ende shumë” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Bizhuteri jo të përshtatshme për punën e Banakierit/e 

 

Këmbët 

Këmbët përbëjnë një kapital thelbësor, arsye kjo për të cilën nevojitet kujdes i rregullt. Në fund 

të një dite të lodhshme, e këto ditë mund të jenë mjaft të shpeshta në lëminë e hotelerisë, një 

banjë me ujë të ngrohtë dhe me pak kripë, do të prodhojë efektet e dëshirueshme të çlodhjes. 
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2.2. Veshja e punës 

Veshja e punës e cila duhet të jetë praktike, e thjeshtë për tu larë dhe tërheqëse njëkohësisht, 

luan rol të rëndësishëm në imazhin e banakierit dhe restorantit, apo hotelit në përgjithësi. 

Veshja e punës shpesh përcaktohet nga punëdhënësi i cili edhe i vë në dispozicion ato. 

Uniforma (veshja e punës) e banakierit, kohët e fundit ka ndryshuar mjaft. Uniformat e para të 

banakierëve ishin nga i njëjti material dhe krejtësisht bardhë e zi, si pantallona të zeza, këmishë 

e bardhë, jelek i zi. 

Sot ka shumë materiale të reja, në të cilat punonjësit ndjehen më mirë dhe më rehatshëm, 

ndonëse prapë se prapë sa i përket ngjyrës, kryesisht dominon kombinimi bardhë e zi. 

Pamja e banakierit ka një rëndësi të veçantë, pasi ai zakonisht është i pari i cili vije në kontakt 

me klientin, mysafirin. 

Andaj korporatat e mëdha hoteliere përcaktojnë në manualet - rregulloret e tyre dukjen apo 

veshjen e stafit, duke mos i’u toleruar të punësuarve ekstravagancën, si: tatuazhet e dukshme, 

stilin e pazakontë të flokëve dhe bizhuteri që bien në sy, preferohen dhe janë të obligueshme 

këpucë me take jo shumë të lartë, këpucë me majë të mbyllura, çorapet janë të detyrueshme 

edhe në verë. Është e përcaktuar edhe ngjyra e çorapeve, e cila mund të jetë si ngjyra e lëkurës, 

e zezë, e kaltër, blu e thellë.  

Parfumi duhet të jetë në masë të arsyeshme, por punonjësve që shërbejnë kryesisht ushqime në 

banak, nuk u preferohet fare të vënë parfum. 

Rregullat për bizhuterinë janë: lejohen vathë të madhësisë normale, jo më shumë se një në vesh, 

lejohet edhe unaza, por jo më shumë se një unazë të madhësisë normale. 

Sa i përket veshjes së banakierit në klubet e natës, ekzistojnë përpjekje për të thyer këtë 

monotoni. Ata veshin uniformat, ngjyrat e të cilave përshtatën me arkitekturë dhe dizajn të 

lokalit. 

Disa banakier në kafeteri vishen me xhinse e me xhaketë të bar kafesë së caktuar (kjo 

normalisht nuk është e pëlqyeshme). Ata madje veshin edhe këmisha të gjëra me logon e 

institucionit hotelier ku punon. 



21 

 

Veshja duhet të jetë modeste dhe  e përshtatshme për punën që kryhet, ajo duhet të dërgoj një 

mesazh pozitiv tek mysafiri si pjesë e mirësjelljes. Kjo është mjaft e rëndësishme, sepse nga 

përshtypja e parë e mysafirit varet edhe mbarëvajtja e punës në hoteleri. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Veshja e banakierit/ ës 

 

 

2.3. Higjiena në vendin e punës 

Higjiena në vendin e punës ka lidhje mbi të gjitha me pajisjet e lokalit, me makineritë, mobiliet 

dhe enët (mjetet). Qëllimi i higjienës në vendin e punës konsiston në ruajtjen e shëndetit të 

bashkëpunëtorëve dhe mysafirëve. Kontrollet e rastësishme të higjienës mund të përmblidhen 

sipas konceptit të HACCP. 

Bëhet fjalë për një sigël të ardhur nga gjuha angleze e cila nënkupton si më poshtë: 

- H   Hazard--------Rrezik 

- A   Analysis-----Verifikim 

- C   Critical-------Kritikë 

- C   Control------Kontroll 

- P    Point--------Pikët 

Pra:      VERIFIKO RREZIQET NË PIKAT MË KRITIKE TË KONTROLLIT! 
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Masa në mbështetje të higjienës 

 Planifikimi me shkrim për larjen dhe ndërrimin e veshjes së punës; 

 Vendosja e fletëzave të vogla ngjitëse pranë lavamanëve (për rikujtesë); 

 Angazhimi i një bashkëpunëtori për verifikim të këtyre masave; 

 Skicimi i një plani pastërtie dhe kontrolli; 

 Përdorimi i veshjeve të përshtatshme, p.sh., dorëza me një përdorim; 

 Në rast sëmundje apo infeksioni, duhet larguar punëtori nga banaku apo shërbimi dhe 

dërgimi i tij tek mjeku; 

 Lajmërimi (përmes mjekut), për sëmundjen e transmetueshme; 

 Të organizohen kurse të vazhdueshme për punonjësit me qëllim kontribuimin në ruajtjen 

e higjienës personale. 

2.4. Mbrojta e shëndetit 

Shëndeti është një aspekt shumë i rëndësishëm i jetës njerëzore. Populli me të drejtë thotë se 

shëndeti është gjëja më e shenjtë. 

Njeri i shëndetshëm konsiderohet ai i cili në pikëpamje fiziologjike, psikologjike dhe shoqërore 

është në gjendje të mirë.   

Sipas përkufizimit të Organizatës Botërore të Shëndetësisë, shëndeti është: 

“Gjendja e mirëqenies së plotë fizike, mendore dhe shoqërore dhe jo thjesht mungesa e 

sëmundjeve apo e pa fuqisë fizike të organizmit” 

Siç shihet, përkufizimi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë përfshin jo vetëm sferën e 

mirëqenies fizike, por edhe atë mendore dhe shoqërore, në ndryshim nga këndvështrimi bio-

mjekësor, i cili fokusohet vetëm në aspektin fizik të shëndetit. 

Agjentët patogjenë të sëmundjeve të caktuara mund të transmetohen nëpërmes disa lloje 

ushqimesh, prandaj: 

 Rekomandohet kontrolli i shërbimeve higjienike; 

 Lajmërimi i superiorëve nëse zbulohen simptoma të sëmundjeve infektive të tilla si: 

diarreja, të vjella, marrje mendsh, temperaturë, ekzemë, etj.; 

 Të verifikohet që plagët dhe gërvishtjet kurohen me kujdes; 
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 Të mbulohen plagët në mënyrë që të mos mund të kenë kontakt me ujin, mund të 

përdoren vetëm dorëzat me një përdorim; 

 Përdorimi i shamisë me një përdorim. 

Teknikat e punës (mbrojtjes) 

Rreziku i problemeve higjienike vjen duke u rritur me ndotjen e duarve, të pajisjeve, të 

makinerive dhe të ushqimeve të pa lara. Andaj: 

 Evitoni kontaktin direkt me ushqime të cilat prishen lehtë. 

 Përdorni servise, pajisje dhe aparatura të pastra. 

 Mos i prekni ushqimet me gishta të zhveshur. 

 

2.5. Makineritë, aparatet, enët 

Një person i ngarkuar për aktivitetin e makinerive dhe të aparaturave udhëzon bashkëpunëtorët 

mbi modalitetet dhe qëllimet e makinerive dhe aparateve në përdorim.  

Për këtë aktivitet, si rregull përdoren lista kontrolli (në veçanti instruksionet e përdorimit). 

Lista e kontrollit duhet të përmbajë: 

 Modalitetet e ndezjes; 

 Modalitet e punës; 

 Planin e  shërbimeve të mirëmbajtjes; 

 Planin e pastrimit. 

Çdo makineri dhe çdo aparaturë ka një funksion të sajin dhe një mënyrë të vetën të përdorimit. 

Instruksioni mbi makineritë dhe aparaturat konsiston në një domosdoshmëri të padiskutueshme  

për përdorimin e tyre dhe kujdesin optimal ndaj tyre. 

Aparatura për pijet në spinë-aparatura para përzierëse 

Në substancë një aparaturë “premix” funksionon si një aparat për shpërndarjen e birrës; pija 

shërbehet direkt nga kontenitorët në gotë ose në broke. Lëngu arrin aparaturën për shpërndarje 
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duke filluar nga ftohësi ose përmes një tub sjellësi që vjen nga kantina, veçanërisht në saje të 

presionit të ushtruar të acidit karbonik. 

Aparate “pas zierjes” 

Për dallim nga aparatet “premix”, në këto aparate pija përgatitet në brendësinë e tyre, p.sh., 

përzierjen e shurupit (portokall, limon, cola), me ujë të freskët dhe me acid karbonik. Aparati 

lejon edhe përgatitjen e ujit të gazuar pa shtimin e shurupit. 

Ngrohësi i ushqimeve dhe ngrohësi i pjatave 

Ngrohësit e pjatave dhe ngrohësit e ushqimeve duhet të jenë saktësisht të pastër. Për ngrohësit 

me kandele, duhet pasur kujdes për të ndërruar kandelën, dhe nëse është e nevojshme të hiqet 

edhe kandelja. 

Papastërtitë duhet pastruar vetëm kur është e thatë. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Aparat për ngrohjen e ushqimeve 
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Aparati për akull 

 

 

 

 

 

 

 

   

Ngrohësi elektrik i pjatave 

Ngrohësit elektrik të pjatave shërbejnë për t’i mbajtur të 

ngrohta pjatat. Duhet pasur parasysh se në ngrohësin e pjatave 

duhet vendosur numër të mjaftueshëm të pjatave dhe pjatat 

domosdoshmërish duhet të jenë të pastërta. 

Nëse dëshirojmë që të arrihet një temperaturë e pjatave prej 60-

65 °C, ngrohësi i pjatave duhet ndezur më përpara. 

 

 

Ngrohësit e ushqimeve 

Ngrohësit e ushqimeve shërbejnë për të mbajtur të ngrohta pjatancat. Për të mbajtur të ngrohta 

serviset për shërbim, këto duhet vendosur direkt në aparat, pa përdorimin e një nën pjate apo 

tabaku. 

Funksionimi dhe pastërtia e ngrohësve të ushqimeve elektrike duhet gjithmonë të kontrollohen 

para përdorimit të tyre.  
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Rreziqet dhe masat konkrete: 

 Rreziku nga rrëzimi në bufe: 

- Masa mbrojtëse: parashikoni një shkallë ose stol për të marrë objektet në lartësi. 

 Rrëzim gjatë shërbimit: 

- Masa mbrojtëse: fiksojini mirë shkallët dhe pragjet e portave; 

- Parvaze jo rrëshqitëse; 

- Hyrje dhe dalje të veçanta; 

- Lironi shkallët dhe vendkalimet ( mos i përdorni si vendqëndrime). 

 Plagosje nga prerja gjatë shërbimit: 

- Masa mbrojtëse: largoni nga përdorimi gotat e dëmtuara; 

- Lajini kompletet në krahun e kundërt; 

- Vendosini enët prerëse në mbajtëset e sigurisë. 

 Plagosje nga aparati elektrik ose spina elektrike: 

- Masa mbrojtëse: Aparaturat të mirëmbahen dhe të kontrollohen periodikisht; 

- Në zonat e lagura, përdorni vetëm prizat me sigurim automatik; 

- Të gjithë të njohin vendin e shkëputjes së centralit (dhe të dinë si fiket në rast nevoje); 

- Të gjithë punonjësit të njohin ndryshimin e një prize të korrentit dhe një të forcës 

elektrike. 

 Korrozioni, djegiet nga detergjentet dhe shkrirësit kimik:  

- Masa mbrojtëse: Mbajini detergjentet për pastrim në ambalazhe origjinale, në mënyrë 

që të njihni shkallën e intoksikimit, për të shmangur rreziqet e konfuzionit; 

- Mbajini me çelës të mbyllur prodhimet e kategorisë së helmeve nga 1 – 5; 

- Përdorni dorëza dhe syze mbrojtëse; 

- Instruktoni (informoni) me kujdes personelin në gjuhë të huaj. 

 Plagosje nga aparatura në përdorim: 

- Zbatoni sugjerimet e sigurisë të treguara në fletëgaranci, ose udhëzim mbi përdorimin e 

aparatit përkatës; 

- Në varësi të sektorit ku punoni, mos mbani argjendurina dhe lidhini flokët në mënyrën 

e duhur. 
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2.6. Parandalimi  i aksidenteve, zjarreve dhe dëmtimeve të shëndetit 

Punëdhënësi detyrohet të kujdeset për kushtet dhe higjienën e vendeve të punës. Ai duhet të 

marrë masat e nevojshme mbrojtëse kundër rreziqeve të veçanta që paraqesin substancat dhe 

agjentët helmues, makineritë dhe aparaturat që përdoren në vendin e punës, ndotja e ajrit, etj. 

Në çdo mjedis pune, punëdhënësi është i detyruar të vendosë kutinë e ndihmës së shpejtë të 

pajisur me materialet dhe mjetet e nevojshme. 

Shkaqet e aksidenteve 

Aksident në punë është dëmtimi i punëtorit/ ës gjatë kryerjes ose gjatë një procesi që ka lidhje 

me punën, i cili çon në humbjen e përkohshme ose të përhershme të aftësisë për punë ose edhe 

në vdekje. 

Nuk është e mjaftueshme të kufizohesh me një vëmendje të kujdesshme në mjetet personale të 

punës. Duhet kushtuar një kujdes i veçantë edhe veglave të tjera dhe aparaturave të caktuara, të 

cilat direkt apo indirekt kanë të bëjnë me aktivitetin tuaj, veçanërisht, mobiliet, gotat, serviset, 

mbushësit dhe ngrohësit. 

Pjesa më e madhe e aksidenteve që ndodhin në restorante dhe në hoteleri është kryesisht për tri 

arsye: 

1. Gabimi njerëzor - mos vëmendje, kujtesë e ndërgjegje e rrallë, mungesa e një udhëzuesi të 

përshtatshëm, p.sh., mund të mbetet i implikuar personi i huaj për arsye të komunikimit, 

ose pirja e duhanit në shtrat, pastaj përdorimi i gabuar i lëngjeve kundër zjarrit, etj. 

2. Gabimi teknik gjatë punës – lind kur ndodhesh në kushte të një presioni të fortë dhe të 

stresit. Ndërmjet këtyre arsyeve numërojmë çrregullimet në vendin e punës, përdorimin e 

gabuar të makinerive, të aparaturave dhe të enëve të punës. 

3. Defekt në konstruksion – ndër këto shkaqe mund të theksohet banaku jo i përshtatshëm. 

Defekti teknik 

Qendrat potenciale të zjarrit kanë origjinën mbi të gjitha nga aparaturat elektrike defektore ose 

vënia në punë në mënyrë jo korrekte (siguresat, pulsantët, etj.) 
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Në këtë kuadër, çdokush në zbatim të ligjit, duhet të veproj me gatishmërinë dhe vigjilencën e 

duhur. 

Personat përgjegjës në një ndërmarrje duhet të preokupohen veçanërisht edhe me sigurimin e 

zjarreve. 

Zakonisht zjarri shkaktohet nga pakujdesia, por nuk përjashtohet edhe mundësia e defekteve 

teknike si shkaktarë të rëndomtë të zjarrit. 

Mos harroni: “TË PARANDALOSH NJË ZJARR, ËSHTË MË LEHTË SE SA TA 

SHUASH!” 

 

  

 

 

 

 

 

     Fig. Bombola gazi                                                     Fig. Tavlla e duhanit 
 

Një rregullator i kohës i cili e ndërprenë rrymën e shporetit dhe aparatit për kafe është i 

përshtatshëm për instalim. 

Masat mbrojtëse 

 Kalimet, portat dhe korridoret që përdoren si dalje të emergjencës, nuk duhet asnjëherë të 

përdoren si depozita materiale. 

 Sinjalizuesit e zjarreve dhe një sistem i mirë organizuar alarmi, kontribuojnë për të lokalizuar 

për një kohë vatrat e zjarrit. 

