Nisja dhe Rritja
e Biznesit Tim
MBËSHTETJA TE VETJA



HYRJE
A MUND TË MË NDIHMOJË KY GRUP TA NIS APO TA RRIT
NJË BIZNES?
Nuk është e lehtë të fillosh ose të rritësh një biznes, por grupi juaj i mbështetjes te vetja do t’ju ndihmojë të merrni vendime të urta biznesi. Në mbledhjet e
grupit, ju do të zotoheni të kryeni veprime konkrete. Grupi do t’ju japë ide të
reja dhe do t’ju nxitë. Qëllimi i këtij grupi nuk është vetëm t’ju ndihmojë për
biznesin tuaj; ai është gjithashtu që t’ju ndihmojë të veproni me bindje dhe
besim më të madh te Zoti dhe të merrni bekimet e premtuara të Tij të mbështetjes te vetja materialisht dhe shpirtërisht.

ÇFARË ËSHTË NJË GRUP I MBËSHTETJES TE VETJA?
Një grup i mbështetjes te vetja është i ndryshëm nga shumica e kurseve,
mësimeve dhe seminareve praktike në Kishë. Nuk ka mësues, udhëheqës apo
trajnues. Anëtarët e grupit mësojnë së bashku dhe e përkrahin dhe nxitin
njëri-tjetrin. Ne e mbajmë njëri-tjetrin përgjegjës për zotimet tona dhe këshillohemi së bashku për t’i zgjidhur problemet.

ÇFARË BËJNË ANËTARËT E GRUPIT?
Në mbledhje, anëtarët e grupit zotohen të veprojnë. Ne jo vetëm i mësojmë
por edhe i bëjmë gjërat që na bëjnë të mbështetur te vetja. Ne marrim zotime,
ndihmojmë njëri-tjetrin për të mbajtur zotimet dhe e raportojmë përparimin
tonë. Ngaqë grupi punon si këshill, është me rëndësi që të marrim pjesë rregullisht dhe në orar në mbledhje. Silleni gjithnjë këtë fletore pune dhe broshurat
Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet dhe Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
Çdo mbledhje e grupit duhet të zgjatë rreth dy orë. Të vepruarit sipas zotimeve do të kërkojë një deri dy orë në ditë.

ÇFARË BËN NJË NDËRMJETËS?
Ndërmjetësit nuk janë ekspertë në biznes apo mësimdhënie. Ata nuk e udhëheqin apo i japin mësim grupit. Ata thjesht e ndihmojnë grupin t’i ndjekë
materialet saktësisht siç janë shkruar. Një specialist i mbështetjes te vetja normalisht i ndërmjetëson mbledhjet e grupit; gjithsesi, anëtarë të grupit mund
të caktohen të ndërmjetësojnë pas disa javësh nëse nevojitet. Për të mësuar më
shumë, shihni Udhëzuesin e Udhëheqësit dhe materialet filmike te srs.lds.org.

CERTIFIKATË PËRFUNDIMI
Anëtarët e grupit që marrin pjesë në mbledhje dhe i mbajnë zotimet, do të
kenë të drejtën të marrin dy certifikata nga Kolegji i Biznesit i SHDM-së: një
certifikatë për sipërmarrje biznesi (shihni faqet 197–198 për kërkesat) dhe një
certifikatë për mbështetjen te vetja (shihni faqen 29 te broshura Themeli Im).

“Nuk ka problem
në familje, lagje apo
kunj që nuk mund të
zgjidhet nëse kërkojmë për zgjidhje sipas
mënyrës së Zotit duke
u këshilluar – duke u
këshilluar vërtet – me
njëri-tjetrin.”
M. RUSSELL BALLARD,
Counseling with Our
Councils, botim i rishikuar
(2012), f. 4
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Si ta nis apo
përmirësoj
biznesin tim?
Nisja dhe Rritja e Biznesit Tim

1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

PËR NDËRMJETËSIT

Dita e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni anëtarëve të grupit, nëse e keni
informacionin e kontaktit të tyre. Pyetini a do të vijnë në mbledhje.
Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët për të nënshkruar listën e
pranisë.
• Përgatitini materialet e mbledhjes:
◦ Sillni një kopje të kësaj fletoreje pune dhe të broshurës Themeli Im:
Parimet, Aftësitë, Zakonet për çdo anëtar të grupit.
◦ Sillni pesë kopje shtesë të broshurës Shtegu Im drejt Mbështetjes te
Vetja në rast se anëtarët e grupit nuk e kanë marrë një kopje.
◦ Bëni gati një mënyrë për të shfaqur materiale filmike, nëse është
e mundur.
◦ Nuk keni libra apo materiale filmike? Ju mund t’i merrni në internet te srs.lds.org.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
◦ Ndërmjetësi nuk qëndron në këmbë gjatë mbledhjes dhe nuk ulet
në krye të tavolinës. Ndërmjetësi nuk duhet të jetë qendra e vëmendjes por duhet t’i ndihmojë anëtarët e grupit të përqendrohen
te njëri-tjetri.
10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini anëtarët e grupit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë. Mësojini emrat e tyre.
• Kalojeni dorë më dorë një fletë dhe kërkojini secilit të shkruajë
emrin e vet të plotë, lagjen ose degën dhe datëlindjen (ditën dhe
muajin, jo vitin).
◦ Pas mbledhjes së grupit, shkoni te srs.lds.org/report dhe ndiqini
udhëzimet për t’i regjistruar të gjithë anëtarët e grupit.
◦ Pas mbledhjes së parë, bëni një listë kontaktesh për t’ia dhënë
grupit.
• Caktoni një njeri të matë kohën për ta mbajtur grupin brenda programit. Kërkojini atij ose asaj të vendosë një kohëmatës sipas drejtimit
në fletoren e punës.
◦ Për shembull, ju do t’i shihni udhëzimet që thonë: “Koha:
Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni”. Kohëmatësi do ta vendosë kohën në një telefon, orë dore apo ndonjë
kohëmatës tjetër dhe do t’i thotë grupit kur koha të mbarojë.
Pastaj grupi mund të vendosë nëse ta fillojë pjesën tjetër apo ta
vazhdojë diskutimin e vet për disa minuta të tjera.
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

Në kohën e fillimit:
• Thoni: “Mirë se vini në këtë grup të mbështetjes te vetja”.
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Thoni sa vijon:
◦ “Ky është një grup i mbështetjes te vetja i quajtur ‘Nisja dhe
Rritja e Biznesit Tim’. A jeni të gjithë këtu për të nisur apo rritur
një biznes?
◦ “Fondi i Qarkullueshëm Arsimor nuk jep hua për biznes. Por në
fund të këtyre mbledhjeve, ju do të jeni të përgatitur më mirë për
të marrë vendime rreth huamarrjeve nga huadhënësit vendorë.
◦ Ne do të mblidhemi 12 herë. Çdo mbledhje do të zgjatë rreth dy
orë. Ne do të shpenzojmë gjithashtu një deri dy orë çdo ditë për t’i
mbajtur zotimet tona që do t’i ndihmojnë bizneset tona. A do ta
bëni këtë zotim kohor?”
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Thoni sa vijon:
◦ “Sa herë që mblidhemi, ne fillojmë me një temë nga broshura që
quhet Themeli Im: Parimet, Aftësitë, Zakonet. Kjo na ndihmon të
mësojmë dhe jetojmë parime, aftësi dhe zakone që çojnë drejt
mbështetjes shpirtërore dhe materiale te vetja.
◦ Fryma e Shenjtë do t’ju japë ide gjatë gjithë javës.
Shkruajini idetë tuaja dhe vërini ato në jetë. Ndërsa
e bëni këtë, Zoti do t’ju bekojë dhe do të bëjë mrekullitë e Tij me biznesin tuaj.”
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për
broshurën Themeli Im.
• Lexojeni letrën hyrëse nga Presidenca e Parë në faqen
2 te broshura Themeli Im. Pastaj plotësojeni parimin 1
në atë broshurë dhe kthehuni te kjo fletore pune.

Themeli Im:
Parimet, Aftësitë,
Zakonet
MBËSHTETJA TE VETJA
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

MËSONI
NE JEMI PJESË E “SHTËPISË SË RUAJTJES SË ZOTIT”.
Koha:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

Ushtrohuni:

Formoni grupe me 3 vetë secili. Lëvizini karriget për të qenë përballë njëri-tjetrit.
1. Njëri nga ju duhet t’u tregojë të tjerëve rreth një arritjeje. Mund
të thoni: “Mora çmim për ‘shërbimin më të mirë’ në punë”, ose
“Shërbeva në një mision” (apo një thirrje tjetër në Kishë) ose
“Jam nënë”.
2. Tani sa më shpejt të munden, dy të tjerët ju thonë juve çfarë zotësish dhe aftësish u nevojitën për ta pasur atë arritje. Ata duhet
të marrin një minutë. Nëse thatë: “Shërbeva në një mision”,
të tjerët mund të thonë me shpejtësi: “Atëherë ju jeni i guximshëm, student i mirë, shumë punëtor, udhëheqës, punonjës social, vendosës synimesh, i mirë me njerëzit, mësues, planifikues
i mirë dhe në gjendje të bëni gjëra të vështira”.
3. Përsëriteni këtë për secilin person.

