
 Ndërmarrjet dhe aftësitë e tyre konkurruese 

 

Tekst për lexim 

 

Kur kthehem në shtëpi nga puna djali im po priste padurim. Me thotë që i nevojiten këpucë të reja 

atletike, sepse ato të blera disa ditë më parë nuk ishin dhe aq komode. Nuk u binda, por as nuk 

reagova, duke menduar që këpucët atketike që sapo kishte blerë ishin të firmës NIKE që unë 

mendoja që ishin veçanërisht të përshtatshme për djalin tim që luan basketboll. Pas pak thirrem me 

urgjencë para televizorit për të parë këpucët për të cilat “kishte nevojë” im bir. Ishin të firmës 

Reebok dhe të firmosura GUnit. Ato këpucë duheshin blerë sepse 50 Cent dukej shumë bukur kur 

dilte me to nga makina dhe përplaste këmbën në tokë. Cdo koment nga ana ime nuk kishte vlerë dhe 

u përgjigja që do t’i blija kur të kisha mundësi financiare, megjithëse do të më kushtonin edhe 120 

euro të tjera. Reebok hyri në biznesin e këpucëve në fillim të viteve 1980 dhe ka pasur një sukses të 

jashtëzakonshëm. Firma ka ardhur duke shtuar prodhimin e saj të këpucëve atletike duke hedhur në 

treg për shembull këpucë me tuba plastikë në taban të cilat “kthejnë mbrapsht energjinë tek ai që i 

vesh” ose këpucë speciale të përbëra nga materiali i sediljeve të anijes kozmike Shuttle. Konkurrenti 

më i fortë i Reebok është NIKE. Secili zotëron rreth ¼ e tregut të këpucëve atletike dhe firma të tjera 

të dëgjuara si Converse ose Adidas etj, ndajnë ndërmjet tyre pjesën e mbetur të tregut. NIKE e krijoi 

reputacionin duke prodhuar atlete të cilësisë së lartë për sporte të veçanta si basketbolli, tenisi apo 

vrapi. Atletet e kësaj firme vishen nga atletë të mëdhenj. Nga ana tjetër firma është përqendruar 

edhe në prodhimin e aksesorëve si kostume tenisi, vrapi etj. Madje NIKE prodhon veshje ngjyrat e të 

cilave përshtaten me modën e fundit. Fakti më interesant është që pjesa më e madhe e produkteve 

të këtyre firmave, megjithëse janë të destinuara për sport, nuk blihen nga njerëz që ushtrojnë 

aktivitet sportiv. Ato blihen nga njerëz që mendojnë se duke i veshur ato duken bukur, në formë dhe 

modernë. Siç dëshiron edhe djali im. 

 

 

Detyra dhe situata shtesë: 

Para 20 o se 30 viteve njerëzit përdornin për sport atlete prej lecke me çmime shumë të vogla. Çfarë 

strategjie kanë ndjekur firmat e mësipërme për të ndryshuar këtë fakt? 

A është etike për këto ndërmarrje të nxisin të rinjtë të blejnë mallra shumë të shtrenjta për ta? 

Ka modele të veçanta këpucësh të prodhuara nga këto firma që kushtojnë deri në 370 euro. Për cilin 

segment të tregut prodhohen ato? 

Këto firma prodhojnë produktet e tyre në vende të Azisë në të cilat puna kushton shumë më pak. A 

do ta përballonin ato konkurrencën në se do të prodhonin në Amerikë ose Evropë? 

Përse megjithëse produkte të prodhuara nga prodhues të ndryshëm kanë të njëjtat karakteristika, 

më shumë tërheq vëmendjen ai prej tyre i cili është prodhuar nga një firmë e dëgjuar? 

 

Udhëzim: Lexohet teksti dhe jepni mendimin e juaj për argumentet e parashtruara në formë 

pyetjesh, i dërgoni përgjigjet e juaja në formatin Word në: fazliu.linda@gmail.com. 