 Të gjitha aparatet që kanë të bëjnë me fikjen e zjarrit, duhet të verifikohen rregullisht;  

sinjalizuesit e zjarrit duhet të rinovohen çdo  dy vite. 
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Si të veprohet në raste zjarri 

Thërrisni zjarrfikësit përmes numrit të telefonit ose një pulsanti të alarmit (avantazh: nëpunësi i 

caktuar automatikisht informohet për vendin më të afërt të furnizuesve të ujit, rrugën më të 

shpejtë për të mbërritur në vendngjarje, të dhënat e pasurisë së patundshme, numrin e personave 

të përfshirë, etj. 

Mbyllni dyert, përpiquni të fikni zjarrin me mbulesa, mundësisht të lagura. 

KUJDES:  Shuarësit e zjarreve boshatisen në të ftohtë! 

Si njoftohet incidenti: 

- Kush?    Emri i sinjalizuesit 

- Çfarë?    Çfarë ka ndodhur 

- Kur?    Kur ka ndodhur 

- Ku?    Vendi i ngjarjes 

- Sa vetë?    Sa persona janë të përfshirë 

KUJDES: Në rast zjarri, kurrë mos përdorni ashensorin! 

 

 

 

  

 

 

 Ku gjenden në restorant aparatet e fikjes se zjarrit. 

 Si përdoren këto aparatura. 

 Si funksionojnë sinjalizuesit e ndezjes. 

 Cilat janë rrugët e daljes dhe si do të evakuohen të ftuarit në rast të emergjencës. 
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 Ku ndodhen materialet jo djegëse. 

 Ku është absolutisht e ndaluar të pihet duhan. 

 Si do të bëhet komunikimi me zjarrfikësit, automatikisht apo në telefon. 

 Të dinë numrin e telefonit të zjarrfikësve. 

 Cili është personi përgjegjës në ndërmarrje për çështjet që kanë të bëjnë me sigurinë. 

 

2.7. Roli i shpëtimtarit në ofrimin e ndihmës së parë 

Dëshironi apo jo, në jetë mund të ndodh që të luani rolin e shpëtimtarit. 

Shpëtimtari nuk është person që ka mbaruar specializim, kurs apo shkollë për këtë qëllim. 

Është e natyrshme dhe madje edhe e domosdoshme që çdo njeri i moshës madhore të posedojë 

njohuritë elementare të ndihmës së parë. 

Ofrimi i ndihmës së parë mund të bëhet në shumë mënyra, nga momenti i thirrjes së ndihmës së 

shpejtë, ose të personave të tjerë. 

Shpëtimtari, pra është personi i cili ofron ndihmën e parë, ndihmon të lënduarit ose të sëmurët 

që të mbijetojnë. Është person me potencial fizik, psikik, i aftë të njoh veprimet e dobishme të 

ndihmës së parë. 

Nëse ndonjëherë gjendeni në një situatë të tillë veprimi, duhet që menjëherë të formoni një plan 

veprimi, t’i kryeni këto veprime për të kuptuar: 

 A përgjigjet i lënduari; 

 A merr frymë; 

 A është i gjakosur; 

 I rreh apo jo pulsi; 

 Vlerësimi dhe përcjellja e shenjave jetësore. 

Shpëtimtari apo personat që ofrojnë ndihmën e pare duhet të kenë kujdes nga: 

- Mjetet eksplozive 

- Zjarret e mëdha  

- Burimet e hapura të energjisë elektrike 

- Tymi nga zjarret 
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3. LLOGARITJE EKONOMIKE NË LËMINË E HOTELERISË 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Rëndësia e njohjes së aspekteve ekonomike për veprimtarinë profesionale 

Llogaritja ekonomike (ose llogaritja e fitimeve dhe humbjeve) është një pasqyrë financiare që 

tregon për operacionet e një shoqërie (ndërmarrjeje, firme), në një periudhë të 

caktuar kohe (zakonisht për një muaj, një tremujor apo periudhë vjetore).  

Kursantët të cilët e përfundojnë kursin për kamerier/ e - banakier/ e aftësohen të komunikojnë 

në mënyrë korrekte, me shkrim dhe me gojë për të shprehur vlerësimin e tij/ saj dhe për të 

argumentuar opinionet për çështje të ndryshme të llogaritjeve ekonomike në hoteleri.  

Faktor kyç që një restorant të jetë më fitimprurës është jo vetëm menaxhimi i shpenzimeve, por 

edhe shitja e artikujve me diferencë më të lartë në raport me shpenzimet. Për të arritur këtë 

qëllim është i nevojshëm motivimi i punëtorëve, sepse pronari i barit - restorantit duhet ta ketë 

të qartë se nuk mund të merret vetë me të gjitha punët, andaj duhet të ketë punëtorë, të cilët 

punën e tyre e kryejnë me vullnet. 
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Llojet dhe format e aspekteve ligjore të bizneseve që lidhen me hotelerinë 

Si te çdo biznes tjetër, për tu zhvilluar veprimtaria hoteliere në fillim kërkohet leja e punës, e 

lëshuar nga autoritetet e asaj zone komunale, në mënyrë që ky biznes të mund të operojë në këtë 

zonë. 

Zakonisht leja e punës jepet nga instancat përkatëse komunale, pas plotësimit të kushteve të 

parapara me ligj. Përpara se të plotësohet formulari i aplikimit për leje, aplikanti duhet të dijë 

informacionin e mëposhtëm: 

 Formulari i aplikimit është specifik për lloje të ndryshme të shoqërive tregtare, prandaj 

aplikanti duhet të kërkoj formularin përkatës (nëse kërkon leje si person fizik apo si 

korporatë  për ushtrimin e biznesit të caktuar). Informacionet mbi kërkesat ligjore të 

shoqërive tregtare mund të gjenden në Ligjin nr.02//L-123, për shoqëritë tregtare. 

 Formularët e aplikimit mund të merren në dy mënyra: 

a. Pranë  çdo qendre të ARBK-së, ose 

b. Mund të shkarkohet nga faqja zyrtare e internetit të këtij agjensioni. 

 Të gjitha udhëzimet për plotësimin e aplikacioneve mund të gjenden në çdo qendër të 

ARBK-së, ku çdo zyrtar pranimi është i gatshëm të ndihmojë aplikantin. Pastaj kërkohet të 

regjistrohet edhe në AKP (Administratat Tatimore e Kosovës), e cila vepron në kuadër të 

Ministrisë së Financave, me ç’rast merret certifikata e numrit fiskal dhe arka fiskale. 

Detyrimet tatimore që i referohen biznesit të hotelerisë 

Tatimet paraqesin burimin kryesor të të hyrave publike me të cilat shteti i plotëson shpenzimet 

publike. Sot tatimet janë bërë të hyra të përhershme, të rregullta dhe të hyrat më me rëndësi të 

cilat mblidhen prej personave fizik dhe juridik dhe shërbejnë për financimin e shërbimeve 

publike (shtetërore). 

Detyrimet tatimore që një objekt hotelier duhet t’i ketë ndaj shtetit përcaktohen nga instancat 

përkatëse siç është Administrata Tatimore e Kosovës, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së 

Financave, në bazë të ligjeve përkatëse siç është ligji Nr.03/L-161 për tatimin mbi vlerën e 

shtuar, tatimi mbi të ardhurat personale, etj. 
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Konceptet bazë ekonomike që lidhen me shërbimin 

Nëse ju keni një restorant apo bar, atëherë duhet ta dini se sa e rëndësishme është për të 

përcaktuar koston e ushqimit dhe pijeve, për të formuar një çmim realist për meny, që garanton 

fitime për objektin tuaj. 

Aktualisht në treg mund të gjeni çmime të përcaktuara për pije dhe ushqime të cilat pak a shumë 

ndryshojnë në varësi se për çfarë lloji të objektit ne flasim, nëse është fjala për një bar, restorant, 

bar plazhi apo klub nate. Megjithatë, këto ndryshime të vogla në çmim në një afat të gjatë mund 

të ketë një ndikim të madh në të gjitha operacionet e restorantit apo barit. Ato janë më të 

dukshme në qoftë se për shembull krahasojmë çmimet e koktejeve në bare të ndryshme.  

Dokumentacioni i nevojshëm për aspektet ekonomike në veprimtarinë e hotelerisë 

Me ligjin përkatës rregullohet mënyra dhe kushtet për ushtrimin e veprimtarisë turistike dhe 

hoteliere si dhe mbikëqyrja dhe inspektimi i turizmit. Veprimtari hoteliere, sipas këtij ligji, 

konsiderohen përgatitja e ushqimit, përgatitja dhe shërbimi i pijeve alkoolike dhe joalkoolike 

dhe shërbimet e vendosjes. 

Dokumentet e nevojshme që duhet ti ketë një objekt hotelier janë: 

 Të publikojnë saktësisht në vende të dukshme detajet e kushteve, përmbajtjes dhe çmimit 

të çdo shërbimi. 

 Të japin për çdo shërbim të bërë dhe/ ose të ofruar fatura, bileta ose vërtetim me numër 

që vërtetojnë marrjen e pagesës, ndërkohë që kopjet e këtyre dokumenteve ruhen të 

paktën një vit nga dita e lëshimit. 

 Në ushtrimin e veprimtarisë hoteliere, menaxheri i hotelit ka për detyrë:  

a. Në hyrje të objektit hotelier, të vendosë dukshëm shenjën e llojit të hotelit dhe të 

kategorisë së objektit hotelier, siç është përcaktuar me aktvendimin e organit 

kompetent të administratës komunale ose të Ministrisë kompetente për punët e 

turizmit. 

b. Të afishojë dukshëm, në hyrje të objektit hotelier, njoftimin për orarin e punës që 

duhet të jetë në pajtim me kohën e përcaktuar të punës.  
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c. Të përcaktojë rendin shtëpiak në objektin hotelier për vendosje dhe ta afishojë në 

recepcion, si dhe të vendosë kopje të rregullave të rendit shtëpiak në të gjitha dhomat 

dhe apartamentet. 

d. Të caktojë çmimet e artikujve ushqimorë dhe të pijeve si dhe të shërbimit të ushqimit 

dhe të pijeve, si dhe t’i kryejë shërbimet në sasinë dhe cilësinë e duhur, në pajtim me 

çmimet e caktuara. Me kërkesën e mysafirit i’a jep për t’i shikuar çmimet.  

e. Në mënyrë të dukshme dhe të kuptueshme për mysafirët, t’i afishojë çmimet e 

shërbimeve që kryhen dhe t’u përmbahet çmimeve të publikuara dhe të afishuara.  

 Në listën e çmimeve për shërbimet e vendosjes duhet të theksohet edhe shuma 

e taksës së qëndrimit, në qoftë se kjo është parashikuar me akt ligjor.  

f. T’i kenë listat e çmimeve në numër të mjaftueshëm kopjesh.  

g. T’i japin faturën mysafirit për çdo shërbim të cilat duhet të përmbajnë datën, llojin, 

sasinë dhe çmimin e shërbimit. 

h. T’ia dërgojë normativat për vërtetim inspeksionit të turizmit të Ministrisë 

kompetente për punët e turizmit. 

i. Të mbajë librin e mysafirëve në objektin hotelier.  

j. Të mbajë librin e ankesave në mënyrën e përcaktuar me aktin ligjor në secilin objekt.  

k. Të sigurojë mysafirin nga pasojat e rastit të fatkeqësisë në objektet e vendosjes.  

l. T’jua kryej shërbimet të gjithë shfrytëzuesve në kushte të njëjta.  

m. Të sigurojë shënimet e nevojshme (të dhënat për vetitë, cilësinë, certifikatat, etj.) për 

prodhimet që janë objekt i shërbimeve hoteliere, në pajtim me dispozitat më të cilat 

përcaktohet cilësia e prodhimeve.  

n. Të mbajë evidencën mbi furnizimin dhe shitjen (libri i banakut) në pajtim me 

dispozitat dhe standardet e kontabilitetit.  

o. Të afishojë në një vend të dukshëm në lokalin afarist lejen për punë (apo licencën).  
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3.2. Kostot në përgatitjen e pijeve, përbërësit e kostove 

Kostot për përgatitjen e pijeve përcaktohen pasi të llogaritet përqindja e shpenzimeve të blerjes 

së pijeve alkoolike. Në shumicën e bareve, në varësi të llojit të saj që variojnë nga 20% në 25%, 

por në bare të natës ajo shkon në më shumë se 30%. Kjo është më e ulët në restorantet e 

ushqimit të shpejtë, kafenetë dhe baret. Kjo do të jetë e lehtë të bëni nëse ju përdorni inventarin 

tuaj në bar  apo restorant, për përgatitjen e pijeve, si p.sh., mikserët e llojeve të ndryshme. 

Në radhë të parë përcaktohen shpenzimet për përgatitjen e çdo pije. Kjo është shuma e 

përbërësve të nevojshëm për përgatitjen e një pije alkoolike ose jo alkoolike.  

Llogaritja për vodka (njësi matëse ons) 

Së pari ju duhet të dini se sa onse janë në një shishe të plotë.  

Në një 750 ml (një e pesta) ka rreth 25 ons.  

Në një shishe litër ka rreth 34 ons.  

Në një shishe 1.75 ka rreth 59 ons.  

Merrni çmimin e shishes. Le të themi se një shishe 0,750 prej absolut vodka kushton 22 euro. 

Merrni 22 euro e ndajnë atë nga 25 ons absolut vodka është 88 cent për ons.  

Paramasa e materialeve dhe lëndëve të para 

Do të marrim një shembull të thjeshtë, pijen e famshme alkoolike, xhin tonik. Për të sqaruar 

llogaritjen e kostos për një pije që ju e dëshironi, për të përmbledhur të gjithë përbërësit që ju 

përdorni për të bërë atë, nevojiten: 0.03 L xhin, 0.1 L tonik, 0.02 kg limon dhe një kashtë.  

Në qoftë se çmimi i blerjes së 1 litër xhin kushton 12 euro, atëherë çmimi i 0.03 L do të 

jetë 0,36 euro. Në të njëjtën mënyrë, mund të llogaritet edhe kostoja e pijes tonik, në qoftë se 

një litër tonik kushton 10 euro. Kostoja e paketës së kashtës, e cila përmban 140 kashta ka kosto  

rreth 3 euro , 0.1 euro do të kushtojë një kashtë 1 kg e limonit kushtojë 2 euro ; 0.21 euro, një 

pjesë limoni, dhe feta e limonit do të kushtojë 0.04 euro. Nëse ju përmblidhni kostot e 

përbërësve individualë një kosto e përgjithshme për pije në këtë rast do të ishte: 0.36 + 0.1 + 

0.21 + 0.04 = 0.75 euro 
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Kjo do të thotë se shpenzimet e përbërësve për xhin tonik pa TVSH do të jetë 75 cent. 

 

 

 

 

 

 

 

Sqarim shtesë:  

Shumëzohet shuma e shpenzimeve për një pije me katër apo pesë, dhe ju do të merrni çmimin 

tuaj për pije. Nëse ju shumëfishohen shpenzimet për pije me 4, të ardhurat tuaja do të jetë 75%, 

nëse ju shumëfishohen shpenzimet me 5 të ardhurat tuaja do të jenë 80%. Në shembullin tonë, 

xhin tonik çmimi i shitjes do të jetë:  

0.75 x 4 =  €  3 ose 0.75 x 5 =  € 3,75 

Varësisht nga kufijtë e çmimeve që ju dëshironi për t’i vënë këtyre artikujve të menysë, çmimi 

juaj për xhin tonik do të jetë mes 3 euro dhe 3.75 euro dhe me këtë çmim edhe ju dhe të ftuarit 

duhet të jenë të kënaqur.  

3.3. Kostoja e punës, llogaritja e saj në veprimtarinë e profesionit të banakierit 

Kur ju bëni përcaktimin e kostos së ushqimit dhe pijeve, ju duhet të përfshini koston e ushqimit 

për vakt të caktuar, duke i’a shtuar të gjitha shpenzimet e tjera (p.sh., shpenzimet e energjisë, 

TVSH, vendi me qira ose pagat e punëtorëve me të gjitha kontributet).  

Kur ju tashmë keni përcaktuar çmimin e shitjes së artikujve në meny duhet të jeni të jetë i sigurt 

për llogaritjen e saktë të çmimit të shitjes. 