Diskutoni:
Lexoni:
Diskutoni:

Ushtrohuni:

Çfarë ndiet ndërsa të tjerët flisnin rreth talenteve dhe aftësive
tuaja?
Të gjitha aftësitë dhe zotësitë që ka secili nga ne, janë pjesë e
shtëpisë së ruajtjes së Zotit.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë. A mundet të punojë
grupi ynë së bashku dhe “të kërkojë interesin” e anëtarëve të tjerë
të grupit?
Le të bëjmë veprimin tonë të parë si grup. Le të marrim pesë minuta dhe të vendosim se si do të quhet grupi ynë.
Shkruajeni emrin e grupit më poshtë:

“Dhe e gjithë kjo për
përfitimin e kishës së
Perëndisë së gjallë, që
çdo njeri të mund të
përmirësohet në talentin e tij, që çdo njeri të
mund të fitojë talente
të tjera, po, madje njëqindfish, për t’i hedhur
në shtëpinë e ruajtjes
së Zotit . . . Cilido
duke kërkuar interesin
e të afërmit të tij dhe
duke bërë gjithçka me
syrin drejtuar te lavdia
e Perëndisë.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
82:18-19
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

ÇFARË DO TË BËJMË NE NË KËTË GRUP?
Lexoni:

Ne do të punojmë së bashku si grup për të ndihmuar njëri-tjetrin
për të nisur dhe rritur biznesin tonë. Ne gjithashtu kemi një
synim më të madh – të bëhemi të mbështetur te vetja që të mund
t’u shërbejmë më mirë të tjerëve. Kur ne mund të kujdesemi për
veten, ne mund t’i ndihmojmë më mirë njerëzit e tjerë.

Shihni:

Shikojeni historinë e suksesit “Samuel: Computer Repair” [“Samueli: Riparues Kompjuterësh”]. (Nëse nuk keni qasje te materiali
filmik, thjesht vazhdoni të lexoni më poshtë.)

Ushtrohuni:

JAVA

Në 12 javët e tjera ju do t’u përgjigjeni pyetjeve vijuese mbi
biznesin. Së bashku, lexojini pyetjet që do të marrin përgjigje në
këtë grup të mbështetjes te vetja.

SI TA NIS BIZNESIN TIM

JAVA

SI TA RRIT BIZNESIN TIM

1

Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

7

2

Çfarë duan të blejnë njerëzit?

8

3

Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin
e shitjes?

9

4

Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

10

5

Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për
shtëpinë?

11

Si do t’i shtoj fitimet?

6

Si po përparon biznesi im?

12

Si të vazhdoj ta përmirësoj biznesin tim?

Si do ta rrit biznesin tim?
Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për
ta rritur biznesin tim?
Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit
biznesin tim?
Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më
shumë shitje?

Lexoni:

Çdo javë ne do të bëjmë zotime, do të veprojmë, do të marrim
pjesë në mbledhjet tona në orar dhe do t’i raportojmë grupit.
Duke punuar me grupin, ne do të arrijmë sukses së bashku! Këtu
janë pyetja dhe veprimi për këtë javë.

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Ku duhet t’i përqendroj përpjekjet e mia
për ta nisur apo rritur biznesin tim?
VEPRIMI I JAVËS – Të përdor çdo ditë Hartën e Suksesit të
Biznesit për të mësuar ku t’i përqendroj përpjekjet e mia
për të nisur dhe rritur biznesin tim.
Pjesa tjetër e kësaj mbledhjeje do të na ndihmojë t’i përgjigjemi
kësaj pyetjeje dhe ta ndërmarrim këtë veprim.
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

SI MUND T’I PËRDOR ME URTËSI FINANCAT E MIA?
Lexoni:

Të qenit i mbështetur te vetja përfshin shpenzimin e më pak
parave nga sa fitojmë dhe pasjen e parave në kursime. Kursimet
mund të na ndihmojnë të paguajmë shpenzime të papritura ose
na ndihmojnë të sigurojmë para për veten dhe familjet tona kur
të ardhurat tona janë më të ulëta nga sa presim. Si pjesë e këtij
grupi, ne zotohemi të kursejmë çdo javë, qoftë edhe një apo dy
monedha.

Diskutoni:

Në disa zona, është një ide e mirë të kursesh para në bankë. Në
zona të tjera, nuk është ide e mirë, të tilla si kur një vend ka
inflacion të lartë apo kur bankat janë të paqëndrueshme. A janë
të mira kushtet në zonën tuaj për të kursyer në një bankë? Cilat
banka ofrojnë normat më të mira për kursime?

Lexoni:

Një pjesë tjetër e të qenit i mbështetur te vetja është të jesh i lirë
nga borxhi vetjak. Huamarrjet vetjake përdoren për të shpenzuar
më tepër nga sa jemi në gjendje të paguajmë. Profetët na kanë
këshilluar ta shmangim borxhin vetjak dhe, ndërsa bëhemi më
të mbështetur te vetja, ne do ta pakësojmë dhe mënjanojmë çdo
borxh vetjak. Sidoqoftë, borxhi i biznesit mund të jetë gjë e urtë
në disa raste. Si pjesë e këtij grupi, ne do të mësojmë se si të dimë
kur një huamarrje mund të na ndihmojë ta rritim biznesin tonë.
Urgjencat mjekësore shpesh shkaktojnë kosto të mëdha financiare. Sigurimet dhe programet e qeverisë për kujdesin shëndetësor shpesh mund të na mbrojnë nga këto kosto. Regjistrimi
për sigurime ose në një program kujdesi shëndetësor qeveritar mund të jetë një pjesë e rëndësishme e shtegut tonë drejt
mbështetjes te vetja.

Diskutoni:
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Disa lloje sigurimesh (të tilla si sigurimet shëndetësore dhe
sigurimi i jetës) janë më të mundësuara dhe më të dobishme se
llojet e tjera të sigurimeve. Disa ofrues sigurimesh janë të mirë
dhe disa të pandershëm. Cilat janë variantet më të mira të sigurimeve në zonën tuaj?

1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

SI DO TË BËHEM NJË PRONAR I SUKSESSHËM BIZNESI?
Ushtrohuni:

Harta e Suksesit të Biznesit rendit gjërat që bëjnë pronarët e bizneseve të suksesshme. Bashkohuni me një partner. Kthehuni te Harta
e Suksesit të Biznesit në faqen e fundit të kësaj fletoreje pune.
Me radhë lexoni se si pronarët e biznesit
të suksesshëm gjejnë përgjigje për pyetjen:
“Çfarë duan të blejnë njerëzit?”

Diskutoni:

Lexoni:

HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

Si mund t’ju ndihmojë Harta e Suksesit të
Biznesit të bëheni një pronar i suksesshëm
biznesi?
Në këtë fletore pune, kur shohim këtë simbol,
ne e dimë se ky parim është në Hartën
e Suksesit të Biznesit.
Harta e Suksesit të Biznesit nuk është
thjesht për mbledhjet tona. Ne do ta përdorim atë rregullisht gjatë javës. Kurdoherë që
ndeshemi me një problem apo mundësi, ne
shohim te Harta jonë e Suksesit të Biznesit
për të parë se çfarë do të bënte pronari i
biznesit të suksesshëm.

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

SUKSESI I BIZNESIT

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?

SHITJET

Si e drejtoj biznesin tim?

• Ndajini shënimet e
biznesit nga ato vetjake
• Mbani shënime të
përditshme
• Paguajeni të dhjetën
së pari
• Kurseni çdo javë
• Përmirësoni diçka çdo ditë

• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

• Mësoni vazhdimisht
• Jetojini parimet e
broshurës Themeli Im
• Vendosni synime nxitëse,
të matshme
• Niseni me pak, mendoni
për shumë
• Kurrë mos u dorëzoni!

Si po shes unë?
•
•
•
•
•

Gjithmonë shitni me shtesë
Kthejeni inventarin shpesh
Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
Bëjeni të lehtë blerjen
Bëjeni shitjen

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm

• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

SI DO TA PËRMIRËSOJ BIZNESIN TIM?
Lexoni:

Pronarët e biznesit të suksesshëm mund ta përshkruajnë qartësisht biznesin e tyre. Kjo i ndihmon ata që të përqendrohen tek
ajo që sjell para dhe tek ajo që nuk sjell. Kjo i ndihmon gjithashtu të ndihmohen nga të tjerë, të tillë si pronarë të tjerë biznesesh
ose huadhënës. Pronarët e biznesit të suksesshëm e gjurmojnë
përparimin e biznesit të tyre.
Këtë javë merrni një fletore shënimesh të re për biznesin tuaj. Ju
do ta përdorni këtë fletore shënimesh për të shkruar mendimet
dhe idetë tuaja për biznesin tuaj dhe për të mbajtur shënime të
veprimeve tuaja bankare. Ne do t’i përdorim fletoret e shënimeve
të biznesit në mbledhjet tona dhe gjatë javës.
Në këtë libër pune, kur shohim këtë simbol,
na kujton që të shkruajmë në fletoren tonë të shënimeve të
biznesit.
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

SI TA VËZHGOJ NJË BIZNES DHE TË MENDOJ RRETH
SUKSESIT TË BIZNESIT?
Lexoni:

Si pjesë e zotimit për veprim të kësaj jave, ne do të mësojmë të
përdorim Hartën e Suksesit të Biznesit për të vëzhguar një biznes
dhe për të parë nëse ai po i ndjek parimet për sukses.

Ushtrohuni:

Formoni grupe me 3 vetë. Lëvizini karriget për të qenë përballë
njëri-tjetrit. Duke përdorur Hartën e Suksesit të Biznesit, ndiqni
këto udhëzime:
1. Gjeni një biznes vendas rreth të cilit ju të gjithë dini diçka. Pastaj njëri bën një nga pyetjet e hartës. Për shembull: “Në dyqanin
e mobilieve, a duket se pronari e di se çfarë duan të blejnë njerëzit?” Ose: “A duket se ai di se si të shesë?”
2. Të tjerët marrin një minutë ose dy për t’iu përgjigjur pyetjes
bazuar në njohurinë e tyre për biznesin dhe parimet e hartës.
Për shembull: “Po, pronari e di se çfarë vlerësojnë njerëzit”. Ose:
“Jo, pronari nuk di se si ta kryejë shumë mirë një shitje”.
3. Përsëriteni këtë tri deri në katër herë.
4. Tani, bisedoni rreth vetë biznesit tuaj. A i bëni ju gjërat që bëjnë
pronarët e suksesshëm të biznesit?