Për këtë qëllim mund të formoni një tabelë të thjeshtë për llogaritjen e kostove të pijeve dhe 

ushqimit, ose të blini një nga shumë aplikacione të gatshme që shfrytëzohen gjatë punës, që 

kanë rolin e kalkulatorit.  
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Gabimet e zakonshme gjatë llogaritjes së kostos së pijeve-ushqimit  

Gabimet më të zakonshme që bëhen gjatë llogaritjes së kostos së pijeve – ushqimit është mos  

krijimi i listës përbërëse për çdo artikull në meny. Me rastin e përpilimit të kësaj liste duhet 

pasur kujdes të veçantë. 

Ju duhet t’i kushtoni vëmendje të veçantë:  

- Llojit të përbërësve të pijeve - ushqimit që përdoren për përgatitjen e pijeve të veçanta apo 

vakteve.  

- Shuma e saktë e secilit përbërës për përgatitjen e pijeve - ushqimit.  

- Cilësia e lëndëve të para të përdorura për përgatitjen e ushqimit apo pijeve.  

- Shuma e shpenzimeve të lejueshme për ushqime të caktuara.  

- Mos harroni se shpenzimet ndodhin për një kohë të gjatë. 

 

Kosto të tjera 

 

 

 

 

 

 

Kosto tjera të rëndësishme që duhet kushtuar vëmendje është rryma, shpenzimet e gazit, 

transportit, amortizimi i pajisjeve, shpenzimet e zyrës, transporti, interneti, telefoni etj. 
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3.4. Detyrimet tatimore në veprimtarinë e profesionit kamerier, llogaritja e 

tyre 

Detyrimet tatimore që një objekt hotelier duhet ti ketë ndaj shtetit përcaktohen nga instancat 

përkatëse siç është Administrata Tatimore e Kosovës, e cila vepron në kuadër të Ministrisë së 

Financave, në bazë të ligjeve përkatëse siç është ligji Nr.03/L-161 për tatimin mbi vlerën e 

shtuar, tatim mbi të ardhurat personale, etj. 

Çmimi, të ardhurat dhe fitimi, llogaritja e tyre 

Pasi të keni formuar çmimet për të gjitha artikujt në meny që garantojnë fitime dhe janë të 

arsyeshme dhe të përballueshme për mysafirët tuaj, ju duhet t’i kushtoni vëmendje cilësisë së 

lëndëve të para të përdorura si përbërës për përgatitjen e pijeve dhe kontrollit të madhësisë së 

racionit ushqimor.  

Në këtë mënyrë, ju mund të specifikoni siç duhet shpenzimet e pijeve të ushqimit dhe të bëni 

llogaritje të përsosur, ku të krijohen çmimet përfundimtare dhe fitimi juaj.  

Këshilla: Për të kontrolluar sasinë, përdorni peshore precize, gota matëse, enë të përshtatura për 

ruajtjen e përbërësve që janë përdorur shpesh në sasi të mëdha të tilla si miell, vaj, patate dhe 

ushqime të ngjashme, po ashtu edhe përbërësit e pijeve. Pjatat dhe gotat që përdorni për të 

shërbyer duhet të jenë të vëllimit të barabartë.  

Duhet trajnuar stafi shërbyes se si të përdorin dhe të masin përbërësit e pijeve që shërbejnë. Pas 

disa kohësh ata në "mendje" masin madhësinë për çdo gjë, por deri atëherë le të përdorin 

peshore dhe gota matëse. 

Cilësia e Përbërësit  

Rëndësia e përbërësve me cilësi të lartë të përdorura për përgatitjen e ushqimit dhe pijeve jo 

vetëm që ndikon në cilësinë e produkteve, d.m.th. ushqimit dhe pijeve, por kjo është çështje 

shumë e rëndësishme për të përcaktuar çmimin e artikujve në meny. Në qoftë se ju përdorni 

cilësi të ulët të lëndëve të para, të jeni i sigurt që do të keni një humbje shumë më të madhe, dhe 

llogaritja e juaj e shpenzimeve të pijeve – ushqimit, nuk do të jetë e saktë që në fillim. Si 

rezultat i kësaj ju keni produkt me të njëjtën cilësi, të njëjtin çmim të shitjes, por të ardhurat më 
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të ulëta. Përdorni përbërësit me cilësi të lartë, reduktoni mbeturinat e ushqimit dhe do keni 

fitime të vazhdueshme.  

Korrigjimi i çmimit  

Nëse ju p.sh., konstatoni se verërat e caktuara nuk janë shitur, ulni çmimet e tyre para se të 

bëhet ndërprerja e konsumimit të tyre. Fitimet e ulëta janë, natyrisht, ende fitime, dhe me vlerë 

më të madhe se sa mos shitja e cila do të ishte fare pa fitime.  

Shpesh ofertat e lira janë gjithashtu një mënyrë efektive për të nxitur shitjet në mesin e  

klientëve që nuk e dinë shumë për verën ose që janë në mëdyshje për të rritur çmimin në faturën 

e tyre. 

Dokumentacioni ekonomik - procesi i faturimit dhe pagesat 

Pagesa mund të bëhet në disa mënyra. Ngarkimi i klientët tuaj veç e veç (faturë ndaras), ose 

faturë e përbashkët - për të gjithë. Pagesa mund të bëhet me kartë krediti ose të holla të gatshme,  

varësisht nga dëshirat e konsumatorëve.  
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4. PËRGADITJA DHE SHËRBIMI NË BANAK 

Banaku 

Është pjesa, këndi më i rëndësishëm në një restorant, apo hotel, ku bëhen porositë, kryhet 

shërbimi, e më e rëndësishmja, bëhet faturimi. 

4.1. Përgatitja e kafes 

Ne të gjithë e konsumojmë kafen, disa më pak e disa më shumë. Madje, shumë prej nesh nuk 

mund ta nisin ditën pa konsumuar fillimisht filxhanin e kafes.  

A e dini se përdorimi i kafes sjell benefite për shëndetin? Kur konsumoni kafe në mëngjes, jeni 

me energjik gjatë tërë ditës. Kafeina hyn në sistemin e gjakut tuaj dhe transmetohet deri tek 

truri. Kafja gjithashtu mund t’ju ndihmojë të keni një kujtesë më të fortë. Sipas hulumtimeve të 

bëra kanë ardhur në përfundim se përdorimi i kafes, e cila përmban kafeinë, mund të rrit 

metabolizmin tuaj duke djegur yndyrat në trup. 

Makina e kafesë 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çka duhet të kontrollohet te makina e ekspresit 

1. Shtypja që ushtron pompa, që duhet të jetë 8.5 - 9 bar 

2. Presioni i ujit në kazan, që duhet të jetë 1 bar  

3. Temperatura në dalje, 90 °C 
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Makina bluarëse (mulliri) 

Në këtë makineri bëhet bluarja e kafes, ku një pluhur me aromë të këndshme ndihet në grimca 

shumë të vogla dhe ku uji kalon përmes grimcës në tjetrën, merr yndyrën e cila e ka emrin Kafe 

Ekspreso, 25/ 30 sekonda i duhet për me nxjerr një kafe. Sasia e dozës për një kafe është as më 

shumë e as ma pak se 7 gr. 

Dora 

Përdorimi i dorës donë një mjeshtri që ta realizojë me përpikëri procesin e mbushjes së filxhanit 

të kafes. Një punë që mysafiri nuk e shikon por e shijon kafen, janë ato që vlerësohen bashkë 

me dorën e baristit. 

Mirëmbajtja 

Kujdesi për makinën dhe produktin janë thelbësore, të gjitha këto komponentë së bashku sjellin 

një shije të veçantë kafes. Të gjitha këto mund të vërehen në shikim të parë, kur ju i bëni 

filxhanit të kafes. 

Çdo ditë: kontrollo shkallën e bluarjes (ekstraktimi më i mirë bëhet në 30 sekonda. Në rast se 

duhet një kohë më e gjatë apo më e shkurtër “vidha” duhet të shtrëngohet për të zvogëluar 

kohën dhe duhet të lirohet për ta rritur atë). 

Çdo javë: Pastroni kambanën me ujë dhe sapun gel (test enësh) dhe thajeni plotësisht. Pastroni 

pajisjen e  matjes me detergjent alkoolik për të eliminuar substanca të yndyrshme. 

Një herë në muaj: Kontrolloni bluarësit për konsumim, duke mbajtur mend se të sheshtët duhet 

të ndërrohen çdo 400/ 500 kg. kafe të bluar dhe bluarësit konik për rreth çdo 1000 kg. kafe të 

bluar. 
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Çdo ditë: Kontrolloni trysninë e elementit pompues që mund të variojë mes 9 dhe 9.5 atm. 

Kontrolloni trysninë e ujit në ngrohës, në mënyrë që temperatura në njësinë filtruese të jetë 

88/90 °C. 

Pastroni filtrat dhe mbajtësit e filtrave (duke i lënë të zhytur në ujë për tërë periudhën inaktive). 

Pastroni kokat (duke përdorur filtrin prite), rondelën e kokës së filtrit (me një furçë të vogël). 

Me kujdes pastroni mbulesën e makinerisë nga ana e jashtme. 

Një herë në muaj: Kontrolloni filtrat, rondelat dhe kokat për amortizim. 

4.2. Disa lloje të kafes që përdoren në vendit tonë 

- Kafe Exspreso 

- Kafe Makiato 

- Kafe Amerikane 

- Kapuchino 

Përgatitja e Expresos 

 

      

 

 

 

 

Përgatitja e Makiatos 
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Nëse përdorim qumështin me shumë yndyrë, e rëndësishme është që të shpërndajmë sa më 

shumë gaz gjatë kohës së zierjes. Për këtë qëllim, duhet të përdorim qumësht të ftohtë nga 

frigoriferi që ka qëndruar në 5 °C. Duke nisur nga këto temperatura, ajri lëshohet më mirë në 

lëng. Dalëngadalë kur temperatura ngrihet, proteinat e qumështit transformohen pjesërisht, duke 

ndryshuar strukturën e tyre, duke kontribuuar në stabilizimin e bulëzave. Kur temperatura ka 

arritur në 65 °C ka ardhur momenti që ta heqim shkumën dhe ta hedhim tek ekspresi i sapo 

përgatitur. Duke nisur me qumështin e ftohtë, kemi më shumë kohë në dispozicion për të 

përgatitur shkumën më parë, derisa qumështi të arrijë temperaturën 65 °C. 

#Qumështi nuk duhet të përdoret për së dyti herë, se i humbë vetitë ushqyese. 

 

4.3. Koktejet 

Çdo përzierje e pijeve alkoolike dhe jo alkoolike në mes veti janë kokteje: 

- Koktejet me alkool.  

- Koktejet pa alkool me lëngje pemësh. 

Disa nga pijet alkoolike që përdoren për kokteje janë: 

- Birra; 

- Vodka;  

- Tekila; 

- Xhin; 

- Vermdh;  

- Uiski; 

- Likeret etj. 

Pyetja çfarë janë koktejet: 

Një koktej është një pije e përzier e përbërë kryesisht nga një pije e distiluar si p.sh., (Vodka, 

Xhin, Tekila, brendi Rum) etj., e përzier me përbërës të tjerë. 

Në këtë mënyrë janë të ndara sipas familjes, duke u nisur nga përbërësve. 

Duhet përmendur se koktejet përmbajnë një ose më shumë tipe likere, lëng frutash, mjaltë, 

qumësht ose krem, lloje tjera aromatizuese, erëza. 
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Por koktejet mund të variojnë edhe nga përbërësit dhe mënyra se si banakieri i përgatit, nga 

tradita dhe vend ndodhja e njerëzve. 

Pra, me një fjalë, dy kokteje kanë të njëjtin emër por mund të kenë shije të ndryshme dhe kjo 

është se kanë diferencë se si janë përgatitur. 

Mjetet e punës për kokteje 

 

 

 

 

 

 

 

Disa gota për kokteje 
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4.4. Disa prej llojeve të koktejeve 

Bloody Mary 

Bloody Mary është një pije e veçantë, që nuk mund të konsumohet 

masivisht për shkak të përbërjes së saj. Ajo përmban zakonisht 

vodka, lëng domateje dhe erëza të tjera të miksuara me lloje të 

ndryshme salcash, selino, ulli, kripë, piper i zi dhe lëng limoni. 

Konsiderohet si kokteji më i ndërlikuar ndër të gjithë të tjerët. 

 

 

Blood and Sand  

Blood and Sand, është një koktej i fortë për fundjavën. Përmban 

uiski irlandez, vermut, pak lëng portokalli, birrë ose raki. 
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5. SHËRBIMI DHE KOMUNIKIMI ME KLIENTË  

5.1. Rëndësia e komunikimit në hotelieri 

Sjellja është mënyra se si veprojmë ne në shoqëri. Mirësjellja nuk duhet të jetë artificiale, por 

natyrale. Të buzëqesh nuk kushton asgjë, vetëm se sjellë avantazhe për ty dhe për punën tënde. 

Të buzëqeshësh të bën të ndjehesh mirë t’i dhe të tjerët. Mundohu të mos thuash “KURRË”. 

Asnjëherë mos pini me klientët. 

Të gabosh është njerëzore. Pranojini gabimet tuaja dhe tregoni një fisnikëri në shpirt. Verifikoni 

pamjen tuaj të jashtme. 

Është vështirë që të përshkruhet e të përkufizohet shumëllojshmëria e veprimeve dhe tërësia e 

rregullave që janë art, etikë dhe shprehje të shërbimit të kulturuar. Çdo punonjës i industrisë 

hoteliere dhe ushqimore, përveçse duhet të jetë i certifikuar në profesion, duhet ta organizojë 

punën e ta kryejë shërbimin me nivel të lartë kulturor, higjienik, teknik e me mirësjellje.  

Sa i rëndësishëm është komunikimi për një barmen? Një barmen përveç aftësisë krijuese që 

ka duhet të jetë patjetër një komunikues i mirë. Zakonisht në kokteje-bare njerëzit konsumojnë 

në banak dhe duhet të jetë aftësia e barmenit me sjelljen dhe kulturën e tij që t’i tërheq klientët 

dhe t’ua bëjë sa më të këndshme qëndrimin dhe shijimin e një kokteji. Cilësia e shërbimit është 

e lidhur me sjelljen, qëndrimin dhe veprimet e gjithë punonjësve që shërbejnë. Edhe sjellja, 

edhe qëndrimi i klientëve ka ndikimin e vet, por thelbësor është veprimi i punonjësve të 

shërbimit. Përpos barmenit, i cili është e domosdoshme të jetë profesionist edhe me rendësi që 

edhe klienti të ketë njohuri rreth koktejeve, të dijë çfarë të kërkojë nga barmeni, me ç’rast edhe 

barmenin e bënë më përgjegjës, rritet vlerësimi për një barmen të caktuar, në fund rriten të 

ardhurat. 

MËNYRAT E MIRA – shërbejnë vetëm për të thjeshtësuar dhe rregulluar më mirë kontaktet 

midis njerëzve. Të kesh marrëdhënie të mira me njerëzit, do të thotë mbi të gjitha respekt, 

mirëkuptim dhe kujdes për tjetrin. Provo të kuptosh dëshirat dhe kërkesa e klientëve. 

Në marrëdhëniet tuaja me personat, silluni në mënyrë natyrale dhe të qetë. 

Mënyrat për të njohur apo prezantuar një person duhet të jenë të mësuara. 
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Bashkëpunëtori paraqitet tek superiori, më i riu tek më i vjetri, zonja tek zotëria. 

Emri i personit që do t’i prezantohet citohet i pari, p.sh. zoti Shend, mund t’ju prezantoj 

zonjushën Jetë? 

Në botën e biznesit është e rëndësishme të mbash hierarkinë.  

Keni kujdes: me rastin e një manifestimi, p.sh. me të ftuar nderi, diskutime zyrtare, prezantues 

diplomatik, ushtarakë, letrar, artistë, nuk kryhen prezantime individuale. 

5.2. Punonjësit në banak – baristi, bartenderi dhe barmeni.  

Të gjitha këto emërtime, barist, barmen, bartender deri vonë kanë qenë të përfshira në 

emërtimin banakier, i cili ka shërbyer prapa banakut. 

Baristi është ekspert i kafesë. Merret kryesisht me përgatitjen e kafesë, duhet të jetë njohës i  

mirë i kafesë, thënë me një fjalë bënë art me shërbimin e kafesë, duke e paraqitur atë me forma 

të ndryshme stilizuese. 

Barmeni - shkallë më e lartë se baristi, është person i kualifikuar kryesisht për përgatitjen e 

koktejeve të ndryshme. Natyrisht që ka njohuri edhe nga kafiteria. Ai duhet të jetë ideator 

kreativ. Një barmen është artist sepse përdor ngjyrat e shijes për të krijuar një pikturë që quhet 

cocktail. Natyrisht që edhe puna e barmenit, si edhe çdo profesion tjetër duhet ushtruar me 

pasion, e në ato raste suksesi nuk do të mungoj. 

Vlen të theksohet se profesioni i barmenit dhe kamerierit janë ngushtësisht të lidhura, pasi mund 

të jesh një barmen shumë profesionist, por kamerieri që e kryen shërbimin mund të mos e 

paraqes mirë para klientit punën e këtij barmenit dhe anasjelltas, një barmen i mirë nxjerr në pah 

edhe një kamerier i cili me një produkt shume të mirë të përgatitur nga barmen shkon me kokën 

lart para klientit.  

Bartenderi është grada më e lartë, këtu kryesisht nënkuptohet menaxheri, respektivisht  

drejtuesi i barit i cili ka njohuri të mjaftueshme për ekonominë, strukturën e lokalit. Është i pari 

i barit. Megjithatë, më i arsyeshëm është termi shef bari, i cili zgjedh komunikimin e mirë, të 

duhur edhe me stafin edhe me klientët e suksesi do të jetë i pa diskutueshëm. 
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Një njeri, i cili do të dëshironte të orientohej në këto profesione, do t’i duhet të plotësojë katër 

kritere:  

 të ketë pamje të mirë;  

 të jetë i sjellshëm;  

 të ketë prirje ose dashuri për këtë profesion; 

 të jetë njohës i gjuhëve të huaja, sidomos asaj angleze.  

Këto janë katër kritere bazë, të cilat shkojnë dorë më dorë për të arritur suksesin. 

Pamja, është ajo përshtypja e parë që lë njeriu, sjellja e përforcon atë, profesionalizmi e ngrit në 

nivel më të lartë, kurse njohja e gjuhës është mundësia e komunikimit dhe ofrimit të mundësive 

që vizitorët, të cilët mund të jenë nga cilido vend në botë, të ndjehen sa më rehat si në shtëpinë e 

tyre. 

Shumë persona synojnë të punojnë në bar-restorant. Këtë e shohin si një punë ideale dhe 

interesante. Duhet pasur parasysh se njerëzit e papërvojë, në ditët e para të punës, ballafaqohen 

me probleme e shpesh edhe me gabime në punën e tyre, disa nga fakti se ”jo çdokush” është i 

lindur për këtë punë. 

Qenësore në këtë punë është që të mësohen konceptet themelore të mikpritjes, të cilat së pari 

mësohen në familje, sidomos në familjet tona shqiptare, ku mikpritja është një traditë.   

Fillestarët në këtë profesion së pari këshillohen që në vendin e punës, gjithmonë të paraqiten 30 

minuta para fillimit të turnit - ndërrimit ose orarit të punës, gjithmonë duhet të jenë të pastër dhe 

elegant. Këpucët, çorapet, flokët, gjithmonë duhet rishikuar para se të nisen për punë. Aromat 

janë të lejuara, por në sasi të vogël, që të mos ndërhyjnë në aromat e ushqimeve dhe verës, me 

ç’rast do të shqetësoheshin mysafirët.  

Punonjësit e banakut preferohet të kenë shkathtësi të nevojshme dhe kujtesë të mirë për të 

shmangur urdhrat (porositë) konfuze të klientëve. Prandaj, shumica e shteteve kërkojnë që 

punonjësit që shërbejnë pije alkoolike, të jenë të paktën 18 vjeç, ndërsa në disa shtete tjera 

preferohet që të jenë të moshës më të vjetër. 

Punonjësit që shërbejnë alkool është e domosdoshme që të njohin ligjet shtetërore dhe lokale, 

lidhur me shitjen e pijeve alkoolike. 
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5.3. Shkathtësitë e komunikimit me klientë në bar - restorant 

Shkathtësitë e komunikimit përfshijnë, aftësitë e dëgjimit dhe ndjeshmërinë. 

Keni parasysh se klientëve gjithmonë duhet drejtuar me “Ju”, e mos të lihen anash as fjalët 

magjike si: “mirëdita”, “ju lutem”, “çfarë mund t’u shërbej?”. 

Kjo mënyrë komunikimi mund të bëjë që klienti të ndjehet mirë dhe ju jeni në rrugën e duhur.  

Kur një klient mendohet rreth menysë, nuk duhet nxituar, duhet të jeni të durueshëm dhe të butë 

ndaj tij. Nëse klienti ulet në banak dhe ju keni harruar të largoni diçka apo ta pastroni, duhet t’i 

shprehni keqardhjen me fjalët: “më vjen keq” , me ç’rast do të fitoni përgjigjen e duhur dhe do 

ta fitoni simpatinë e klientit. 

Ndonjë porosi e veçantë e klientit si: coca-cola me akull dhe pa limon, kafe të vogël me 

qumësht të ftohtë, etj., duhet shkruar në bllokun e shënimeve, në mënyrë që të mos i shërbehet 

diçka që nuk e ka porositur, gjë e cila do të shkaktonte neveri te klienti. 

Punonjësit e banakut kalojnë shumicën e kohës së tyre të punës duke iu shërbyer klientëve, 

andaj ata duhet të jenë miqësor dhe të sjellshëm që të jenë në gjendje të zhvillojnë një 

marrëdhënie të natyrshme me klientët. Duhet të mbajnë mend fytyrat, emrat dhe preferencat e 

klientëve të rregullt. 

KËSHILLË: “MOS I THONI KLIENTIT DESHA T’IU FALENDEROJA”, por 

“FALEMINDERIT” 

5.3.1. Pse punëdhënësit vlerësojnë lart aftësitë e komunikimit? 

Është e lehtë të kuptosh pse punëdhënësit duan kandidatë për punë me aftësi të mira 

komunikuese, sidomos në hotelieri. Shkathtësitë e komunikimit janë shumë të rëndësishme për 

suksesin e pothuajse të gjithë punëdhënësve. Mundësia për të bashkëvepruar mirë me të tjerët 

është e rëndësishme në çdo punë. 

Aftësitë e komunikimit përfshijnë qëndrimin, komunikimin, të menduarit kreativ, etikën e 

punës, punën ekipore, pozitivitetin, zgjidhjen e mosmarrëveshjeve, etj. 

https://sq.chalized.com/llojet-e-aftesive-degjimore-me-shembuj/
https://sq.chalized.com/sherbimet-me-te-mira-ne-sherbim-te-klienteve-ne-kerkese-te-bute/
https://sq.chalized.com/lista-e-aftesive-te-komunikimit-per-resume/
https://sq.chalized.com/perkufizimi-aftesite-dhe-shembujt-e-mendimit-krijues/
https://sq.chalized.com/lista-e-shkathtesive-te-punes-se-ekipit/
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Fig. Menaxhimi i situatës në raste të pakënaqësisë së mysafirit 

 

Të gabosh është njerëzore. Pranojini gabimet tuaja dhe tregoni një fisnikëri në shpirt. 

5.3.2. Cila duhet të jetë gjuha e komunikimit tonë në mjedisin e punës 

Shpesh herë në jetën tonë profesionale na lindin pyetje të tilla si: 

Cila duhet të jetë gjuha e komunikimit tonë në mjedisin e punës me klientët, shefin apo dhe 

kolegët tanë? Shumë e thjeshtë! Përgjigja për sa i përket kësaj pyetjeje është “NJËSOJ”. Edhe 

në qoftë se jeni duke komunikuar me asistentin apo menaxherin tuaj, ju duhet të përdorni të 

njëjtat standarde komunikimi dhe profesionalitet siç përdorni kur flisni me klientët tuaj, 

pavarësisht audiencës. 

Trajtimi i shefit apo kolegëve tuaj në të njëjtën mënyrë si të ishin klientët tuaj, përmbush dy 

gjëra thelbësore: 

I tregon kolegëve tuaj që ju i respektoni ata me të njëjtin nivel përkujdesjeje dhe përkushtimi si 

personat e tjerë të rëndësishëm në mjedisin e punës. 

Kjo gjë ju praktikon ju për punën reale, atë të komunikimit me klientët. 

Disa nga rregullat që funksionojnë në disa kompani janë: Trajtimi i zëvendës presidentit të 

firmës, drejtorëve dhe menaxherëve si të ishin klientët tuaj. Kur ju drejtoni një pyetje, duhet të 

siguroheni që të jetë një pyetje e zgjuar. Kur bëni një prezantim apo analizë, shpenzoni disa 

minuta përpara për të menduar rreth mesazhit kryesor që doni të përcillni dhe shpjegojeni atë 



51 

 

me hollësi.  Në qoftë se, jeni gjithmonë aktivë në këtë aspekt, ju do t’i tregoni të gjithëve që jeni 

i zgjuar, i aftë dhe kompetent, ju do të shihni që supervizorët tuaj do të jenë të gatshëm t’ju 

vendosin ju para klientëve. Ju do të zbuloni se nëse motoja/ moda juaj është “motoja/ moda e 

klientëve” ju do të performoni natyrshëm me kalimin e kohës në një nivel më të lartë 

komunikimi. 

Si përfundim, këshilla që mund t’ju japim është: Mesazhi që ju komunikoni, apo mënyra se si ju 

ndër veproni me njerëzit duhet të jenë standarde dhe pa marrë parasysh statusin apo titullin e 

tyre. Kjo përqasje do t’ju japë mundësinë për të praktikuar dhe përmirësuar aftësitë tuaja 

interpersonale. 

5.4. Teknika të komunikimit 

5.4.1. Komunikimi verbal  

Për të bërë të mundur komunikimin, nevojitet që të paktën të jenë dy persona (partnerë që 

flasin), i pari - dërguesi, dërgon mesazhin, tjetri - marrësi, e merr informacionin. Kemi një 

komunikim real, kur të dy partnerët shkëmbejnë, reciprokisht, funksionin e dërguesit dhe 

marrësit. 

Për komunikim përdorim mjete të ndryshme, si p.sh. gjuha (komunikimi verbal), gjuha e trupit               

(komunikimi jo verbal). Fjala na mundëson të shprehim realitetin e jashtëm dhe të brendshëm, 

nëpërmjet koncepteve, por shpesh fjalët nuk janë të mjaftueshme, disa herë madje edhe na 

shpëton koncepti i drejtë. Madje ndodh që një person e percepton të njëjtën fjalë për një koncept 

të ndryshëm: ajo që marrësi kupton nuk është ajo që dërguesi kishte ndërmend.                                                       

GJUHA - flisni në mënyrë të qartë dhe me një ton të zërit, në mënyrë që të jeni mirë i 

kuptueshëm.  

Është evidente që në një ambient të zhurmshëm nevojitet ngritja e volumit të zërit, e kundërta 

ndodh në një ambient të qetë. 

 Përdorni fjali të shkurtra; 

 Evitoni fjalë të gjuhëve të huaja; 

 Thoni gjithmonë të vërtetën; 

 Përdorni një gjuhë, e cila preferon më tepër shprehjet pozitive, se sa negative; 
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 Formuloni pyetjen për të kuptuar më mirë dëshirat e klientëve. 

Vetëm në momentin kur keni arritur të kuptoni dëshirat, ose kur të posedoni këtë informacion, 

atëherë ju mund t’i paraqitni ofertat në mënyrë bindëse. 

5.4.2. Gjuha e trupit 

Gjuha e trupit është tepër e rëndësishme. Ajo përfshin qëndrimin, ecjen, mimikën dhe gjestet, 

ngjyrën e veshjeve dhe aromat, p.sh. parfumi i trupit. Rol të rëndësishëm ka edhe toni i zërit dhe 

ngjyrat dialektore të gjuhës. 

Gjithmonë duhet pasur parasysh edhe mundësinë e gjykimit në mënyrë të gabuar mbi personin 

që qëndron përpara nesh për herë të parë. 

Disa njerëz janë më të aftë sesa të tjerët për të kuptuar gjuhën e trupit. Në të vërtetë, ata që janë 

më të aftë për ta kuptuar këtë gjuhë, janë dhe më të aftë për ta përdorur atë. Komunikimi jo 

verbal mund të përmirësohet përmes trajnimeve ose qoftë edhe përmes leximeve dhe ushtrimit 

autodidakt. 

Për të krijuar bazat e para në kontaktet me njerëzit, nevojitet të jesh në harmoni me vendin e 

punës, me gjithçka që të rrethon dhe me vetveten. 

Është e rëndësishme, gjithashtu, të mbajmë parasysh disa rregulla të sjelljes së trupit: 

QËNDRIMI - mbani një qëndrim të thjeshtë, të zgjuar dhe natyral. 

KONTAKTI ME SY - është i nevojshëm për mirëkuptim, por nuk duhet të jetë i sforcuar. 

GJESTIKULIMI - edhe gjestet ndihmojnë saktësisht të kuptosh një informacion. Praktikisht, 

ne mund të komunikojmë me të gjithë trupin tonë. Mund të ulim shpatullat për të nënkuptuar se 

nuk dimë diçka që na pyetet, mund të kthejmë kokën nga ana tjetër e një personi për t’i lënë të 

kuptojë se nuk dëshirojmë të komunikojmë me të. 
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Fig. Qëndrimi jo i mirë i  banakieres 

 

Kujdes: Nëse ndonjë ditë nuk jeni të disponuar për punë, mos filloni fare! 

Pamjet e tilla nuk reklamojnë shitjen 

MIMIKA - duke buzëqeshur lehtësisht me buzë, ju konfirmoni se keni besim në atë çfarë 

thuhet. Duke u sjellur në këtë mënyrë, zëri juaj rezulton akoma edhe më i ëmbël. Edhe këtu vlen 

parimi i mbajtjes së ekuilibrit dhe natyrshmërisë. 

5.4.3. Komunikimi jo verbal 

Komunikimi jo verbal është procesi ku ne marrim e shkëmbejmë mesazhe pa përdorur fjalët. 

Pra, ne nuk komunikojmë me te tjerët vetëm nëpërmjet fjalëve, por ka dhe mënyra te tjera. 

Cilat janë këto mënyra? Gjestet, shprehja e fytyrës, kontakti me sy, prekjet, lëvizjet e trupit. 

Gjestikulimi: Lëvizje e duarve ose e kokës që shoqëron të folurit ose që bëhet për t`i njoftuar 

dikujt me shenjë diçka. 

Pra, ndryshe nga komunikimi verbal, komunikimi jo verbal nuk ndërtohet përmes fjalëve. 

Përkundër idesë së përgjithshme, studimet vërtetojnë se komunikimi jo verbal është shpesh 

shumë më i vlefshëm sesa ai verbal.  

Të kemi parasysh, “komunikim jo verbal” nënkupton në radhë të parë një komunikim që 

zhvillohet pa fjalë ose mjete gjuhësore. 

Në përgjithësi klientët - mysafirët nuk shikojnë banakierët ose kamerierët. Disa individë mund 

të jenë duke shikuar objekte të ndryshme në lokal, ose ndonjë objekt që mbajnë në dorë dhe kjo 
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tregon ose mungesë interesi ndaj personit tjetër të pranishëm, ose afërsi shumë të madhe që bën 

të panevojshëm komunikimin. Hyrja dhe dalja nga lokali tërheq vëmendjen e atyre që janë 

brenda. Ata që rrinë përballë njeri-tjetrit kanë kontakt syri më intensiv sesa ata që ulen anash. 

Përdorimi i shikimit ka rregullat e veta. 

P.sh., nuk shikojmë pjesë të caktuara të trupit të bashkëbiseduesve tanë. 

Shikimi i ngulur dhe i vazhdueshëm komunikon një ndjenjë superioriteti, nganjëherë mungesë 

respekti apo edhe kërcënimi. 