Ushtrohuni:

Me një partner, kthehuni te faqet 13–14. Lexoni dhe diskutoni se
si do të vëzhgoni biznese këtë javë.

PËRSE ZOTI DO QË NE TË JEMI TË MBËSHTETUR TE VETJA?
Diskutoni:
Lexoni:

8

Përse Zoti do që ne të jemi të mbështetur te vetja?
Lexojeni citimin në të djathtë.

Diskutoni:

Si mund t’i shërbejnë përpjekjet tona për të nisur apo rritur një
biznes një “qëllim[i] të shenjt[ë]”, sikurse tha Plaku Kristoferson?

Lexoni:

Zoti ka fuqinë të na ndihmojë të bëhemi të mbështetur te vetja.
Ai ka thënë: “Vini re, unë jam Perëndia; dhe unë jam një Perëndi
mrekullish” (2 Nefi 27:23). Kur ia përkushtojmë, ose shenjtërojmë, përpjekjet tona në biznes qëllimit të shenjtë të të bërit të
mbështetur te vetja, Zoti do të na drejtojë nëpërmjet frymëzimit.
Teksa e tregojmë besimin tonë duke mbajtur vesh për nxitje dhe
duke iu bindur atyre, Zoti do të bëjë mrekullitë e Tij dhe do të
sjellë më shumë dobi nga përpjekjet tona nga sa do të mund të
bënim ndonjëherë vetë.

“Të përkushtosh
është të veçosh apo
ta kushtosh diçka si
të shenjtë, kushtuar
qëllimeve të shenjta.”
D. TOD KRISTOFERSON,
“Mendime mbi një Jetë
të Përkushtuar”, Ensign
ose Liahona, nëntor
2010, f. 16

1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën
Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo mbrese që keni.

“Zoti është në gjendje
t’i bëjë të gjitha gjërat
sipas vullnetit të tij
për fëmijët e njerëzve,
në qoftë se ndodh që
ata ushtrojnë besim
në të.”
1 NEFI 7:12







Ushtrohuni:

Çfarë mund të bëni për ta nisur apo përmirësuar biznesin tuaj
këtë javë?
Bëjeni këtë ide “synimin [tuaj] javor të biznesit”. Ky është një
zotim që e krijoni ju.
Shtojani synimin tuaj javor të biznesit zotimeve tuaja te faqja tjetër.

Diskutoni:

A dëshiron dikush të na thotë synimin javor të biznesit të vet ose
ndonjë përshtypje tjetër?
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Ora:
Lexoni:

Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën
Zotohuni.
Çdo javë, ne zgjedhim një “partner në veprim”. Ky është një
anëtar grupi që do të na ndihmojë të mbajmë zotimet tona.
Partnerët në veprim duhet të komunikojnë me njëri-tjetrin gjatë
javës dhe t’i raportojnë njëri-tjetrit për përparimin e tyre. Përgjithësisht, partnerët në veprim janë të së njëjtës gjini dhe nuk janë
pjesëtarë të një familjeje.
Zgjidhni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj
në veprim. Premtoni që t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të kryej çdo aktivitet të Hartës së Suksesit të biznesit (shih faqet 13–14).
Unë do të marr një fletore shënimesh të biznesit dhe do ta sjell në mbledhjen
tonë të radhës.

Unë do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.
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Nënshkrimi im

Nënshkrimi i partnerit në veprim

1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Shihni:
Ushtrohuni:

Veprimtari
të
përditshme
të
plotësuara
të Hartës
së Suksesit
të Biznesit
(Shkruaj nr.
e ditëve)

“Action and Commitment” [“Veprim dhe Zotim”] (Nuk keni
material filmik? Lexojeni faqen 12.)
Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimi për të
shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e përmbushët zotimin.
Solla një
fletore
shënimesh
të biznesit
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli
Im dhe ia
dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Lexoni:

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu im drejt Mbështetjes te Vetja.

Lexoni:

Në mbledhjen e radhës të grupit tonë, ndërmjetësi do të vizatojë
në dërrasë një tabelë zotimesh (si ajo më lart). Ne do të mbërrijmë 10 minuta më përpara se të fillojë mbledhja dhe do ta shkruajmë përparimin tonë te tabela.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër. Kërkojini atij apo asaj që të lexojë pjesën e brendshme të kapakut të përparmë të kësaj fletoreje pune për të mësuar
se çfarë bëjnë ndërmjetësit. Ai ose ajo duhet të jetë ndërmjetës në
të njëjtën mënyrë siç bëri edhe ndërmjetësi sot:
• Ftojeni Shpirtin; ftojini anëtarët e grupit ta kërkojnë Shpirtin.
• Mirëbesojuni materialeve; mos u shtoni gjë; thjesht bëni atë
që thonë.
• Kontrollojeni kohën.
• Shtoni gjallëri; zbavituni!

Ushtrohuni:

Lexoni:

“Kur rendimenti
matet, ai përmirësohet. Kur rendimenti
matet dhe raportohet,
ritmi i përmirësimit
përshpejtohet.”
THOMAS S. MONSON, në
Conference Report, tetor
1970, f. 107

Shënim për
Ndërmjetësin:
Kujtohuni që të bëni
kopje të informacionit
të kontaktit të grupit për mbledhjen e
radhës.
Gjithashtu kujtohuni
t’i regjistroni të gjithë
anëtarët e grupit te
srs.lds.org/report.

Kush do të donte të fitonte një certifikatë sipërmarrjeje biznesi
nga LDS Business College në Solt-Lejk-Siti, Juta, Shtetet e Bashkuara të Amerikës? Kthehuni te faqet 197–198 dhe lexojini me
radhë kushtet.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

Burimet
VEPRIM DHE ZOTIM
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
TREGIMTARI 1: Ne besojmë në bërjen e
zotimeve dhe mbajtjen e tyre. Në grupet
tona të mbështetjes te vetja, çdo gjë që
bëjmë, ndërtohet rreth bërjes së zotimeve
dhe raportimit.
TREGIMTARI 2: Në mbarim të një
mbledhjeje të grupit, ne i shqyrtojmë veprimet tona për javën dhe shtojmë nënshkrimin tonë për të treguar zotimin tonë. Ne
gjithashtu zgjedhim një partner në veprim
për javën. Partneri në veprim e nënshkruan
fletoren tonë të punës për të na premtuar
mbështetje. Dhe çdo ditë gjatë javës, ne
komunikojmë me partnerin tonë në veprim
për të raportuar mbi veprimet tona dhe për
të marrë ndihmë kur na nevojitet.
TREGIMTARI 3: Gjatë javës, ne e shënojmë përparimin tonë te fletorja e punës
dhe përdorim materialet e dhëna, të tilla si
fletët e punës ose formularë të tjerë. Dhe,
nëse na duhet ndihmë shtesë, ne mund t’u
telefonojmë familjeve tona, miqve tanë, ose
ndërmjetësit.
TREGIMTARI 4: Në fillim të mbledhjes
sonë të radhës, ne u rikthehemi dhe rapor-
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tojmë për zotimet tona. Kjo duhet të jetë
një përvojë e këndshme, e fuqishme për të
gjithë. Mendoni se si këta njerëz u ndihmuan nga bërja e zotimeve dhe raportimi.
ANËTARI 1 I GRUPIT: Herën e parë që
raportova për zotimet e mia, mendova:
“Kjo është e çuditshme”. Përse anëtarëve
të mi të grupit u intereson ajo që bëra unë?
Por më pas zbulova se ata interesoheshin
njëmend. Dhe ajo më ndihmoi.
ANËTARI 2 I GRUPIT: Unë kuptova se
nuk doja ta zhgënjeja grupin tim. Prandaj
punova fort që t’i mbaja zotimet e mia.
Nuk jam i sigurt nëse do të kisha përparuar
në ndonjë mënyrë tjetër. Raportimi çdo javë
vërtet më ndihmoi për përparësitë e mia.
ANËTARI 3 I GRUPIT: Kur mendova për
shtegun tim drejt mbështetjes te vetja, u
frikësova sepse ishte diçka kaq e madhe.
Por mbledhjet e grupit më ndihmuan ta
ndaj atë në hapa të vegjël. Dhe në çdo hap
unë i raportoja grupit tim. Më pas bëra një
përparim të vërtetë. Mendoj se ky sukses
rrodhi nga krijimi i zakoneve të reja.
Kthehuni te faqja 11

1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

SI E PËRDOR UNË HARTËN E SUKSESIT TË BIZNESIT?
Çdo ditë këtë javë, vëzhgoni, reflektoni dhe përsiatni mbi parimet e suksesit të
biznesit. Vizitoni biznese për një deri dy orë çdo ditë për t’i vëzhguar ato. Merreni
fletoren e shënimeve dhe këtë fletore pune me vete kur vizitoni biznese vendore
në mënyrë që të mund t’i përdorni pyetjet vijuese dhe Hartën e Suksesit të Biznesit (në faqen e fundit të kësaj fletoreje pune).

VEPRIMTARI TË PËRDITSHME
Dita 1
Klientët
Vini re çfarë, kur dhe sa blejnë klientët. Rishikojini parimet e klientëve treguar në hartë. Shënojini
mendimet tuaja këtu:

Dita 2
Shitjet
Si i shesin bizneset produktet apo shërbimet e tyre? A mund të përmirësohen ato? Rishikojini
parimet e shitjeve të treguara në hartë. Shënojini mendimet tuaja këtu:

Dita 3
Kostot
Mendoni rreth kostove që kanë bizneset. Si i ulin kostot ato? Rishikojini parimet e kostove të
treguara në hartë. Shënojini mendimet tuaja këtu:

Dita 4
Fitimi
A i ndoqën bizneset ecuritë e të ardhurave apo kostove të tyre? Po të ishte biznesi tuaj, si do
ta ndiqnit ecurinë e parave tuaja? Rishikojini parimet e fitimeve të treguara në hartë. Shënojini
mendimet tuaja këtu:
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1: Si ta nis apo përmirësoj biznesin tim?