Përkundrazi, mungesa e shikimit komunikon mungesë vëmendje, ndrojtje apo edhe 

pandershmëri apo përpjekje për të fshehur diçka. 

Ulja e syve komunikon ndjenjën e nënshtrimit. 

5.5. Krijimi i klimës pozitive gjatë komunikimit 

Komunikimi pozitiv, është çelësi i suksesit për të gjithë. Komunikimi është diçka më e madhe 

se një bisedë midis njerëzve. Fillimi i diskutimit duhet të jetë çdoherë i saktë, efikas, i pasur me 

detaje dhe i shprehur në mënyrën e duhur. Kjo gjë jep idenë e parë mbi atë që do të thoni dhe se 

si do të vazhdojë biseda më pas. 

Me rastin e komunikimit duhet të ndjekim pesë hapa: 

 Vëmendja – angazhimi i vëmendjes së grupit; 

 Nevojat – prezantimi i shembujve që prezantojnë nevojat; 

 Përmbushja – duhet nga gjithkush në grupin e punës të burojë përgjegjësia dhe mbështetja 

për të punuar në një ambient që përmbush; 

 Përfytyrimi i së ardhmes – përshkrim i arritjeve nëse ata veprojnë sipas udhëzimeve; 

 Veprimi – Këtu bëhet konkrete si do të përmbushen nevojat dhe çfarë detyrash ka 

gjithsecili në këtë veprim. 
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5.6. Komunikimi me personat me aftësi ndryshe  

Termi “Person me nevojë të veçantë” nuk nënkupton domosdoshmërish personin me aftësi të 

kufizuar. Nevoja e veçantë cilësohet ajo rrethanë, ku një personit i nevojiten mjete apo ndihmë 

për të arritur një qëllim të caktuar. Pjesë e nevojave të tilla mund të jenë: fëmijët me vështirësi 

në mësim, personat e moshuar, personat që kanë pësuar lëndime etj. 

Referimet duhet të jenë individuale apo për grupe të caktuara (nëse është e pranueshme për ata/ 

ato të përcaktohen si grup i tillë). Aftësitë e kufizuara po ashtu nuk duhet të kategorizohen si një 

grup i veçantë. Çdo aftësi e kufizuar është individuale, dhe një person mund të ketë një apo më 

shumë aftësi të kufizuara. 

Komunikimi mund të jetë sfidë kur bëhet fjalë për disa 

kategori, megjithatë edhe në këto raste kemi zgjidhje 

përmes gjuhës së trupit dhe simboleve te veçanta. 

“Të jep një ndjenjë shumë të keqe. Thjesht, nuk je i 

barabartë - gjithmonë je i varur për dikë”, thotë një prej 

tyre. 

Dëshira e njeriut me aftësi të kufizuara për të qenë “qenie e pranuar” në jetën sociale, e 

shoqëruar kjo me përjetimin e dinjitetit dhe njohjen e personalitetit të njeriut, sot është bërë 

ndjenjë që është e lidhur me njeriun me aftësi të kufizuara më shumë se kurrë. 

Sepse njeriu që për shkak të aftësive të kufizuara apo të munguara nuk është i pranuar sa duhet 

në shoqëri, është njeri jo thjesht me mungesa fizike, por me dimension të cenuar rëndë në 

dinjitetin dhe personalitetin e vet. 

Ata nuk do bëhen kurrë të barabartë, në se nuk i ndihmojmë të kenë dinjitet njerëzor integral 

dhe trajtim të barabartë me të tjerë. 
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5.6.1. Komunikimi përmes simboleve 

Porositë nuk artikulohen vetëm në mënyrë verbale. Aftësitë e komunikimit jo verbal, përmes 

simboleve janë shumë të rëndësishme. 

Një fjalë e urtë e vjetër thotë: “Gjestet flasin më shumë, se sa fjalët”, e cila bart më shumë të 

vërteta, nga sa mund të perceptojnë njerëzit. Pa dyshim që njohja e kuptimit të gjestikulacioneve 

dhe prejardhja e tyre në kulturën tonë sapo kanë filluar të gjejnë zbatim. 

Në procesin e komunikimit pa fjalë, bënë pjesë edhe komunikimi përmes simboleve. Këtë lloj 

komunikimi e përdorin të gjithë njerëzit, por i ashtuquajturi komunikim nëpërmjet gjuhës së 

shenjave është veçori për personat të cilët nuk dëgjojnë dhe si pasojë e saj nuk mund të flasin, 

por komunikojnë përmes formave tjera jo verbale. Gjuha e shenjave është term që karakterizon 

komunikimin e personave që totalisht nuk dëgjojnë, që vetvetiu i imponohet përdorimi i gjuhës 

së shenjave. 

Në këtë proces, komunikimi realizohet përmes përdorimit të duarve, ku lëvizjet dhe prekja e 

pjesëve të trupit tregojnë fjalët e caktuara.  

Një formë tjetër për të komunikuar kjo kategori personash, është komunikimi total. Komunikimi 

total nënkupton përdorimin e disa formave të komunikimit, si gjestet, vizatimin, simbolet, 

shqiptimin me gishta etj. 

Sqarimi i simboleve të caktuara 
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Ky lloj i komunikimit bëhet në rastet kur klientët nuk e njohin gjuhën e shërbyesit apo dhe në 

rastet më të shpeshta me personat me aftësi të kufizuara (shurdhmemec). 

5.7. Kodet sekrete që përdoren në restorante dhe bare të njohura   

Restorantet kryesore në të gjithë botën i mësojnë stafit të tyre gjestet e duarve. 

Shenjat përmes duarve përdoren për të bërë shërbimin e mirë të duket sikur është i lehtë. 

Mund të përdoret që të kërkoni ndihmë, të sinjalizoni një rast të veçantë ose ka mbërritur një 

klient i rëndësishëm. 

Nëse keni vërejtur ndonjëherë banakierin apo kamerierin duke bërë gjeste të çuditshme me duart 

e tyre, ata mund t'u thonë kolegëve që jeni një VIP. 

Restorante të njohura mësojnë stafin e tyre të përdorin një kod sekret të fshehtë për të folur për 

klientët e tyre pa e ditur ata (klientët). 

 

Nëse një kamerier bën këtë sinjal, ata po i tregojnë stafit 

tjetër që një VIP ka mbërritur dhe do t'ju duhet vëmendje e 

veçantë. 

                                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                           Fig. 1 

 

 

Ndihmë: Nëse një punonjës bën një sinjal sikur është gati 

të betohet, ai/ ajo kanë nevojë për ndihmë nga anëtarët e 

tjerë të stafit. 

 

                                                                                                                Fig. 2 
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Një gjest dore i ngjashëm me shkronjën "C" do të thotë që 

kuzhinierit do t'i bëhet një pyetje nga një klient. 

                                      

        Fig. 3                                                                                                              

 

 

Shumë restorante përdorin sinjale për një pjesë të madhe të 

shërbimit të tyre - madje edhe për të porositur pije nga bar. 

 

        Fig. 4 

5.8. Atmosfera pozitive në bar 

Atmosfera që ndihet në lokalin tuaj, për klientin është një kriter parësor i zgjedhjes, duke mos 

përjashtuar edhe kriteret tjera të rëndësishme si: fama, uria dhe etja. Zgjedhja për një restorant 

apo për një tjetër mund të varet nga shumë elemente stimuluese, karakterizues të lokalit, 

përfshirë këtu edhe atmosferën e lokalit, si një kusht psikologjik në gjendje të përcaktojë një 

ambient të veçantë qetësie apo nervozizmi. 

5.8.1. Krijimi i ambientit të ngrohtë - atmosfera stimuluese 

Një atmosferë e tillë mund të krijohet nëpërmjet shkrirjes së disa elementeve materiale dhe jo 

materiale, si: 

 HYRJA - një hyrje dhe një pritje e hijshme, tërheqëse, përcaktojnë përshtypjen e parë mbi 

lokalin. 

 GARDEROBA - duhet trajtuar me kujdes, duhet të ketë hapësira të mjaftueshme, shenjat 

(skicat) e brendshme duhet të jenë të shikueshme dhe të lexueshme qartë. Klientët  mund të 

orientohen pa problem për në tualet apo diku tjetër. 

 ZBUKURIMET E BRENDSHME - dekoracioni i brendshëm përbën një reklamë të 
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vërtetë për promovimin e shitjes. Është e rëndësishme që dekori të ndjekë një stil, ose një 

tematikë që të përforcojë pozitivisht ndjenjat. 

 LULET - janë të pëlqyeshme, vetëm nëse janë të freskëta. 

 PANORAMAT - në mure, tendat, tapetet, dyshemetë, mobiliet dhe tavani, duhet të jenë në 

harmoni të plotë me ngjyrën dhe me stilin dhe të jenë të pastruara me kujdes. 

 LOKALET - duhet të jenë të ajrosura mirë. Shumë klientë, shqetësohen ose janë alergjikë 

ndaj tymit të duhanit dhe e preferojnë lokalin pa këtë erë. 

 NDRIÇIMI - e ndihmon klientin të ndihet rehat. Ai duhet të përdoret në mënyrë të 

kujdesshme. Funksionimi dhe pastërtia e llambadarëve, ndihmon për t’i dhënë një pamje 

lokalit. 

 TEMPERATURA - e lokalit duhet të rregullohet në mënyrë të tillë, që klientët të mos kenë 

të ftohtë, por edhe të mos djersiten. 

 MUZIKË NË SFOND - keni parasysh një njeri që posa zgjohet në mëngjes, nuk 

parapëlqen të shurdhohet nga muzika e fortë. Prandaj, muzikës i kushtohet shumë kujdes. Si 

rregull, televizorët nuk duhet të ndodhen në sallën e ngrënies, sepse janë të paktë klientët që 

u pëlqen ta ndjekin atë deri sa janë duke ngrënë. 

 GAZETA DHE REVISTA - botimet e fundit të gazetave të përditshme, duhet të jenë 

prezent në një mënyrë të rregullt. Gazetat e lëna diku nga klientët, duhet rregulluar 

menjëherë. 

 LETRA E MENYSË DHE E PIJEVE - duhet të jetë e pastër dhe e trajtuar me kujdes, 

bëhet fjalë për një biletë vizite. 

 PAJISJET - ENËT - atmosferë tërheqëse nuk krijohet nëse kriporja është e boshatisur dhe 

e papastër, shishe keçapi të vështira për tu hapur, tavlla e papastër, etj. Këto që duken 

imtësira, kanë një rëndësi shumë të madhe. 

 UNIFORMA E SHËRBIMIT - është domethënëse për pamjen e restorantit. 

 ÇADRA - OMBRELLA - në ditët me shi, mund edhe t’iu jepet hua klientëve, në momentin 

e përcjelljes. Çadra do t’i kthehet përsëri restorantit nga ana e klientit.  
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5.8.2. Prezantimi ballë për ballë me klientin 

Çdo të thotë të prezantohesh tek klienti? Sigurisht që është më e lehtë të thuash diçka, se sa ta 

bësh atë. Është fjala për rolin tuaj, në momentin kur Ju takoni dikë. 

Trupi ynë transmeton sinjale pa fjalë, të cilat klienti i kujdesshëm i percepton me ndjeshmëri 

dhe interes. 

Përveç kësaj, pamja juaj përpara klientit influencohet pozitivisht apo negativisht nëpërmjet 

veprimit të zërit tuaj, mënyrën e të shprehurit dhe fjalorit të zgjedhur.  

Si manifestohen këto sinjale? 

- Kontakti vizual - është e rëndësishme që të shikoni klientin në sy dhe të kryqëzoni shikimet, 

në mënyrë që ai të ndjehet i vlerësuar. 

- Fytyra - është e rëndësishme që të buzëqeshni. 

- Sjellja (qëndrimi) - manifestohet edhe nëpërmjet spostimeve tuaja elegante dhe të 

kontrolluara, duke mos lënë mënjanë lëvizjet tuaja të trupit. Lëvizja bie në sy edhe nëpërmjet 

pozicionit të kokës dhe gjesteve të duarve tuaja. 

- Pamja e jashtme  - veshjet tuaja, këpucët, flokët, zbukurimet dhe tualeti, kontribuojnë për të 

dhënë përshtypjen e parë mbi ju. 

- Kujdesi për trupin - përfshin kujdesin për duart, thonjtë, lëkurën, flokët dhe për parfumin 

që ju mbani. 

5.8.3. Gjuha trupore – pasqyrëza 

Është e qartë se si nëpërmjet kontaktit të parë fitohet dhe përshtypja e parë për personin, që na 

qëndron përpara, p.sh., me rastin e qëndrimit të përkulur, klienti krijon përshtypjen e një njeriu 

të lodhur dhe jo të interesuar. 

E kundërta ndodh me një qëndrim të drejtë, i cili jep ndjenjën e forcës së vullnetit, por    

ndonjëherë edhe krenarie dhe arrogance. 

Përveç qëndrimeve, ju transmetoni edhe sinjale tjera nëpërmjet pozicionit të kokës dhe të 

duarve tuaja. Nëse të tundurit e kokës (lartë-poshtë), nënkupton një përgjigje pozitive, të 

tundurit e kokës (majtas-djathtas), është ekuivalente me një përgjigje negative, të spostuarit e 

kokës pak djathtas, duke parë nga lartë poshtë, nënkuptohet si një gjest krenarie, sfidë, por 
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njëkohësisht edhe arrogance. 

Të qëndruarit me duar në xhepa, nënkupton mos interesim dhe një shenjë jo mirëseardhje. 

Që të mund të kontrollohen të gjitha lëvizjet dhe të nxirrni mësime pozitive, nevojitet një auto 

disiplinë e hekurt dhe mbi të gjitha një stërvitje e përditshme. Klientit i intereson pak statusi                  

(gjendja) juaj, për të mos thënë që nuk i intereson fare, sepse ai në restorant ka ardhur për të 

ngrënë, pirë dhe për tu çlodhur. 

5.8.4. Qëndrimi juaj është pasqyra e trupit tuaj, këshilla për paraqitje pozitive 

Pra, është esenciale që ju të ndjeheni i kënaqur me të gjitha gjërat që ju rrethojnë. Nëse e tillë 

është për ju, ashtu do të jetë edhe për të tjerët që ju qëndrojnë rrotull. 

- Qëndrim i drejtë. 

- Tërhiqi shpatullat mbrapa dhe ngrije kokën lart. 

- Buzëqeshni. Një buzëqeshje nënkupton pranim, përforcojeni atë dhe largojeni stresin. 

Nëse ju i merrni parasysh këto këshilla, do të jeni gati për t’i dhënë mirëseardhjen 

klientëve  tuaj. 

5.8.5. Pritja 

Pritja miqësore 

Është e rëndësishme t’i shprehni menjëherë 

mirëseardhjen tuaj klientit, posa ai të hyjë në 

restorant dhe ta leni të kuptojë që ju jeni i gatshëm 

për t’i shërbyer atij. Madje është e dëshirueshme që 

dikush të qëndroj tek dera për të pritur klientët - 

mysafirët. Shpesh kjo detyrë zbatohet direkt nga 

drejtuesi (drejtori i restorantit, patroni i barit, shefi i 

shërbimit apo dhe një person i caktuar enkas për këtë punë). Nëse kjo nuk është e mundur, çdo 

nëpunës duhet të jetë në gjendje t’i ofrojë mirëseardhjen klientit të ri. Hyrja nuk duhet të jetë 

asnjëherë pa roje. Duhet të evitohet rasti që ju të mos e vini re që po vjen një klient i ri.  

*JU TAKON JUVE TA PËRSHËNDESNI I PARI KLIENTIN - MUSAFIRIN* 
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5.9. Psikologjia e klientit – tipe të ndryshme të klientëve 

Fjala psikologji do të thotë njohje e shpirtit të njerëzve. Ekzistojnë shumë tipa të njerëzve, secili 

ka një tipar të veçantë që e dallon nga të tjerët. 

5.9.1. Njeriu i biznesit, gjithmonë i stresuar 

Biznesmeni, i cili thellë në veten e tij mendon për 

punën në vijim, mund të reagojë në mënyrë nervoze 

ndaj propozimeve tuaja. Atij i intereson në radhë të 

parë të ushqehet lehtë, një pije freskuese dhe 

eventualisht një ëmbëlsirë. Pastaj, menjëherë kërkon 

llogarinë. Biznesmeni, i cili thellë në veten e tij 

mendon për punën në vijim, mund të reagojë në 

mënyrë nervoze ndaj propozimeve tuaja. Atij i intereson në radhë të parë të ushqehet lehtë, një 

pije freskuese dhe eventualisht një ëmbëlsirë. Pastaj, menjëherë kërkon llogarinë dhe largohet. 

5.9.2. Klienti i moshuar  

Personi i moshuar, i cili harxhon një orë për të analizuar 

gotën e tij të verës dhe për të pirë një cigare, shijon vetminë 

në mes të personave tjerë. Ndjehet rehat duke parë të tjerët 

që hanë, punojnë dhe që shkojnë e vijnë. 

Banakieri duhet të bëjë disa mirësi të vogla dhe ndihma 

lehtësuese, p.sh. të kujdeset për tableta (barna), të ofrojë një 

gotë ose lugë të vogël për barna. 

Këta klientë kërkojnë më shumë përkujdesje, ata shpesh nuk mund të hanë çfarëdo ushqimi, 

mbajnë dietë. 

5.9.3. Klienti  i vetmuar 

Evitoni që të ulni mysafirin e vetmuar me një grup 

njerëzish sepse në këtë rast, ai do të ndihej i humbur. 

Evitoni, gjithashtu, ta ulni pranë njerëzve që janë duke 
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ngrënë një darkë pune. Nëse të dy palët janë dakord, vendoseni të ulet pranë një personi tjetër, i 

cili gjithashtu është i vetëm. 

5.9.4. Njeriu i biznesit me klientët e tij 

Biznesmeni, që fton klientët e tij, dëshiron të dalë në plan 

të parë pozicioni i tij si i zoti i shtëpisë, andaj jepini 

mundësinë të tregohet si pika e referimit, që ta realizojë 

porosinë ashtu siç do të dëshironte ai. 

  

5.9.5. Njeriu i biznesit dhe miqtë e tij  

Nëse biznesmeni vjen për të ngrënë me miqtë e tij, atëherë  

situata është krejtësisht ndryshe. Në këtë rast ai ndihet një 

person i rëndësishëm dhe nuk ka asnjë kundërshtim që ju 

t’i ofroni edhe menytë më të shtrenjta.  

Ajo që sot kërkohet në shërbim është spontaniteti dhe 

shprehia profesionale për të zgjidhur të gjitha situatat me 

klientët. 

5.9.6. Klientët  e përhershëm - klientela rutinë 

Janë kolonat e ekzistencës së lokalit, të cilët meritojnë një respekt të veçantë, duke mos lënë 

anash as klientët e rinj. 

5.9.7. Klienti i rastësishëm 

Janë ata të cilët hyjnë për herë të parë në lokalin tuaj. Kjo nuk do me thënë që të jetë edhe vizita 

e fundit. Jeni ju që i jepni mundësinë për tu bërë klient i përhershëm. Afrojuni menjëherë pranë 

me mirësjellje, jepini mundësinë të zgjedhë të paktën në mes të dy tavolinave.  

Keni kujdes: Roli juaj është që të mos prisni t’iu thërrasë klienti: të jeni gjithmonë ju ai i cili 

merr iniciativën. Andaj mos lejoni që në lokalin ku ju punoni të dëgjohet fraza: “BANAKIER, 

MUND TË POROSISË” 
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5.9.8. Invalidët 

Ndihmojini klientët invalidë me përkushtim dhe intuitë. 

Kushtojini kujdes sinjaleve që ata ju transmetojnë. Së 

pari sigurohuni që ndihma juaj është e nevojshme, e mbi 

të gjitha, e dëshiruar. 

Silluni natyrshëm dhe sa më shumë të jetë e mundur, 

mundohuni t’i trajtoni si klientët e tjerë. 

Nëse klienti ka vështirësi në shqiptim, mos u tregoni i pa 

durueshëm dhe mos e ndërprisni herë pas here për ta 

ndihmuar.          Fig. Klienti me vështirësi në lëvizje 

 

Kujdes: “ MOS MANIFESTONI FRIKË E AS MËSHIRË” 

Një klienti, i cili nuk e ka shikimin e qartë, mund t’iu drejtoheni në këtë mënyrë: Nëse 

dëshironi, mund t’iu shoqëroj në tavolinë, nëse dëshironi, mishin mund t’ua sjellë të prerë gati, 

me një pjatë më të thellë dhe me një lugë, etj. Kjo pyetje mund t’iu drejtohet edhe personave që 

e kanë një krah në allqi (gips), ndërsa nëse klienti ka këmbën në allqi, pyeteni nëse dëshiron 

edhe një karrige të dytë. 

Keni kujdes edhe vegjetarianët edhe diabetikët. 

Klienti i rëndë - Është klient grindës, i padurueshëm, mendon se gjithnjë ka të drejtë. 

5.9.9. Klienti stabil, i pa ndryshueshëm 

Ky klient është vazhdimisht i pandryshueshëm, dhe natyrisht, shumë i përkëdhelur; dëshiron me 

qejf të jetë mbret (të sillet ashtu). Klientët e tillë duhet vazhdimisht të merren me rezervë, 

përherë butësisht dhe me mirësjellje, por me distancë. 

5.9.10. Klienti optimist dhe pesimist  

Është një njeri që e do jetën, që prej së ardhmes pret gjithmonë 

vetëm më të mirën, njohës i botës (me përvojë nga jeta), me 

pikëpamje të kthjellët jetësore. 
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Është një klient që nuk e do jetën. Përfaqëson konceptin se në botë sundon e keqja dhe se jeta 

(ekzistenca), nuk është asgjë. 

5.9.11. Klienti nervoz 

Shpeshherë klientët nervoz që udhëtojnë, ankohen se nuk kanë kohë të mjaftueshme, andaj 

dëshirojnë të shërbehen shpejt. Ndaj këtyre klientëve duhet të jesh i kujdesshëm, edhe pse kjo 

duket e vështirë. Në shumë raste ky kujdes ndikon mirë te klienti. 

5.9.12. Klienti i huaj - jashtëm 

Nuk mund të kemi gjithmonë informacion të saktë për vendin nga i cili vjen klienti. 

Duhet pasur shumë njohuri për njerëzit dhe përvojë nga vendet e huaja që të mund të këshillohet 

klienti gjatë zgjedhjes së gjellëve dhe të pijeve. 

Te klienti do të fitohet besimi nëse banakieri - kamerieri e kupton dhe e flet gjuhën e tij. Për 

këtë natyrisht që është shumë e dobishme që në vitet e rinisë të punohet edhe jashtë vendit. 

 

5.9.13. Klienti i ri nga mosha 

Të rinjve, në përgjithësi, është më lehtë t’u shërbesh, sepse 

ata ndihen zotërinj, nëse për herë të parë ata mund të 

shëtisin vetë. Këtë kërkesë duhet dalluar shpejtë e pastaj 

duhet përshtatur. 

                                 

                                                                                                             Fig. Klienti i ri në moshë 

5.9.14. Klienti i sëmurë 

Njerëzve të sëmurë u lejohet hyrja në restorante. Këtu bëhet fjalë për të sëmurët, klientë të 

hotelit. Dallojmë klientin vërtetë të sëmurë dhe klientin që shtiret si i sëmurë. Klienti që shtiret 

si i sëmurë është vështirë që të kënaqet. 

Nëse është vërtetë i sëmurë, do të ishte patjetër më e dobishme që të mos qëndronte në bar -

restorant, por të gjente një klinikë, ose senatorium. 
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5.9.15. Klienti që mban dietë 

Klienti edhe në hotel apo restorant duhet t’i përmbahet llojit të ushqimit që i përgjigjet mënyrës 

së jetës dhe në përgjithësi ushqimit që i rekomandon mjeku.  

Në këto raste prej banakierit - kamerierit kërkohet shumë aftësi dhe para së gjithash njohuri për 

dietën. Që të mos rrezikohet shëndeti i klientit të tillë duhet të konsultohet vazhdimisht me 

kuzhinierin. Diabetikët, të sëmurit nga lukthi, mëlçia, zemra, etj., sot janë pothuajse të 

përditshëm. Prandaj, në restorantet e mira gjendet lista speciale për ata që mbajnë dietë. Thënë 

përfundimisht, klienti duhet pranuar ashtu siç është, sepse nuk mund të ndryshoj për hir të 

banakierit - kamerierit. Edhe pse dëshirat e tij janë të tepruara, banakieri - kamerieri duhet të 

qëndrojë objektiv dhe t’i përshtatet  klientit. 

5.9.16. Klienti i dehur 

Është një klient krejt special, i cili prej personelit shërbyes 

kërkon veprim të shkathët dhe të kuptueshëm. Nëse 

parashtrohen raste të tilla, atëherë duhet larguar të dehurit, 

sepse me sjelljet e tyre i pengojnë klientët e tjerë dhe e 

dëmtojnë prestigjin e hotelit.     

                                                            Fig. Klienti i dehur  

5.10. Sjellja korrekte ndaj klientit 

Nëpërmjet prezantimit dhe sjelljes suaj, ju jeni në lloj pasqyre e lokalit tuaj.  

Nëse cilësitë tuaja janë: intuita, sjellja e mirë, kujdesi, durimi, vëmendja, aftësia e 

përshtatshmërisë, atëherë ato  janë shkallët e para drejt suksesit profesional.  

Para së gjithash, ju duhet t’i krijoni klientit një atmosferë që ai të krijojë besim tek ju dhe 

propozimet tuaja dhe kështu ta bëni që të ndihet rehat. 

5.10.1. Aktiv apo pasiv gjatë shërbimit 

Pasiv mund të jeni në momentin e dorëzimit të menysë, pa thënë asgjë, ose të reagoni vetëm kur 

klienti ju thërret. Nëse ju i dedikoheni atij dhe e këshilloni, atëherë demonstroni një sjellje 

aktive. Sipas strategjive moderne të marketingut, mbi nevojat e shërbimit, klienti preferon të  
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jeni aktiv në bar - restorant.  

*Në jetën profesionale, kërkohet një aksion i përhershëm, për këtë arsye klienti vjen në bar -

restorant për t’u çlodhur. 

*Koha është gjithmonë e kufizuar, për këto arsye ne duhet të jemi aktiv në mënyrat e 

mëposhtme: 

 Qoftë haptazi dhe komercialisht. 

 T’iu drejtohemi klientëve të pa vendosur. 

 T’i pyesim për dëshirat e tyre dhe t’i informojmë për specialitet. 

 Të kujdesemi për klientët, dhe të mos i braktisim ata pas marrjes së pjatës së parë. 

 Të pyesim nëse dëshirojnë një shishe të dytë verë, kur vërejmë se e para është gati e 

mbaruar. 

Pra, sjellja pasive është: JU I DORËZONI KLIENTIT KARTËN E MENYSË DHE MERRNI 

POROSINË, PA DHËNË ASNJË KËSHILLË. 

Sjellja aktive: JU I SUGJERONI KLIENTIT SPECIALITET DHE VEPRIMET E GATIMIT, 

PËRPARA SE T’I DORËZONI KARTËN E MENYSË, E PYESNI NËSE DËSHIRON NJË 

LËNG, APO DIÇ TJETËR. 

Me rastin e propozimeve alternative, keni kujdes: mos prezantoni më shumë se dy apo tre 

propozime, pjatën më të shtrenjtë, natyrisht e propozoni të fundit, pasi është ajo që mbetet në 

kujtesën e klientit. 

Kur bëni propozime, duhet medoemos të ndiqni klientin në varësi të zgjedhjes së pjatës 

kryesore, etj. Oferta juaj duhet të ndryshoj në shije, përgatitje dhe në çmim. 
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5.11. Situata komplekse - trajtimi profesional i ankesave 

 

 

 

 

 

 

                              

                                                 Fig. Klienti i shqetësuar 

Askush nuk është i pagabueshëm, kjo vlen edhe për kuzhinën edhe për shërbimin.  

Nëse mbani parasysh këtë parim, do të jetë shumë e lehtë për Ju, që të mos bini në provokime, 

dhe të nxirrni një mësim të vlefshëm për sfidat profesionale. 

Për fat të keq ekzistojnë murmuritje të shumta tek ndonjë klient. Ndoshta arrijnë t’iu vënë në 

prova shumë të vështira. Në rastet më pak të vështira tentoni të mos shqetësoheni jashtë mase, 

duke pasur parasysh që shpesh personit i intereson vetëm të ketë të drejtë, ose të jetë i 

konsideruar (vlerësuar). 

E gjithë kjo i ka limitet e saja, atje ku nuk përfshihen klientë të tjerë prezent. Në një rast të tillë, 

ky klient do të shkaktonte më shumë dëme se sa dobi. Do të jetë kompetencë e eprorit tuaj, nëse 

ai vendos që t’i drejtohet klientit duke i thënë që të mos kthehet më në lokalin tuaj. Keni 

parasysh: 

“ME KRENARINË TUAJ, DO TË ARRINI GJITHMONË T’IA DILNI MBANË” 

5.11.1. Qetësimi i klientit 

Mos e lini veten të tërhiqeni nga klienti i nervozuar. Mendoni që pikërisht në këto momente 

kërkohet profesionalizmi, objektivat tuaja duhet të jenë: 

 Të qetësoni klientin. 

 Të qartësoni situatën në mënyrë objektive. 
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 Mos e banalizoni reklamimin. 

 Mos e vini në diskutim shijen e klientit. 

E gjithë kjo është e mundur vetëm nëse mbani qetësi dhe e dëgjoni klientin. 

Rregull:  

1. Trajtoni menjëherë reklamimin. 

2. Lejoni klientin që të shpjegohet, dëgjojeni me durim dhe nëse është e nevojshme, merrni 

edhe shënime. Mundohuni të kuptoni cilat pretendime nuk kanë qenë të përmbushura.  

5.12. Çfarë e bën luksoz një bar? 

Çfarë e bën luksoz një restorant? Pikëpamjet janë aq të ndryshme sa edhe njerëzit që do të 

pyesësh. Një restorant mund ta bëjnë luksoz pjatat prej porcelani, gotat e shtrenjta prej kristali, 

lugët e pirunët me veshje floriri apo argjendi, mobilimi, çmimet e larta, etj.  

Mirëpo, roli i banakierit është thelbësor. Restorant, bar, klub, hotel, cilado strukturë qoftë, kanë 

nevojë në radhë të parë për banakier - kamerier profesionist për përballje me klientin. 

Klienti shpesh strukturën e shërbimit e njëjtëson me imazhin që jep banakieri, madje edhe vetë 

cilësia e mallrave të shërbyera, kushtëzohet nga cilësia e shërbimit të banakierit. Higjiena në 

restorant mund të jetë e përkryer, zbukurimi i lokalit me shije të veçantë, gjellët e përgatitura në 

mënyrë speciale, por nëse mënga e banakierit është e ndotur, atëherë çdo gjë zhvleftësohet në 

sytë e klientit. 

Një banakier profesionist shërben me mirësjellje, është i pastër, i veshur hijshëm, punon me 

shpejtësi, e më e rëndësishmja, e ka vështrimin e vëmendjen gjithnjë nga klienti dhe kërkesat e 

tij. 

Duhet pasur parasysh faktin që banakieri asnjëherë nuk duhet të bëhet i tepërt në tavolinën e 

klientit, p. sh., duke ndërruar tavllën pas çdo shkundjeje të cigares, me çka do ta bënte klientin 

të ndihet inferior dhe të ndërroj lokalin.  
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6. GATIMI I ASORTIMENTEVE NË PRITJE TË THJESHTA DHE 

FESTIVE 

6.1. Kuptimi i menysë  

Fjala meny ka dy kuptime: të ngushtë dhe të gjerë. Në kuptimin e ngushtë të fjalës me meny 

nënkuptojmë një radhitje të caktuar të ushqimeve – gjellëve, e cila shitet me çmim të caktuar. 

Këtu bëhet fjalë për ofertën e restoranteve të banketeve të ndryshme si dhe restoranteve të 

vegjël të cilët shesin racione me varg të caktuar ushqimor dhe me çmim të caktuar. 