Në dy ditët e ardhshme, përsiatni dhe lutuni për siguri që Zoti do t’i bekojë përpjekjet tuaja për t’i shërbyer një qëllimi të shenjtë në vetë biznesin tuaj. Shënojini
mbresat që merrni çdo ditë, ndërsa mendoni rreth çdo pjese të Hartës së Suksesit
të Biznesit.

VEPRIMTARI TË PËRDITSHME
Dita 5
Klientët



Shitjet



Dita 6
Fitimi



Kostot




Kthehuni te faqja 8
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2

Çfarë duan të
blejnë njerëzit?
Nisja dhe Rritja e Biznesit Tim

2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

PËR NDËRMJETËSIT

Dita e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet
e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes. Nuk keni libra apo materiale filmike? Ju mund t’i merrni nga srs.lds.org.

E

E

E

30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
RE!
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

I plotësova
veprimtaritë
e përditshme
të Hartës
së Suksesit
të Biznesit
(Shkruani nr.
e ditëve)

Solla një bllok
shënimesh të
biznesit
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

6

P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
RE!
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Shpërndani kopje të informacionit të kontaktit të anëtarëve të grupit
RE!
(nga mbledhja e kaluar).
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 2 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.

Diskutoni:

Lexojeni citimin në të djathtë. Si zbatohet kjo te grupi ynë?

Lexoni:

Le të raportojmë mbi zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha
zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i
mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Ne duhet të përpiqemi t’i mbajmë të
gjitha zotimet tona. Ky është një nga zakonet kyçe të njerëzve të
mbështetur te vetja.
Ndërsa jemi ende në këmbë, le t’i themi së bashku pohimet e motos sonë. Këto pohime na kujtojnë rreth qëllimit të grupit tonë.

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”
Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.

Lexoni:

“Kur rendimenti
matet, ai përmirësohet. Kur rendimenti
matet dhe raportohet,
ritmi i përmirësimit
përshpejtohet.”
THOMAS S. MONSON, në
Conference Report, tetor
1970, f. 107

Le të ulemi.
A e sollën të gjithë fletoren e vet të shënimeve të biznesit? Për ata
që nuk e sollën, ju lutemi kërkojini letër dikujt për ta përdorur
sot. Pas kësaj mbledhjeje, ju lutemi merrni një fletore shënimesh
për pjesën tjetër të mbledhjeve tona.
Kur e shohim këtë simbol,
ai na kujton se gjërat që po diskutojmë, janë të rëndësishme
për t’i shkruar në librat tanë të biznesit. Neve nuk na duhet t’i
shkruajmë në çast, por gjatë mbledhjes ose gjatë javës, ne duhet
të shkruajmë gjërat që do të na ndihmojnë ta nisim dhe ta rritim
biznesin tonë.

Diskutoni:

Le të këshillohemi së bashku dhe të ndihmojmë njëri-tjetrin në
biznesin tonë. Ky është diskutimi më i rëndësishëm i këtij takimi.
Çfarë mësuat ndërsa i përmbushët veprimtaritë e Hartës së Suksesit të Biznesit? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.

Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

MËSONI
ÇFARË DUAN TË BLEJNË NJERËZIT?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
Si do të zgjedhim biznese që mund të jenë të suksesshme? Nëse
kemi tashmë një biznes, si do ta dimë nëse është i duhuri?
Ky mësim do të përqendrohet te pjesa e Klientëve te Harta e
Suksesit të Biznesit.

Shikoni:
Diskutoni:
Lexoni:

“Business on a Stick” [“Biznes në një Shkop”] (Nuk keni m
 aterial
filmik? Lexojeni faqen 26.)
Çfarë mësuat nga ky material filmik?

HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?
• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

SUKSESI I BIZNESIT
Si e drejtoj biznesin tim?

• Ndajini shënimet e
biznesit nga ato vetjake
• Mbani shënime të
përditshme
• Paguajeni të dhjetën
së pari
• Kurseni çdo javë
• Përmirësoni diçka çdo ditë

• Mësoni vazhdimisht
• Jetojini parimet e
broshurës Themeli Im
• Vendosni synime nxitëse,
të matshme
• Niseni me pak, mendoni
për shumë
• Kurrë mos u dorëzoni!

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm

• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

PYETJA E JAVËS – Çfarë duan të blejnë njerëzit?
VEPRIMET E JAVËS – Unë do të bisedoj me pronarë biznesi
dhe me klientë dhe do të zgjedh një produkt apo shërbim që
i zgjidh problemet e klientëve.
Për pjesën tjetër të kësaj mbledhjeje, ju do të mësoni dhe ushtroni aftësitë që do t’ju ndihmojnë t’i përgjigjeni kësaj pyetjeje dhe
të kryeni këto veprime. Ky material filmik do t’ju ndihmojë të
filloni duke bërë pyetjet e duhura.

Shikoni:

“Selecting the Right Business” [“Përzgjedhja e Biznesit të Duhur”]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 28.)

Lexoni:

Le ta lexojmë këtë diagram dhe të bëjmë ushtrimin te faqja tjetër.

PËRZGJEDHJA E BIZNESIT TË DUHUR
1 Çfarë duan të blejnë njerëzit?
KLIENTË, PRODUKTE
2 Që unë të
mund të ofroj?
AFTËSI, INTERESA,
PËRVOJË

BIZNES I MIRË PËR MUA!

3 Që lejon
“lehtësi hyrjeje”?
KONKURRENCË,
FURNITORË, KAPITAL

4 Që do t’i rritë të ardhurat e mia?
TË ARDHURA VJETORE/FITIME TË MJAFTUESHME
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SHITJET

Si po shes unë?
• Gjithmonë shitni me shtesë
• Kthejeni inventarin shpesh
• Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
• Bëjeni të lehtë blerjen
• Bëjeni shitjen

2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

SI DO TA PËRZGJEDH BIZNESIN E DUHUR?
Ushtrohuni:

Çfarë lloj biznesi keni shqyrtuar: ushqim, mikpritje, kujdes
shëndetësor, mirëmbajtje, ndërtim, prodhim, shërbime apo
diçka tjetër?
Përdorini katër pyetjet në diagramin te faqja e mëparshme
që t’ju ndihmojë t’i ngushtoni variantet tuaja. Vini re shembujt në të djathtë. Shkruani një ose dy lloje biznesesh që ju
interesojnë:



Me personin që keni pranë, bëjini njëri-tjetrit pyetjet vijuese konkretisht. Shkruajini përgjigjet tuaja.

Pronarët e suksesshëm
të biznesit mendojnë
për gjëra të mëdha por
ia nisin me të voglat.
Shembull:
Ushqim, Shitje

1. Te vetë biznesi juaj ose te kategoria e bizneseve që ju intereson,
çfarë nevojash konkrete klientësh keni parë? Çfarë do të blinin
klientët?
Ëmbëlsirë apo vakt
të lehtë
2. Cilave nevoja mund t’iu përgjigjet biznesi juaj? Për çfarë jeni i
mirë, ose çfarë jeni i interesuar të bëni?

Ushqim i lirë për
pasdite, mbrëmje
Më pëlqen të përgatit
ushqim
Jam i mirë në shitje

3. Çfarë biznesi konkret mund ta nisni me lehtësi, ose si mund
ta rritni apo ta ndryshoni biznesin tuaj të tanishëm që të jetë
më fitimprurës? Mendoni rreth konkurrencës, furnitorëve dhe
parave që duhen.
Produkt i thjeshtë
Kosto fillestare e ulët
4. Si do t’ju mundësojë biznesi juaj të rritni të ardhurat dhe të
bëheni më i mbështetur te vetja? Ku mund të mblidhni fitim?

Konkurrencë e ulët

Shumë klientë
Tani, renditini disa biznese konkrete rreth të cilave doni të mësoni:

Qerasje ambulante?
Akullore? Fruta?
Diçka argëtuese?
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

SI MUND MUND TË MËSOJ NGA PRONARËT E BIZNESEVE?
Lexoni:

Tani që kemi disa ide rreth vetë bizneseve tona, do të shkojmë të
bëjmë kërkim tregu që të provojmë idetë tona dhe të mësojmë
më shumë. Do të vërejmë njerëz, do të bisedojmë me klientë, do
të bisedojmë me konkurrentë dhe do të provojmë produkte. Dhe
do të gjejmë nevoja dhe përgjigje të vërteta.

Shihni:

“Talking to Business Owners” [“Bisedimi me Pronarët e Bizneseve”] (Nuk keni material filmik? Vazhdoni të lexoni.)

Ushtrohuni:

Me personin pranë jush, ushtrojini pyetjet që do t’ua bëni pronarëve të bizneseve këtë javë. Shpjegojani njëri-tjetrit biznesin tuaj
ose llojin e biznesit që dëshironi të nisni. Me radhë, paraqitni veten dhe bëjini pyetjet e mëposhtme. Jepni njëri-tjetrit përshtypje
dhe provojeni përsëri.
PARAQITJE: Tungjatjeta, unë jam ____ (emri). Po ju? Jam në një kurs për biznes dhe po
përpiqemi të mësojmë se si arrijnë sukses bizneset. A mund t’ju bëj disa pyetje?

NEVOJAT E KLIENTIT, PRODUKTI
• Çfarë duan t’ju blejnë më shumë klientët tuaj?
• Përse mendoni se klientët tuaj e blejnë atë që shitni ju?
• Cilët janë konkurrentët tuaj? Çfarë e bën biznesin tuaj më të mirë se të tyret?

FURNITORËT, FITIMI
• Ku e merrni këtë produkt? A ka furnitorë të tjerë?
• A mendoni se mund të gjeni një çmim më të ulët nëse blini më shumë njëherësh?
• Cili është çmimi juaj? Si vendosët për këtë çmim? A keni fitim?
• Çfarë do të ndodhte nëse do ta rritnit apo ulnit çmimin?