Vetë menyja si nocion duhet të dallohet nga lista e menysë. 

6.1.1. Lista e menysë 

Paraqet një letër në të cilën janë shënuar vetëm ushqimet, të cilat i takojnë asaj menyje, 

respektivisht vetëm ushqimet, të cilat sipas menysë janë të parapara t’i ofrohen klientit për 

ofertën e tërësishme restorante ose gastronomike. 

Listat e menysë zakonisht përpilohen për bankete të ndryshme. 

6.1.2. Përzgjedhja e menysë  për ngjarjen e caktuar  

Përpilimi i një menyje ngjarjeje merr më shumë vëmendje se zgjedhja e vetë ushqimit. 

Kur vjen puna te argëtimi i vizitorëve për çdo ngjarje, ushqimi dhe pija janë pothuajse aq të 

rëndësishme për një ngjarje si edhe qëllimi i vetë ngjarjes. Si planifikues ngjarjesh, ka mundësi 

të jeni përgjegjës për të punuar me profesionistët e hotelerisë për të planifikuar ushqimin deri në 

përzgjedhjen e çdo artikulli të menysë për grupin tuaj. 

Nëse jemi duke punuar me një furnizues privat ose me drejtuesin e hotelerisë në vendin e 

ngjarjes, gjithmonë është e dobishme të shqyrtojmë disa faktorë përpara se të përpilohet menyja 

përkatëse.  

Planifikimi i një ngjarje nënkupton planifikimin e gjërave të ndryshme njëkohësisht. Përgatitja e 

menysë është një nga pjesët e saj. Zgjedhja e furnizuesit të duhur në këtë drejtim është një hap 

drejt suksesit të ngjarjes. 

https://sq.unitinal.com/profili-i-karrieres-planifikues-i-ngjarjeve/
https://sq.unitinal.com/restoranti-udhezues-catering/
https://sq.unitinal.com/shitesit-e-planifikimit-te-partise-cdo-event-pro-duhet-te-dije/
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Për çdo planifikues të ngjarjeve është e nevojshme të kuptoni pëlqimet dhe preferencat e 

mysafirëve tuaj. 

Pasi të keni një profil të përgjithshëm të listës suaj të miqve, planifikoni një meny që ofron 

shumëllojshmëri ushqimesh dhe pije, në mënyrë që të ftuarit të kenë mundësi të zgjedhin, në 

varësi të grup moshës. 

Këto janë hapat e thjeshtë për të përcaktuar një meny që përmban pijet birrë, kokteje, verëra dhe 

pije të tjera. 

Sigurohemi që pijet të qëndrojnë në meny. 

Përdorim një meny të pijeve kur është e mundur. 

Përdorim emërtime të përshtatshme. 

Përdorim fotografi të shkëlqyera për reklamë. 

Në qendër të vëmendjes vendosim specialitet tona 

Me rastin e hartimit të menysë, merren parasysh edhe stinët. Një faktor tjetër i rëndësishëm 

është të merret parasysh rajoni ose vendndodhja e ngjarjes dhe artikujt ushqimorë të 

popullarizuar nga zona lokale. Posedimi i gjërave ushqimore nga burime të ndryshme në meny 

mund ta bëjë atë më tërheqëse. 

6.1.3. Faktorët që duhet të merren parasysh me rastin e planifikimit të menysë 

1. Koha e disponueshme për të gatuar. 

2. Disponueshmëria e ushqimit sezonal. 

3. Shumëllojshmëri ushqimesh. 

4. Raste të veçanta. 

5. Burime financiare. 

6. Ushqim i shëndetshëm. 

 

 



72 

 

6.2. Meny festive 

1. Meze e ftohtë 

2. Sallatë shtëpie 

3. Mish i përzier 

4. Pije jo alkoolike pa limit 

5. Pije alkoolike (birra Peja, Shkupi) 

6. Verë shtëpie 

7. Raki shtëpie 

8. Koktej “mojito” - specialitet i ngjarjes 

9. Desert me karamele 

6.3. Kontrollimi i funksionimit të mjeteve të punës dhe vendosja e tyre në punë 

Stafi i barit para se të filloj përgatitjen e asortimenteve, paraprakisht duhet të bëj kontrollimin e 

të gjitha mjeteve të cilat do të përdoren për këtë qëllim. 

Mjetet e tilla janë: aparati i kafes, shejkeri, aparati i akullit, mikserët përkatës, enët për shërbim, 

etj. 
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6.4. Gatimi i asortimenteve të ftohta sipas recepturës 

 

Përbërësit për tri lloj mezesh: 1.5 kg. patate të ziera, kripë, biber i zi, djathë i fortë parmezan, 

ajkë e thartë, (pallvakë) mish të tymosur, kaçkavall, ajvar, 5 kastravecë turshi, 2 lugë majonez, 

rigon, sallatë e gjelbër, tuna peshk, keçap, spec i shtypur dhe ullinjtë zi. 

Përgatitja: Fillimisht i marrim patatet e ziera, i vendosim në një enë dhe më pas i shtypim mirë 

me anë të një lugë për pure deri sa të bëhen pure plotësisht. Më pas tek patatet shtojmë një lugë 

të mesme kripë, pak biber të zi, djathë të fortë parmezan dhe i përziejmë mirë patatet me lugë 

deri sa të përzihen mirë me përbërësit. 

Patatet i ndajmë në 3 pjesë të barabarta, marrim një letër kuzhine dhe shtojmë njërën pjesë nga 

patatet që të përgatisim mezen e parë. I vendosim patatet me lugë në letër kuzhine. Pastaj, petën 

e lyejmë me ajkë të thartë, shtojmë disa feta mish të tymosur, kaçkavall, e mbështjellim në 

formë roleje me ndihmën e letrës së kuzhinës, të cilën më pas e largojmë. Rolen e presim me 

thikë në copëza dhe e vendosim në pjatë. 

Më pas përgatisim mezen e dytë: Marrim pjesën tjetër të patateve, u’a shtojmë një lugë ajvar, i 

përziejmë mirë dhe më pas i hedhim në një letër kuzhine dhe veprojmë njësoj si me pjesën e 

parë të patateve, duke e shtrirë mirë me ndihmën e lugës. Në një enë tjetër shtojmë 5 kastravecë 
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turshi të ngrirë me rende, ujin që lëshojnë ato e largojmë, e më pas i shtypim mirë. Në këtë 

përbërje, shtojmë 2 lugë majonez i përziejmë mirë e pastaj petën e patates e lyejmë me këtë 

masë, e mbështjellim në formë roleje dhe e presim në copëza dhe e vendosim në pjatë si edhe 

mezen e parë. 

Marrim pjesën e fundit të patateve dhe përgatisim mezen e tretë: tek patatet shtojmë rigon, 

masën e hedhim përsëri në letër kuzhine, mbi të vendosim fleta marule, tuna peshk dhe e 

mbështjellim përsëri në formë roleje dhe e presim në copëza për ta vendosur më pas në pjatë. 

6.4.1. Përgatitja dhe shërbimi me ushqime të ftohta 

Vlera e pjatave dhe ushqimeve të ftohta në ushqimin e njeriut është shumë e rëndësishme. 

Ushqimet e ftohta përdoren gjithnjë e më shumë në ushqimin e popullatës sonë. Ata zënë një 

vend të madh në menynë e institucioneve hoteliereje dhe në asortimentin e dyqaneve të 

produkteve të kuzhinës. 

Për përgatitjen e ushqimeve të ftohta në prani të klientit nevojitet një parapërgatitje e mirë, e cila 

dallohet sipas llojeve të ndryshme të ushqimit. Këtu bëjnë pjesë: sallatat, antipasta, bifteku tartar 

si dhe përgatitja e shërbimi me disa lloje pemësh dhe frutash të cilat kërkojnë trajtim të veçantë. 
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6.4.2. Përgatitja në prani të klientit 

Punët që bëhen para syve të klientit duhet të jenë të konkretizuara mirë meqë kërkojnë përpikëri 

gjatë realizimi të recetave si dhe njohuri të caktuara për cilësitë dhe karakteristikat e ushqimeve 

të cilat përgatiten aty për aty si: 

- Përgatitja e ushqimeve të ftohta. 

- Filetimet, transhimet.  

- Filetimi i frutave (molla, ananasi, pjeshka, dardha, kivi, banane, portokalli etj.). 

- Prerja e djathërave, proshutave, tortave, etj. 

- Erëzimet, marinimet e sallatave, përgatitja e desertëve. 

 

 

 

 

 

 

             

Fig. Karrocë për prerjen dhe filetimin e mishit në sy të klientit 

6.4.3. Flambimet (Flakërimet) 

Vetë fjala vjen nga frëngjishtja flambés, që do të thotë flakë. Janë ushqime që përgatiten në 

prani të klientit duke krijuar një shfaqje të bukur për shkak të flakës gjatë gatimit.    

Flambimi është përpunimi përfundimtar i ushqimit në flakë. 

 Flambimi i frutave (banane, pjeshkë, ananas, dardhë, etj.) 

 Flambimi i krepave 

 Flambimi i ushqimeve (pjata të para, të dyta etj.) 

Personeli i shërbimit që kryen flambimet, duhet të jetë tejet i kualifikuar dhe të ketë aftësi të 

menaxhojë çdo situatë. Ai duhet të ketë aftësinë të gatuajë në mënyrë spektakolare por jo me 

flakë të mëdha (merret në konsideratë sasia e alkoolit që përdoret), pasi jo vetëm prishet shija e 

https://metronom.al/mod/page/view.php?id=3900
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gatimit nga sasia e madhe e alkoolit por edhe rrezikon që shfaqja e flakës të mund të shkaktojë 

dëmtime të tjera. 

6.5. Gatimi i desertëve sipas recepturës  

Përgatitësi i ëmbëlsirave është person me arsim të specializuar i cili i përgatit dhe dekoron 

ëmbëlsirat – desertët sipas listës së ofruar të ushqimeve apo menyve. Duhet të jetë i aftë në 

punën e tij, të ketë ndjenjë për estetikë dhe dekorim. Duhet të ketë kujdes gjatë përdorimit të 

materialeve si dhe ruajtjen e produkteve dhe prodhimeve të gatshme (për shkak se prishen 

lehtë). 

6.5.1. Sallatë frutash 

Kjo sallatë frutash nënkupton një përzierje për stinën e  

verës ku një përzierje frutash dhuron shumë freski dhe 

relaksim. Duhet shumë pak kohë për ta përgatitur dhe 

mënyrat e shërbimit janë të ndryshme. 

Përbërësit: 150 gr luleshtrydhe, dy kokrra kivi, dy 

kokrra pjeshkë, një kokërr limon, dy banane, gjysmë 

pjepri, gjysmë ananasi, 50 gr sheqer. 

 

Mënyra e përgatitjes: 

Pasi kemi larë të gjitha frutat, i presim në copëza të vogla katrore. Fillojmë me luleshtrydhe, 

kivin, pjeshkat, pjeprin, anasin dhe në fund bananen. Pasi kjo e fundit ka tendencë të nxihet. 

Llojet e frutave mund të ndryshohen sipas dëshirës, por mos i përdorni vetëm frutat e ëmbël. 

Pasi ti kemi prerë të gjitha frutat, i hedhim në një enë qelqi dhe shtrydhim kokrrën e limonit 

sipër. Si hap i fundit mbetet të shtojmë sheqerin dhe i përziejmë të gjithë së bashku. Këshillohet 

që sallatën e frutave ta lëmë në një vend të freskët për të paktën një orë, me ç’rast frutat zbuten 

dhe shkëmbejnë shijet. 

Mund ta shërbeni në një enë qelqi shoqëruar me akullore ose edhe veçmas. 
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6.6. Dekorimi i asortimentit sipas menysë 

Hapi më interesant në përgatitjen e mezeve në bar është dekorimi i tyre. Këtu vjen në shprehje 

fantazia, ku mund të luajmë me ngjyra dhe forma të ndryshme. Çdo banakier dëshiron që me 

idetë interesante t’i befasojë mysafirët. 

 

Edhe dekorimi më i thjeshtë mund të jetë aq i bukur saqë 

të josh për të provuar një bukuri të tillë. Mënyra 

tradicionale është që sallata të dekorohet me majdanoz, 

kopër, qepë dhe marule. Kjo nuk është mënyra e vetme e 

dekorimit, po vazhdimisht duhet hulumtuar idetë dhe 

fantazitë kreative. 

Fig. Dekorimi me ngjyra 

 

Për dekorimin me shije të pjatës tuaj duhet të përdorni ngjyra që do t'i joshin mysafirët për 

konsumimin e sallatës: 

 ngjyrë jargavan bashkangjitur me lëng panxhar produkteve; 

 burgundy të ndritshme - panxhar i zier; 

 rozë - lëng boronicë; 

 ngjyra e kuqe - domate, boronicë, shega e shegës, piper i ëmbël; 

 verdhë - vezë e verdhë veze, drithëra misri, piper i ëmbël; 

 jeshile - të gjitha zarzavate, bizele, tranguj, ullinj, speca të ëmbla; 

 portokalli - paste domate, karota ose lëng karote; 

 bardhë - rrepkë, bardhë veze, krem kosi, oriz, gjizë, patate; 

 ngjyrë blu - lëng i kuq lakër; 

 vjollcë - vetë lakër. Një shembull është Astra nga lakër e copëtuar e kuqe 
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6.7. Vendosja e ushqimeve në tavolinën - pjatën për pritje    

Shërbimi i pjatave në tavolinën pritëse 

Ushqimi i përgatitur në bazë të menysë së përcaktuar, varësisht nga ngjarja, duhet të vendoset 

sipas rregullit në pjatat të cilat domosdoshmërish duhet t’i përshtaten llojit të ushqimit. Tavolina 

vendoset në hapësirën përkatëse në restorant – bar dhe pajiset me aksesorët e nevojshëm. Pjata  

elegante do të konsiderohen pjatat me shumëllojshmëri ushqimesh dhe ngjyrash, duke mos 

anashkaluar asnjëherë pastërtinë. Vizitorët lëvizin dhe shërbehen vetë, pastaj zgjedhin vendet e 

tyre. 

Pijet vendosen në një tryezë të veçantë nga ushqimi. 
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6.8. Pastrimi i ambientit të punës dhe mjeteve të punës 

Mjetet e gatimit dhe shërbimit duhet të ruhen dhe mirëmbahen. Të punësuarit në bar duhet t’i 

njohin karakteristikat e të gjitha pajisjeve teknike, që të munden t’i përdorin në mënyrë të 

rregullt. Gjithashtu, duhet mirë t’i njohin mjetet e pastrimit të inventarit, sepse në të kundërt ata 

do ta dëmtojnë atë. Sa për inventarin që është i thyer, me atë duhet pasur shumë kujdes. 

Inventar më i madh konsiderohen:  

 mjetet elektrike për akullore e cila vet përgatit akullore; 

 mjete pjatalarëse që për 1 orë mund të lajë enë nga 200 shërbyes dhe janë edhe të llojeve 

të shumta;  

 frigoriferë, të cilët mund të jenë për mbajtje të vazhdueshme të artikujve ushqimor apo 

produkteve. 

Në inventar të vogël apo mjete për punë numërohen: pjata, gota, tabakë sipas madhësisë të 

ndryshme, shtrydhëse, lugë franceze, pirunë gatimi, dërrasë për prerje, forma për dekorim, 

thika gatimi në madhësi të ndryshme etj. 

6.9. Ruajtja e higjienës dhe mbrojtja e mjedisit  

Higjiena personale është një koncept që përdoret zakonisht në praktikat e shëndetit publik dhe  

mjekësor. 

Gjithashtu praktikohet gjerësisht në nivelin individual dhe në shtëpi. Ajo përfshin ruajtjen e 

pastërtisë së trupit dhe rrobave. Higjiena personale është personale, siç nënkupton emri i saj. Në 

këtë drejtim, higjiena personale përcaktohet si një gjendje që promovon praktikat sanitare ndaj 

vetvetes. Në përgjithësi, praktika e higjienës personale është përdorur për të parandaluar ose 

minimizuar incidentet dhe përhapjen e sëmundjeve ngjitëse.  