SHITJET
• Sa mund të shitni përafërsisht çdo ditë?
• Si i gjeni klientët e rinj?
• Sa e rëndësishme është vendndodhja juaj?
• Cilët kanë qenë disa çelësa të suksesit tuaj? Problemet më të mëdha?
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Diskutoni:

Kur të gjithë të jenë ushtruar të paktën një herë, diskutoni me
grupin: Kur ju dilni dhe flisni me pronarë biznesesh, për çfarë do
t’i pyetni? Shkruajeni atë që mësuat, këtu:

Lexoni:

Çdo ditë këtë javë, ndërsa bisedoni me pronarë biznesesh, shkruajeni atë që mësoni në fletoren tuaj të shënimeve të biznesit.

Shihni:

Shihni se si Xhozefi dhe Xhoni filluan një biznes të ri. Shikoni “Joseph and John: Medical Products” [“Xhozefi dhe Xhoni: Produkte
Mjekësore”]. (Nuk keni material filmik? Kaloni te faqja tjetër.)

2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

SI MUND TË MËSOJ NGA KLIENTËT?
Lexoni:

Pronarët e suksesshëm të biznesit mësojnë çdo ditë nga klientët.
Ne mund të mësojmë shumë duke i vëzhguar klientët tanë dhe
duke biseduar me ta. Ata e bëjnë ose e ndërpresin biznesin tonë.
Le të dëgjojmë dhe të mësojmë!

Shihni:

“Talking to Customers” [“Bisedimi me Klientët”] (Nuk keni material filmik? Vazhdoni të lexoni.)

Ushtrohuni:

Me një anëtar tjetër grupi, ushtrojini pyetjet që do t’u bëni klientëve këtë javë. Përfytyroni sikur personi tjetër është klienti tuaj.
Diskutojini disa nga pyetjet më poshtë kur ato lidhen me biznesin apo idenë e biznesit tuaj. Mbani shënime! Pastaj këmbejini
rolet. Jepini njëri-tjetrit përshtypje të dobishme dhe ushtrohuni
për ndonjë dobësi.

Pronarët e suksesshëm të biznesit
mësojnë çdo ditë
nga klientët.

PARAQITJE: Tungjatjeta, unë jam ____ (emri). Po ju? Unë po ndjek një kurs biznesi dhe jemi
duke mësuar rreth klientëve. A mund të bëj disa pyetje?

NEVOJAT E KLIENTIT, PRODUKTI
• Çfarë blini nga ky biznes?
• Nëse mundeni, çfarë do të ndryshonit te ky produkt? Rreth biznesit?
• A e keni blerë këtë produkt në vende të tjera? A ishin më të mirë apo më të këqij? Përse?

SHITJA, FITIMI
• Çfarë ju pëlqen që e blini këtë produkt këtu?
• Çfarë do t’ju bënte të donit të blinit më shumë?
• A është pak a shumë i drejtë çmimi? A do të blinit më shumë me një çmim më të ulët?
• A do të blinit përsëri po aq nëse do ta ngrinin çmimin?
• A është e rëndësishme vendndodhja?

VËREJTJE (Mos i bëni pyetjet që vijojnë; vëreni klientët për të gjetur përgjigje.)
• A janë ata kryesisht gra apo burra apo një përzierje?
• A janë të rinj apo të moshuar?
• A duket se kanë më shumë para apo më pak?
• Në cilën orë të ditës blejnë ata?
• Sa blejnë?

Lexoni:

Çdo ditë kësaj jave, ndërsa bisedoni me klientë, shkruajeni atë që
mësoni në fletoren tuaj të shënimeve të biznesit.

Diskutoni:

Çfarë pyetjesh do t’u bëni klientëve këtë javë? Shkruajini mendimet tuaja këtu ose në fletoren tuaj të shënimeve të biznesit:
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

SI TA PËRDOR KËRKIMIN E TREGUT?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Pasi ta bëjmë kërkimin e tregut, do të na duhet të vlerësojmë atë
që mësojmë. Le të ushtrohemi me procesin e vlerësimit.
Zgjidheni një anëtar tjetër të grupit që të punojë me ju. Shkurtimisht vëreni fitimet, konkurrencën dhe furnitorët e dy bizneseve
të mëposhtme.

TEZGË FRUTASH

VLERËSIMI

Copë të shitura
(mesatarja ditore)

200

Njësitë / Muaj

5000

Çmimi i shitjes

5 për copë (mesatarja)

Shitjet / Muaj

25000

Kostoja për të blerë

4 për copë (mesatarja)

Kostot / Muaj

(20200)

Konkurrenca

6 tezga frutash

Furnitorët

2 furnitorë, në largësi

VESHJE FËMIJËSH

FITIMI

VLERËSIMI

Copë të shitura
(mesatarja ditore)

20

Njësitë / Muaj

500

Çmimi i shitjes

100 për copë (mesatarja)

Shitjet / Muaj

50000

Kostoja për të blerë

80 për copë (mesatarja)

Kostot / Muaj

(40000)

Konkurrenca

Asnjë pranë

Furnitorët

3 furnitorë, në afërsi

Diskutoni:

FITIMI

Cilin biznes do të zgjidhnit? Përse?
Nga sa kemi diskutuar sot, çfarë pyetjesh të tjera do të bënit rreth
këtyre bizneseve apo klientëve të tyre?

Lexoni:
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4800

Ndërsa e përshkojmë këtë javë, ne do të përgatitemi të vendosim
mbi biznesin tonë! Gjatë javës ne do të rishikojmë gjithçka që
kemi mësuar, dhe do të vijmë në mbledhjen tjetër me një ide biznesi (qoftë biznes i ri apo biznes i përmirësuar). Nëse kemi tashmë
një biznes, ne do të vendosim a është varianti më i mirë për ne.
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.





“Dhe në qoftë se fëmijët e njerëzve i mbajnë
urdhërimet e Perëndisë, ai i ushqen dhe i
forcon ata dhe siguron
mjete me anë të të
cilave ata mund të
plotësojnë gjënë për të
cilën ai i ka urdhëruar.”
1 NEFI 17:3



Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin javor të biznesit tuaj te zotimet tuaja në faqen
vijuese.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose përshtypje të tjera?
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të vëzhgoj dhe intervistoj të paktën 10 pronarë dhe klientë.
(Shih pyetjet në faqet 29–30.)
Unë do të zgjedh një biznes të ri ose do të vendos si ta përmirësoj
biznesin tim.
Unë do ta arrij synimin tim javor të biznesit: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Vëzhgova dhe
intervistova
të paktën 10
pronarë dhe
klientë (nr.)

Lexoni:

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, vendosni “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
Zgjodha një
biznes apo
mënyrë të
re për ta
përmirësuar
biznesin tim
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim (Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
Në mbledhjen e radhës të grupit tonë, ndërmjetësi do të vizatojë
një tabelë në dërrasë (si ajo më lart). Ne do të vijmë 10 minuta
përpara fillimit të mbledhjes dhe do ta shkruajmë përparimin
tonë në tabelë.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli
Im javën tjetër. Kujtojeni që të ndjekë materialin dhe të mos
sjellë material shtesë. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga
broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 11 dhe pjesën e brendshme
të kapakut të përparmë.)

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

Burimet
BIZNES NË NJË SHKOP
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
SKENA: Tre njerëz të shkurajuar janë ulur
në një stol kur një i katërt vjen të ulet.

PERSONI I 2-të: Po, unë jam vërtet i mirë
në gatim.

TREGIMTARI: Pra çfarë është një biznes i
suksesshëm? Është i gjithi rreth të ndihmuarit të njerëzve t’i zgjidhin problemet e
tyre. Është rreth të kuptuarit të klientëve.
Nëse dikush ka një nevojë dhe ju e ndihmoni ta zgjidhë, ai do t’ju PAGUAJË. Dhe
kjo është e mirë! Por si e zbuloni se çfarë u
duhet klientëve?

PERSONI I 4-t: Gatim?

PERSONI I 4-t: Tungjatjeta. Hej, unë po
përpiqem të nis një biznes. A ka drejtuar
ndonjëherë biznes ndonjëri prej jush?

PERSONI I 2-të: Unë kam shitur disa . . .
epo, një.

NJERËZ TË TJERË: “Po”. “Po.” “Po.”
PERSONI I 4-t: Oh, kjo është shumë bukur. Cilët janë ata?
PERSONI I 1-rë: Mirë, shikoni, unë i pëlqej lakuriqët e natës, prandaj shes lakuriq
nate në një shkop. Një lloj kafshe shtëpiake, e dini. Unë i dua. I ushqej me insekte.
PERSONI I 4-t: Vërtet?
PERSONI I 1-rë: Po.
PERSONI I 4-t: Si po ecën?
PERSONI I 1-rë: Epo, jo shkëlqyeshëm.
Njerëzit nuk duket se e kuptojnë. Dhe ata
kafshojnë ndonjëherë.
PERSONI I 4-t: Në rregull, po për ju si
po shkon?
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PERSONI I 2-të: Pikërisht. Kështu unë
kam këtë recetë për gjalpin në një shkop.
PERSONI I 4-t: Në një shkop?
PERSONI I 2-të: Po. Të ftohtë mbështjellë
në pite. Jam vërtet i mirë në këtë.
PERSONI I 4-t: Si po shkon për ju?