Rregullat për mbajtjen e duhur të higjienës janë të detyrueshme që të respektohen me qëllim të 

parandalimit të përhapjes së viruseve dhe baktereve të dëmshme në të gjithë ambientin e punës, 

duke siguruar një mjedis të sigurt dhe të shëndetshëm të punës dhe duke zvogëluar rreziqet 

shëndetësore për të gjithë. 

Për mbrojtjen e mjedisit gjithashtu duhet marrë hapa konkret nga të gjithë. Në radhë të parë, 

produktet konvencionale të pastrimit janë të këqija për mjedisin. Kimikatet e ashpra në 
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pastruesit industrialë nuk prishen dhe ndotin tokën, ujin dhe ajrin. 

Nga ushqimet dhe paketimet e mbetura dhe madje edhe furnizimet e vjetra të kuzhinës, 

industria ushqimore prodhon shumë mbeturina. Programet e riciklimit jo vetëm që zvogëlojnë 

mbeturinat dhe kursen para, por ato promovojnë një imazh të qëndrueshëm për mbrojtësit e 

restoranteve. Tani ka kaq shumë përqendrim të publikut dhe konsumatorit në bizneset e 

qëndrueshme dhe eko-miqësore. 
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7. MARKETINGU DIGJITAL 

7.1. Rëndësia e marketingut digjital 

Marketingu është esencial për suksesin e ndërmarrjeve dhe në këtë kuptim ai siguron realizimin 

e qëllimeve madhore, gjegjësisht mbijetesën e ndërmarrjeve, rritjen dhe zhvillimin. Marketingu 

mundëson që më mirë të identifikohen sjelljet e konsumatorëve, të hulumtohet tregu, të 

prezantohen idetë, të komunikohet me publikun, etj. Varësisht nga mënyra e promovimit të 

produkteve dhe shërbimeve do të varet kërkesa e konsumatorëve për ato. 

7.1.1. Pse bizneset duhet të bëjnë marketing online (digjital)?  

Duke marrë parasysh se të gjitha ndërmarrjet janë të orientuara kah tregu, këto aftësi dhe 

shkathtësi duhet të jenë të mbjella tek të gjithë ata të cilët punojnë apo synojnë të punësohen në 

kompani apo korporata të caktuara me qëllim të realizimit të vizionit, misionit dhe strategjive të 

tyre. 

7.2. Mediat sociale si mjete të promovimit të produkteve dhe shërbimeve 

7.2.1. Hapja dhe përdorimi i llogarisë së biznesit në Facebook 

Në mënyrë që të bëhet promovimi i produkteve në platformën Facebook, së pari duhet të 

krijohet faqja e biznesit/ ndërmarrjes. Pas kyçjes në Facebook, krijimi i faqes bëhet duke klikuar 

në butonin Create, si në figurën më poshtë. 

 

 

 

 

 

 

 

 
       Figura 1. Create 
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Me të klikuar në create Page, hapet faqja në vazhdim: 

Figura 2. Krijimi i faqes 
 

Për të vazhduar me krijimin e faqes, duhet të klikohet butoni Get Started tek Business or Brand. 

Pas përfundimit të krijimit të faqes së biznesit në Facebook, përdoruesi duhet të promovojë 

faqen e tij dhe ti ftoj të tjerët që ta bëjnë Like. Në figurën më poshtë, duke klikuar në Invite 

Friends, hapet lista e shokëve/ shoqeve në Facebook dhe bëhet ftesa për pëlqim të faqes. 
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    Figura 3. Ftesa 

 

Pasi që të bëhen gati materialet që do të promovohen përmes Facebook, duke klikuar në butonin 

Ad Center në fillim të faqes së biznesit, hapet forma si më poshtë. 
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        Figura 4. Ad Center 
 

Për të krijuar reklamë, duhet të klikohet butoni Create Ad, e cila të dërgon në faqen e ilustruar 

në vijim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Promovimi i postimeve 

Siç shihet në këtë faqe, përdoruesi ka mundësi të krijoj postim dhe ta promovoj postimin (kjo 

bëhet me pagesë dhe vetëm për postimet ekzistuese në faqe) – Boost a Post, ka mundësi të 

promovoj faqen e Facebook, dhe opsione tjera. 

Pas krijimit të postimit (me foto ose video), në mënyrë që ti shfaqet ky postim Audiencës në 

masë, përdoruesi duhet të klikoj në Audiences në anën e poshtme të majtë si në Figurën 4, dhe 

përdoruesi duhet të klikoj në butonin Create Audience.   
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Figura 6. Krijimi audiencës 
 

Në mënyrë që të krijohet audienca sa më e përshtatshme, përdoruesi duhet t’ia vendosë një emër 

audiencës, të zgjedh gjininë e audiencës së targetuar, të zgjedh lokacionin e audiencës (mund të 

bëhet edhe me emër të qytetit që të jetë më specifike), dhe pjesa më e rëndësishme është 

përfshirja e interesave të audiencës, p.sh, nëse faqja e krijuar përdoret për promovimin e 

ëmbëlsirave/ torteve, atëherë përdoruesi tek Include people who match, mund të zgjedh 

interesa të ndryshëm që ndërlidhen ëmbëlsira, si në faqen në vijim. 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Përzgjedhja e interesave 

Në këtë figurë, shohim që në momentin që e shkruajmë cake, na shfaqet një listë e gjerë e 

interesave, andaj përdoruesi duhet ti përzgjedh këto interesa me kujdes që të mund ta targetojë 

audiencën më të përshtatshme. Me fjalën Interests në këtë rast nënkuptojmë që përdoruesit të 

tjerë në Facebook vetëm kanë pëlqyer faqe tjera të ngjashme, që përfshinë produktet që biznesi 

dëshiron ti promovojë dhe gjasat janë më të mëdha për të arritur atë audience.  

Pasi që vendosën Interest, shfaqet numri i audiencës që i plotësojnë kriteret e përzgjedhjes. Pas 

përfundimit, klikohet butoni Save dhe audienca krijohet. Përdoruesi mund të krijoj audienca të 

ndryshme dhe ti përdorë për postime të ndryshme.  

7.2.2. Hapja dhe përdorimi i llogarisë së biznesit në Instagram 

Në mënyrë që të bëhet promovimi i produkteve në platformën Instagram, së pari duhet të 

downloadohet aplikacioni. Me të hapur aplikacionin shfaqet figura si më poshtë.  

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 8. Instagram - krijimi i userit      Figura 9. Instagram - krijimi fjalëkalimit 
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Në hapje të aplikacionit Instagram, fillimisht shkruhet emri i përdoruesit, si në figurën 8 dhe 

klikohet në butonin Next, ku përdoruesi duhet ta shkruaj fjalëkalimin si në figurën 9 dhe të 

klikoj Next. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Regjistrimi emailit 
 

Në mënyrë që të përfundojë krijimi i llogarisë në Instagram, përdoruesi duhet të shkruaj një 

email apo numër të telefonit valid. Në të klikuar Next si në figurën 10, përdoruesi do ta pranoj 

një email/ sms nga Instagram për konfirmimin e llogarisë. Konfirmimi i llogarisë është 

obligativ. 



88 

 

Figura 11. Profili Instagram                    Figura 12. Instagram Settings 
 

 

Pas konfirmimit të llogarisë, hapet profili i përdoruesit si në figurën 11. Në mënyrë që të bëhet 

lidhja me faqen e Facebook, përdoruesi duhet të klikojë fillimisht në ikonën në të djathtë në 

fund të faqes ku është shigjeta hapi 1, pastaj të klikoj në ikonën në të djathtë në fillim të faqes 

ku është shigjeta hapi 2. Pas klikimit të kësaj, hapet forma si në figurën 12, dhe duhet të 

klikohet në butonin Settings për të vazhduar. 
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        Figura 13. Settings        Figura 14. Instagram account 
 

Në figurën 13, përdoruesi duhet të klikojë tek Account, e cila e dërgon përdoruesin tek figura në 

vazhdim. Në mënyrë që të bëhet lidhja, përdoruesi duhet të klikoj në Linked Accounts si tek 

figura 14, e cila e dërgon përdoruesin në formën si në vazhdim. 
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Figura 15. Instagram link account 
 

Në figurën 15, përdoruesi duhet të klikoj tek Facebook, të shkruaj emailin dhe fjalëkalimin e 

Facebook-ut, dhe në këtë mënyrë përfundon lidhja e faqes në dy platformat. Pas lidhjes së 

platformave, përdoruesi mund të bëjë postime si nga Facebook të shfaqet në Instagram dhe 

anasjelltas.  
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7.3. Rregullimi i fotografive me Canva  

Në mënyrë që të duken fotografitë më profesionale kur postohen në llogaritë e Facebook dhe 

Instagram, përdoruesi mund të krijoj llogari falas në platformën Canva 

(https://www.canva.com/). Krijimi i llogarisë bëhet shumë lehtë duke klikuar Sign Up with 

Facebook, pasi që vetëm e kemi llogarinë e Facebook. Platforma duket si në figurën 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Canva platform 

 

Përdoruesi mund të klikoj tek Uploads për të ngarkuar fotografitë e tyre dhe duhet ti ndjek hapat 

si në Tutorial që shfaqet në anën e djathtë “Tutorial: Create your first design”.  

Pasi që ti rregulloj fotot, përdoruesi duhet ato foto ti postojë në rrjetet Facebook dhe Instagram.  

https://www.canva.com/
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7.4. Sfidat e marketingut digjital 

Një ndër shqetësimet kryesore të digjitalizimit të proceseve të punës është impakti që ai pritet të 

ketë në nivelin e papunësisë. Parimisht mund të ketë tkurrje të vendeve të punës dhe vështirësi 

për të qëndruar në postet e tyre të punës për personelin me moshë mbi 50 vjeç.  

Digjitalizimi i punës ka krijuar shumë profesione të reja të cilët kërkojnë përgatitje të lartë 

teknike dhe trajnim të herëpashershëm për t’iu përshtatur teknologjisë se re dhe dinamikës së 

lartë të zhvillimeve digjitale. Këto nevoja për informacion dhe trajnime përjashtojnë nga 

integrimi në vendet e reja të punës stafin ekzistues me përvojë, i cili nuk ka kohën e nevojshme 

për trajnim dhe integrim. 

7.5. Rezultatet e arritura nga marketingu  digjital 

Rezultatet e matshme 

Një nga arsyet më të mëdha pse marketingu digjital ka arritur të tejkalojë atë tradicional është 

për shkak të faktit se ofron rezultate të matshme. Ju nuk mund të matni sa njerëz kanë parë 

billbordin tuaj në ditë ose sa njerëz kanë lexuar fletushkën përpara se ta hedhin atë në shportë. 

Nga ana tjetër, kur përdorni marketingun digjital do të merrni rezultate solide dhe reale që do 

t’ju tregojnë saktësisht se sa njerëz klikuan në linkun e caktuar dhe  në faqen tuaj elektronike. 

Kjo do t’ju mundësojë të përqendroheni në segmentin ku vijnë shumica e klientëve potencialë. 

Fleksibiliteti 

Konsumatorët sot janë të interesuar për përvoja të personalizuara që plotësojnë nevojat e tyre. 

Marketingu digjital vjen këtu në fjalë sepse ju lejon të përfitoni nga interesat e një klienti duke i 

dërguar atij një mesazh unik. Ju mund të adaptoni  mesazhet në bazë të grupeve të 

konsumatorëve, dhe ky personalizim do të bëjë konsumatorin të ndjehet i veçantë, pasi merr 

efektin që mesazhi i është dërguar vetëm atij. 

Qasja në një audiencë më të madhe 

Nëpërmjet marketingut digjital, mund të arrini një audiencë më të madhe dhe më globale në sajë 

të internetit që është i pranishëm në çdo vend. Nga ana tjetër, marketingu tradicional ju kufizon 

në një zonë të caktuar gjeografike. 
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Disponueshmëri më e madhe 

Një nga problemet më të mëdha të marketingut tradicional “offline” është se metodat e 

marketingut si: reklamat televizive, billbordet dhe reklamat e radios janë në dispozicion vetëm 

për lojtarët më të mëdhenj, ndërkohë që bizneset e vogla shpesh nuk kanë mundësi të paguajnë 

këtë lloj reklame. Kjo nuk vlen për marketingun digjital, sepse nëpërmjet saj, çdo kompani ka 

mundësi për të arritur një numër të madh njerëzish pa marrë parasysh madhësinë. 

Rritja e numrit të të interesuarve 

Ju duhen vetëm disa klikime për të marrë një klient në internet. Njerëzit nuk kanë nevojë të 

vizitojnë biznesin tuaj ose të lidhen me ju për t’u bërë klientë. Tani ata mund të gjejnë të gjithë 

informacionin në lidhje me biznesin tuaj në internet dhe mund të bëhen klientët tuaj. 

7.6. Pse duhet investuar në marketingun digjital?! 

Në të kaluarën, kur kompanitë dëshironin të reklamonin produktet/ shërbimet e tyre, atë e bënin 

përmes kanaleve të marketingut tradicional sikurse TV, radio apo mediave të shkruara. 

Deri vonë kjo, ka funksionuar mirë dhe ka qenë efikase, sidoqoftë, të njëjtën gjë s’mund ta 

themi edhe për dekadën e fundit. Kjo sepse zhvillimet e mëdha teknologjike kanë ndryshuar 

mënyrën e komunikimit të të interesuarve me bizneset dhe anasjelltas. Si rezultat i kësaj, është e 

nevojshme që gjatë planifikimit të kampanjës së marketingut të sigurohemi që marketingu 

digjital të jetë i integruar në strategjinë e marketingut, sepse: 

 Kthimi në investim është i shpejtë & matshëm. 

 Është më i lirë dhe më efektiv sesa marketingu tradicional. 

 Reklama shfaqet para audiencës së përcaktuar nga ju. 

 Menaxhimi i reklamave është më i lehtë, shpejtë dhe praktik. 

 Mund ta shihni performancën e reklamës në kohë reale. 

 Është një nga industritë me rritjen më të shpejtë dhe është këtu për të qëndruar. 



94 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

PËRFUNDIMI 

Disa prej klientëve të rregullt të restorantit fillojnë edhe të njihen me personelin e shërbimit dhe 

të përshëndeten me emër. Kjo është një gjë e mirë për imazhin e restorantit apo barit, kur merret 

parasysh fakti se ata flasin për shërbimin dhe mikpritjen tuaj me miqtë dhe kolegët e tyre. 

Kjo është reklama më e mirë dhe fare pa shpenzime që mund t’i bëhet një restoranti. 

Andaj ju tashmë e dini se si duhet investuar në krijimin dhe mbajtjen e këtyre klientëve të 

rregullt. 

Pse duhet që banakierët të trajnohen për kryerjen e punës që e kryejnë ndoshta me vite? 

Sepse shumë banakierë, barist as nuk kanë idenë se çfarë ata janë duke bërë përmes ushtrimit të 

punës së përditshme të tyre, pavarësisht faktit se të jesh bankier/e nuk është një punë e lehtë, 

sepse mund të gjendesh para sfidave të pa pritura. E sidomos në moment të tilla vije në shprehje 

aftësia profesionale e banakierit/ es. Durimi, shkathtësia duhet të jenë virtytet kryesore të tij/ saj. 

Kjo është arsyeja se pse shërbimi është shpesh pjesa më e dobët e një restoranti. Përkundë faktit 

se vazhdimisht investohet në rregullimin e lokalit, dekorit apo menysë. Mirëpo, shpesh gjëja e 

fundit që mendohet është trajnimi i banakierëve nga trajnerët profesional. Në të vërtetë, 

restorantet ankohen për vështirësi në rekrutimin e banakierëve me përvojë, por bëjnë shumë pak 

për të korrigjuar problemin. 

Shërbimet e dobëta do të rrisin gjasat që restorantet të dështojnë, puna e tyre vazhdimisht të bie, 

sepse shumë nga klientët nuk ankohen për shërbim të dobët, apo pritje jo të mirë, por në rastet 

më të shpeshta zgjedhin që të mos vizitojnë më restorantin në fjalë. 

Një zgjidhje e mirë do të ishte organizimi i vazhdueshëm i trajnimeve të tilla në vendin e punës 

sidomos në restorantet e reja që kanë rekrutuar punonjës të rinj, pa përvojë. 
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