PERSONI I 4-t: Po ju?
PERSONI I 3-të: Po, pra vështroja njerëz
në rrugë në orë të ndryshme të ditës. Dhe
u bëja pyetje. Dhe vëreja çfarë blejnë, kur
dhe me sa e blejnë. Dhe bisedova me njerëz
që po shisnin materiale, mbi çfarë ecte dhe
çfarë jo. Isha i interesuar për një biznes
ushqimi, sepse janë të lehtë për t’i filluar
ata dhe mua më pëlqen ushqimi dhe më
pëlqejnë njerëzit.
PERSONI I 4-t: Vërtet? Ju e bëtë gjithë këtë?
PERSONI I 3-të: Po, për disa ditë. Qe
vërtet interesante.
PERSONI I 4-t: Po, me siguri! Çfarë
zbuluat?
Vazhdon në faqen tjetër

2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

PERSONI I 3-të: Epo, unë u befasova.
Zbulova se pasdite dhe në mbrëmje, njerëzit duan diçka të ëmbël dhe të volitshme
dhe jo shumë të shtrenjtë dhe zbavitëse
– një ëmbëlsirë për t’u ngritur humori ose
për ta ndarë me një mik apo me familjen e
tyre. Kështu provova disa gjëra dhe bisedova me më shumë njerëz.
PERSONI I 4-t: Dhe a gjetët përgjigje?

PERSONI I 4-t: Ou! Po çfarë ndodhi më tej?
PERSONI I 3-të: Unë po tërhiqem.
PERSONI I 4-t: Tërhiqesh?
PERSONI I 3-të: Po, ka shumë punë në
ditë të nxehta.
PERSONI I 4-t: Hëmmm. Kështu a do t’ju
prishte punë nëse në njëfarë mënyre unë e
marr idenë tuaj?

PERSONI I 3-të: Po. Gjeta se, nëse vendosni një banane në një shkop dhe pastaj
e vishni thjesht me pak çokollatë, llojin
e duhur, mandej i shtoni këto grimca
karameleje, po, njerëzit thjesht vdesin për
të – sidomos nëse jeni te vendi i duhur në
kohën e duhur.

PERSONI I 3-të: Jo. Është e gjitha juaja.
Fillojeni menjëherë.

PERSONI I 4-t: Vërtet?

Kthehuni te faqja 18

PERSONI I 3-të: Po, miku im dhe unë shitëm 400 në dy ditët e para dhe bëmë plot
para. Ajo vërtet m’i plotësoi nevojat: ishte
e thjeshtë dhe fitimprurëse.

TREGIMTARI: Vështroni. Bëni pyetje.
Njihini klientët.
Punoni fort, bëni para.
Shijojini bananet!
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ÇFARË DUAN TË BLEJNË NJERËZIT?
Koha:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

2: Çfarë
duan
blejnë
Lexoni:
Si do tëtë
zgjedhim
biznese qënjerëzit?
mund të jenë të suksesshme? Nëse

HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

kemi tashmë një biznes, si do ta dimë nëse është i duhuri?

Ky mësim do të përqendrohet te pjesa e Klientëve te Harta e
Suksesit të Biznesit.
Shikoni:
Diskutoni:

“Business on a Stick” [“Biznes në një Shkop”] (Nuk keni material
filmik? Lexojeni faqen 26.)
Çfarë mësuat nga ky material filmik?

PËRZGJEDHJA E BIZNESIT TË DUHUR
Lexoni:

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

SUKSESI I BIZNESIT

• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

• Ndajini shënimet e
• Mësoni vazhdimisht
biznesit nga ato vetjake
• Jetojini parimet e
• Mbani shënime të
broshurës Themeli Im
përditshme
• Vendosni synime nxitëse,
• Paguajeni të dhjetën
të matshme
së pari
• Niseni me pak, mendoni
• Kurseni çdo javë
për shumë
• Përmirësoni diçka çdo ditë • Kurrë mos u dorëzoni!

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?

Si e drejtoj biznesin tim?

SHITJET

Si po shes unë?
• Gjithmonë shitni me shtesë
• Kthejeni inventarin shpesh
• Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
• Bëjeni të lehtë blerjen
• Bëjeni shitjen

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm

• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

PYETJA E JAVËS – Çfarë duan të blejnë njerëzit?

Lexojini me
radhëE JAVËS
paragrafët
mëposhtëm:
VEPRIMET
– Unë do të e
bisedoj
me pronarë biznesi

dhe me klientë dhe do të zgjedh një produkt apo shërbim që
i zgjidh problemet e klientëve.
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Si do ta zgjidhni biznesin e duhur për ju?
Duke filluar me pyetjen një, Maria kujPër pjesën tjetër të kësaj mbledhjeje, ju do të mësoni dhe ushtroOse nëse keni
një
biznes,
si
do
ta
dini
nëse
toi që ajo i kishte dëgjuar kuzhinierët në
ni aftësitë që do t’ju ndihmojnë t’i përgjigjeni kësaj pyetjeje dhe
të kryeni
këto veprime.
Ky material
filmik do
t’ju ndihmojë
të
është i duhuri?
Këtu
janë katër
pyetje
kyçe
restorante
të ndryshme që ankoheshin kur
filloni duke bërë pyetjet e duhura.
që doShikoni:
t’ju ndihmojnë
të
merrni
vendimin
nuk
mund
të merrnin vezë të mjaftueshme
“Selecting the Right Business” [“Përzgjedhja e Biznesit të Duhur”]
(Nuk
keni
material
filmik?
Lexojeni
faqen
28.)
më të mirë.
me cilësi të lartë,
Lexoni: Le ta lexojmë këtë diagram dhe të bëjmë ushtrimin te faqja tjetër.
të freskëta. Kështu
ajo e dinte se
PËRZGJEDHJA E BIZNESIT TË DUHUR
ishte problem. Dy,
1 Çfarë duan të blejnë njerëzit?
babai i saj kishte
KLIENTË, PRODUKTE
rritur pula dhe ajo
2 Që unë të
3 Që lejon
kishte mësuar prej
mund të ofroj?
“lehtësi hyrjeje”?
BIZNES I MIRË PËR MUA!
AFTËSI, INTERESA,
KONKURRENCË,
tij disa të fshehta
PËRVOJË
FURNITORË, KAPITAL
rreth shtimit të
4 Që do t’i rritë të ardhurat e mia?
prodhimit të vezëTË ARDHURA VJETORE/FITIME TË MJAFTUESHME
ve. Ajo gjithashtu
e dinte se kjo donte shumë punë!
1) Çfarë duan të blejnë njerëzit . . . 2) që
Tre, ajo nuk dinte shumë rreth konkurrenunë mund të ofroj 3) që është një biznes
cës, por ajo e dinte se mund ta fillonte me
që mund ta nis fare lehtësisht dhe 4) që
pak në një pikë të hapur pranë shtëpisë së
do t’i rritë të ardhurat e mia dhe do të më
saj që nuk do të kushtonte tepër. Katër, dhe
ndihmojë të bëhem më i mbështetur te
ajo dinte se restorantet paguanin për vezë,
vetja?
prandaj ajo llogariti që do të kishte fitim të
mirë nëse do të mund të shiste mjaft vezë.
Ose me fjalë të tjera, unë duhet ta marr
vendimin tim bazuar te 1) klientët dhe produktet, 2) vetë aftësitë, interesat dhe përvoja ime 3) mjedisi, përfshirë konkurrencën,
furnitorët dhe paratë dhe 4) potenciali për
të ardhura vjetore dhe fitime.
Këtu është një shembull. Maria pati shpenzuar disa vite duke shërbyer në restorante
dhe hotele. Por e ardhura e saj ishte e paqëndrueshme. Ajo nuk merrte mjaftueshëm
për të ndihmuar familjen e për të përballuar nevojat veta. Kështu, përveç punës së saj
si kameriere, ajo vendosi të niste biznesin e
vet. Por çfarë?

A mund ta shihni se si këto katër pyetje e
ndihmuan atë rreth përzgjedhjes së biznesit
të duhur?
Prapëseprapë, Maria kishte nevojë për
më shumë përgjigje. Ajo kishte nevojë të
mësonte shumë më tepër rreth klientëve të
saj të mundshëm, konkurrencës, furnitorëve, vënies së çmimit dhe madje aftësive për
të drejtuar biznesin. Ku mund të shkonte
për ndihmë? Si mund ta ndërmerrte hapin
tjetër ajo për të marrë një vendim?
Çfarë do të bëni ju që të merrni informacionin që ju nevojitet për të marrë vendime
të mira?
Kthehuni te faqja 18
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

MËSONI RRETH BIZNESEVE TË NGJASHME
Për t’i mbajtur zotimet tuaja, vizitoni
dhe vëzhgoni biznese si ai që mund
të nisni (konkurrentët tuaj). Çfarë po
shkon mirë për ta? Çfarë nuk po shkon
mirë? Bisedoni me njerëz që drejtojnë
biznese. Me qëllim që të shmangni
ndjesitë e konkurrencës, bisedoni me
njerëz jashtë zonës suaj.

Përdorni pyetjet e mëposhtme. Shtoni
pyetje të tjera. Kthejeni në bisedë. Sigurohuni që të tregoni mirënjohjen tuaj.
Bëjeni këtë çdo ditë këtë javë (përveç
së dielës). Shënojini përgjigjet e tyre
dhe gjërat që mësoni, te blloku juaj i
shënimeve.

PARAQITJE: Tungjatjeta, unë jam ____ (emri). Po ju? Unë jam në një klasë biznesi dhe ne
po përpiqemi të mësojmë si arrin sukses biznesi. A mund të bëj disa pyetje?

NEVOJAT E KLIENTIT, PRODUKTI
• Çfarë blejnë më së shumti klientët tuaj?
• Përse mendoni se klientët tuaj e blejnë atë që ju shitni?
• Cilët janë konkurrentët tuaj? Çfarë është unike në biznesin tuaj?

FURNITORËT, FITIMI
• Ku e merrni prodhimin tuaj? A ka furnitorë të tjerë?
• A mendoni se mund të gjeni një çmim më të ulët nëse blini më shumë njëherësh?
• Cili është çmimi juaj? Si vendosët për këtë çmim? A jeni me fitim?
• Çfarë do të ndodhte nëse do ta rritnit apo ulnit çmimin?

SHITJET
• Sa mund të shitni përafërsisht çdo ditë?
• Si i gjeni klientët e rinj?
• Sa e rëndësishme është vendndodhja juaj?
• Cilët kanë qenë disa çelësa për suksesin tuaj? Shqetësimet më të mëdha?
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2: Çfarë duan të blejnë njerëzit?

MËSONI RRETH KLIENTËVE TË NGJASHËM
Bisedoni me njerëz që janë klientë të
bizneseve si ai që mund të nisni ju. Vërejini ata dhe mësoni gjithçka mundeni.
Përdorni pyetjet e mëposhtme. Shtoni
pyetje të tjera. Kthejeni në bisedë. Sigurohuni që të tregoni mirënjohjen tuaj.

Bëjeni këtë çdo ditë këtë javë (përveç
së dielës). Shënojini përgjigjet e tyre
dhe gjërat që mësoni, te blloku juaj i
shënimeve.

PARAQITJE: Tungjatjeta, unë jam ____ (emri). Po ju? Unë jam në një klasë biznesi dhe ne
po mësojmë rreth klientëve. A mund të bëj disa pyetje?

NEVOJAT E KLIENTIT, PRODUKTI
• Çfarë blini nga ky biznes?
• Nëse do të mundnit, çfarë do të ndryshonit rreth këtij produkti? Rreth biznesit?
• A e keni blerë këtë produkt në vende të tjera? A ishin më të mirë apo më të këqij? Përse?

SHITJET, FITIMI
• Çfarë ju pëlqen që e blini këtë produkt këtu?
• Çfarë do t’ju bënte të donit të blinit më shumë?
• A është i drejtë pak a shumë çmimi? A do të blinit më shumë me një çmim më të ulët?
• A do të blinit përsëri po aq nëse do ta ngrinin çmimin?
• A është e rëndësishme vendndodhja?

VËREJTJE (Mos bëni pyetjet që vijojnë; vështrojini klientët për të
gjetur përgjigje.)
• A janë ata më së shumti gra apo burra apo një përzierje?
• A janë më të rinj apo më në moshë?
• A duken të kenë më shumë para apo më pak?
• Në cilën kohë të ditës blejnë ata?
• Sa blejnë?
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3

Si ta blej produktin
tim dhe ta përcaktoj
çmimin e shitjes?
Nisja dhe Rritja e Biznesit Tim

3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatoni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

Vëzhgova dhe
intervistova
të paktën 10
pronarë dhe
klientë (nr.)

Zgjodha një
biznes apo
mënyrë të
re për ta
përmirësuar
biznesin tim
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim

Gloria
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P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e
zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të kthehen te faqja 197
dhe të përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësoni parimin 3 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”
Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa vëzhguat dhe intervistuat pronarë biznesi
dhe klientë? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?
Nëse nuk keni zgjedhur ende një biznes, çfarë idesh keni për një
biznes? Nëse sapo e zgjodhët një biznes, çfarë zgjodhët?
Nëse tashmë e keni një biznes, çfarë përmirësimesh zgjodhët?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

MËSONI
A DO TA DOJA KËTË BIZNES?
Koha:
Shikoni:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
“A Bigger Truck?” [“Një Kamion më i Madh?”] (Nuk keni material
filmik? Lexojeni faqen 42.)
Nëse këta dy burra do të mund të transportonin 200 shalqinj në
një ngarkesë kamioni, veprimi matematikor do të dukej kështu:
Çmimi i shitjeve: 200 (200 shalqinj × 1)
Çmimi i blerjes: -200 (200 shalqinj × 1)
Fitimi:

Diskutoni:
Lexoni:

0

A do të ndihmonte një kamion më i madh? Përse po ose përse jo?
PYETJET E JAVËS – Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj
çmimin e shitjes?
VEPRIMET E JAVËS – Unë do të gjej një burim për produktin
tim dhe do të zgjedh një çmim.

Lexoni:

Ushtrohuni:

Gjatë kësaj mbledhjeje, ne do të mësojmë
dhe ushtrojmë aftësi që të na ndihmojnë t’u
përgjigjemi këtyre pyetjeve dhe të kryejmë
këto veprime.
Pastaj, gjatë kësaj jave pasuese, do të mësoni si të bisedoni me furnitorët për të “blerë
lirë” ose për të blerë me çmim të ulët. Ju do
të mësoni gjithashtu se si të vendosni një
çmim për të “shitur shtrenjtë” – që do të
thotë, të mblidhni fitim.
Le të lexojmë pjesët Kostot dhe Shitjet të
Hartës së Suksesit të Biznesit.
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HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?
• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

SUKSESI I BIZNESIT

SHITJET

Si e drejtoj biznesin tim?

• Ndajini shënimet e
biznesit nga ato vetjake
• Mbani shënime të
përditshme
• Paguajeni të dhjetën
së pari
• Kurseni çdo javë
• Përmirësoni diçka çdo ditë

• Mësoni vazhdimisht
• Jetojini parimet e
broshurës Themeli Im
• Vendosni synime nxitëse,
të matshme
• Niseni me pak, mendoni
për shumë
• Kurrë mos u dorëzoni!

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm

• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

Si po shes unë?
•
•
•
•
•

Gjithmonë shitni me shtesë
Kthejeni inventarin shpesh
Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
Bëjeni të lehtë blerjen
Bëjeni shitjen

3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

SI MUND TË MBLEDH FITIM?
Lexoni:

Burrat e shalqinjve duhej të fillonin të fitonin para në biznesin
e tyre të shalqinjve.
Çmimi i shitjeve: 200 (200 shalqinj × 1)
Çmimi i blerjes: -200 (200 shalqinj × 1)
Fitimi:

0

Ka dy mënyra për të krijuar fitim.
Çmimi i shitjeve: 200 (200 shalqinj × 1)
Çmimi i blerjes: -100 (200 shalqinj × 0.5)
Fitimi:

100

Çmimi i shitjeve: 300 (200 shalqinj × 1.5)
Çmimi i blerjes: -200 (200 shalqinj × 1)
Fitimi:

100

Uleni çmimin e
blerjes (çmimi me
të cilin paguani
furnitorin).
Ngrijeni çmimin e
shitjes (çmimi që i
caktoni klientit).

Ndonjëherë ju mund t’i bëni të dyja: blini me çmim të ulët dhe
shitni me çmim të lartë!
Çmimi i shitjes: 300 (200 shalqinj × 1.5)
Çmimi i blerjes: -100 (200 shalqinj × 0.5)
Fitimi:
Lexoni:

200

Ne nuk kemi kontroll të pakufizuar te çmimet e shitjeve apo
kostot tona. Por ne kemi njëfarë kontrolli. Pronarët e biznesit
të suksesshëm përpiqen ta rritin çmimin e shitjeve dhe të ulin
çmimin e blerjes.
Pronarët e suksesshëm
të biznesit blejnë me
çmim të ulët dhe shesin me çmim të lartë.
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

Diskutoni:

A mendoni se bizneset ku blini ushqimin, karburantin dhe veshjet tuaja mbledhin fitim?

Lexoni:

Këtu është një arsye për të blerë me çmim të ulët dhe shitur me
çmim të lartë. Të gjitha bizneset kanë më shumë shpenzime sesa
thjesht kostoja e produktit.
Mendoni rreth burrave të shalqinjve. Hamendësoni se mësojnë
si të blejnë me çmim të ulët e të shesin me çmim të lartë. Përsëri,
ata kanë kosto të tjera, si transporti dhe rrogat. Shqyrtojeni këtë.
300
-100
-20
-20
-150

10

(200 shalqinj × 1.5)
(200 shalqinj × 0.5)
(qira e kamionit)
(karburant)
(rrogat për dy vetë)
FITIMI

Lexoni:

Duke blerë me çmim të ulët e shitur me çmim të lartë, ata qenë
në gjendje të mbulojnë kostot, t’i paguajnë vetes rroga dhe përsëri të krijojnë një fitim të vogël. Kjo është të fillosh të jesh një
biznes i vërtetë!

Diskutoni:

Nëse jeni në një biznes shërbimi, çfarë mund të bëni për të kontrolluar kostot dhe të keni më tepër fitim?

SI T’I UL KOSTOT?
Shihni:

Diskutoni:
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“Don’t Close Your Business” (Parts I and II) [“Mos e Mbyllni Biznesin Tuaj” (Pjesa I dhe II)] (Nuk keni material filmik? Lexojeni
faqen 43.)
Çfarë do të kishit bërë? Sa furnitorë duhet të keni?

3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

SI TË PUNOJ ME FURNITORËT?
Lexoni:

Është vendimtare për ne që të bisedojmë me furnitorët tanë.

Shihni:

“Talking to Suppliers” [“Bisedimi me Furnitorët”] (Nuk keni material filmik? Thjesht vazhdoni të lexoni.)

Lexoni:

Këtë javë, flisni me njerëz që mund t’ju furnizojnë me produktin
tuaj ose përbërësit e produktit tuaj. Nëse po ofroni një shërbim,
flisni me njerëzit që do t’ju ndihmojnë të jepni shërbimin tuaj.
Shkruajeni atë që mësoni, në fletoren tuaj të shënimeve të biznesit.

Ushtrohuni:

Me një partner, ushtrojini pyetjet që do t’u bëni furnitorëve këtë
javë. Shpjegojani partnerit tuaj llojin e furnitorit me të cilin keni
nevojë të bisedoni për biznesin tuaj. Ndërrojeni radhën duke bërë
pyetjet e duke dhënë përshtypje të dobishme Mbani shënime në
fletoren tuaj të shënimeve të biznesit. Bëni pyetje të veçanta që
do t’ju ndihmojnë ta përmirësoni biznesin tuaj.
PREZANTIM: Tungjatjeta, unë jam ____ (emri). Po ju? Po mendoj të filloj një
biznes ku do të më duhen produktet që furnizoni ju. A mund të bëj disa pyetje?

PRODUKTI
•
•
•
•

Cilat produkte ju shiten më shumë?
Përse mendoni se pronarët e bizneseve e blejnë atë që furnizoni ju?
Si e kontrolloni cilësinë? (Përpiquni ta vëzhgoni cilësinë.)
Sa mund të furnizoni? A keni kufij prodhimi?

ÇMIMI

• Çfarë çmimi vini? A bëni ndonjë zbritje çmimi?
• Si vendosët mbi këto çmime?
• Çfarë mendoni se do të ndodhte nëse do t’i ndryshonit çmimet?

SHITJA, KONKURRENCA

• A i ndihmoni blerësit tuaj për ta shitur produktin?
• Kush e blen shumicën e produktit tuaj? Përse janë të suksesshëm ata?
• Cilët janë konkurrentët tuaj? Çfarë është e pashoqe tek ata?
Shtoni ndonjë pyetje që keni. Sigurohuni që t’i falënderoni dhe ta shënoni atë
që mësoni.
Diskutoni:

Kur të gjithë të jenë ushtruar të paktën një herë, diskutoni së
bashku:
Çfarë do të bëni kur të flisni me furnitorët këtë javë? A keni
ndonjë pyetje tjetër për ta? Shkruajini mendimet tuaja këtu ose
në fletoren tuaj të shënimeve të biznesit:
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

SI TA VENDOS ÇMIMIN TIM QË TË MBLEDH FITIM?
Lexoni:

Ushtrohuni:

Çdo biznes duhet të fitojë më shumë nga sa shpenzon. Ne dimë
si të bisedojmë me furnitorët për të gjetur produkte cilësore me
kosto të ulët, ose të blejmë me çmim të ulët. Tani, si do ta vendosim çmimin tonë, ose të shesim me çmim të lartë? Ndërsa e
marrim këtë vendim gjatë javës, secili nga ne mund të pyesë:
• Cila është kostoja më e mirë që mund të marr nga furnitorët
e mi?
• Çfarë kostosh të tjera kam? (Shërbime, furnizime, qira etj.)
• Çfarë rrogash duhet t’i paguaj vetes dhe të tjerëve?
• Si mund të shtoj vlerë dhe ta bëj produktin tim të ndryshëm?
Lehtësia, shërbimi, miqësia dhe cilësia, të gjitha mund të
shtojnë vlerë dhe të më bëjnë të ndryshëm.
• Çfarë çmimesh vendosin konkurrentët? A mund ta ngre çmimin bazuar në vlerën e shtuar?
• Duke i pasur parasysh të gjithë këta faktorë, sa fitim mund të
realizoj në mënyrë që biznesi im të mund të rritet dhe të ketë
sukses? Më shumë është mirë!
Me një partner, lexojeni sa vijon më poshtë dhe diskutoni sa klientë të Grejsit mund të jenë të gatshëm të paguajnë për ujin e saj.
Grejsi beson se uji i saj në shishe ka më shumë vlerë – ajo ka gjetur një mënyrë që ta
mbajë të ftohtë dhe ka vendndodhje të shkëlqyer. Konkurrentët e saj nuk ofrojnë ujë
të ftohtë; gjithashtu ata nuk kanë vend të përshtatshëm.

Grejsi blen ujë me:

5 dollarëshishja

Rrogat, transporti dhe kostot e dërgimit që ka:

2 dollarë shishja

Konkurrentët ua shesin klientëve me:

8–10 dollarë shishja

Ajo duhet të mbledhë sa më shumë fitim që është e mundur:

? për shishe

Tregojini grupit çmimin që mendoni se Grejsi duhet të caktojë
për ujin e saj dhe përse.
Diskutoni:

Si mund ta zbulojë Grejsi se sa klientë janë të gatshëm të paguajnë?
Si mund t’i kontrolloni kostot, të shtoni vlerë dhe të caktoni çmimin e duhur në mënyrë që biznesi të mund të sjellë fitim?
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.

“Dhe unë, Nefi, shkova në mal shpesh dhe
iu luta Zotit shpesh;
prandaj Zoti më tregoi
gjëra të mëdha.”
1 NEFI 18:3

Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin javor të biznesit tuaj te zotimet tuaja në faqen
vijuese.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet ose
përshtypje të tjera?
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të intervistoj të paktën 4 furnitorë dhe do të gjej burime për
produktin tim. (Shihini pyetjet te faqja 37.)
Shkruajeni numrin e furnitorëve që do të intervistoni: 
Unë do të vendos çmimin tim fillestar të shitjes.
Do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Intervistova
të paktën
4 furnitorë
(Shkruani nr.)

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
E vendosa
çmimin tim
fillestar
të shitjes
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim
(Po/Jo)

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Lexoni:

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Lexoni:

Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër. Kujtojeni atë ta ndjekë materialin dhe të mos sjellë
në klasë materiale shtesë. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë
nga broshura Themeli Im? Lexojeni faqen 11 dhe pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

41

3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

Burimet

“A BIGGER TRUCK?” [“NJË KAMION MË I MADH?”]
Lexojini me radhë paragrafët e mëposhtëm.
Dy burra formuan një ortakëri. Ata ndërtuan një depo anës një rruge të rrahur. Ata
siguruan një kamion dhe shkuan me të në
fushën e një fermeri, ku blenë një ngarkesë
të plotë me shalqinj me një dollar copa.
Ata e çuan kamionin e ngarkuar në
depon e tyre, ku i shitën shalqinjtë me
një dollar copa.
Ata shkuan përsëri te fusha e fermerit
dhe blenë një ngarkesë tjetër të plotë me
shalqinj me një dollar copa.
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Duke i çuar anës rrugës, ata e shitën një
shalqi me një dollar.
Duke u kthyer drejt fushës së fermerit për
të marrë një ngarkesë tjetër, njëri nga ortakët i tha tjetrit: “Ne nuk po bëjmë shumë
para me këtë biznes, apo jo?”
“Jo, nuk po bëjmë”, u përgjigj ortaku i tij.
“A mendon se na duhet një kamion më
i madh?” (Dallin H. Oaks, “Focus and
Priorities”, Ensign, maj 2001, f. 82)
Kthehuni te faqja 34

3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

“DON’T CLOSE YOUR BUSINESS” [“MOS E MBYLL BIZNESIN
TËND”]
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
XHOZEFINA: Si është puna, Grejs? Nuk
më dukesh dhe aq mirë.
GREJSI: Nuk e di çfarë do të bëj. Biznesi
im sapo kish filluar të bënte disa para dhe
pastaj ndodhi kjo.
PRISHILLA: Çfarë ndodhi?
GREJSI: Personi nga i cili unë blej ujë të
pastër, i ngriti çmimet dje dhe tani unë
duhet ta mbyll biznesin tim.
PRISHILLA: Më vjen aq keq, Grejs. Përse?
GREJSI: Po ja, unë mund të shes ujë vetëm me 10 dollarë për një shishe. Klientët
nuk do të paguanin më shumë. Dhe unë i
blija shishet e mia me 7 dollarë.
Çmimi i shitjeve:
Çmimi i blerjes:

10
-7

Fitimi:

3

GREJSI: Por tani furnitori im e ka ngritur
çmimin e tij në 10 dollarë. Dhe kështu
nuk ka fitim! Çfarë do të bëj?
Çmimi i shitjeve: 10
Çmimi i ri i blerjes: -10
Fitimi: 0 lekë

PRISHILLA: A ke folur me furnitorin
tënd? Ti je një nga klientët e tij më të
rëndësishëm.
GREJSI: Nuk kam folur. Nuk mendoj se
mundem. Çmimi i tij është çmimi i tij.
PRISHILLA: Jo. Ti duhet të flasësh me
të. Ai duhet ta shohë që do të humbasë
një klient të rëndësishëm. Ai mund ta
ndryshojë çmimin për të të mbajtur ty. Ti
gjithmonë duhet të flasësh me furnitorët
për të marrë koston më të ulët të blerjes që
mundesh.
GREJSI: Mirë, në rregull. Do të përpiqem.
XHOZEFINA: Dhe ti duhet gjithashtu të
kesh variante të tjera. Unë njoh dikë që do
të të shiste ujë me 5 dollarë. Më vjen keq
që nuk të tregova më herët. Nuk e dija se ti
po paguaje 7 dollarë – dhe tani 10! Unë do
të të njoh me atë person.
Çmimi shitjes:
Çmim më i mirë:

10
-5

Fitimi:

5

GREJSI: Vërtet? Oh, Xhozefinë. Faleminderit. Po, të lutem më njih me të. Dhe
faleminderit Prishilla. Unë do të përpiqem
më shumë që të kem çmimin më të ulët
për ujin që blej.
Kthehuni te faqja 36
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3: Si ta blej produktin tim dhe ta përcaktoj çmimin e shitjes?

SHËNIME

44

4

Si ta di nëse
biznesi im po
sjell fitime?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).

Emri i
anëtarit të
grupit

Intervistova
të paktën
4 furnitorë
(Shkruani nr.)

E vendosa
çmimin tim
fillestar të
shitjes
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura Themeli
Im dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim
(Po/Jo)

Gloria

6

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e
zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të kthehen te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 4 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
kjo fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa i intervistuat furnitorët për të gjetur çmimet
dhe burimet më të mira (për të blerë lirë)? Si do ta ndihmojë kjo
biznesin tuaj?
Çfarë mësuat kur vendosët çmimin fillestar të shitjes (për të
shitur shtrenjtë)? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

MËSONI
SI TA DI SE SI PO ECËN BIZNESI IM?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

Shihni:

“I Don’t Know” [“Nuk e Di”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni
faqen 60.)

Diskutoni:

Pa shënime, si do ta dinit nëse biznesi juaj është fitimprurës? Si
mund ta dini nëse jeni paguar nga të gjithë klientët tuaj? Si do t’i
dinit shpenzimet tuaja gjithsej?

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?
VEPRIMI I JAVËS – Unë do t’i gjurmoj të gjitha të ardhurat
dhe shpenzimet në një regjistër çdo ditë këtej e tutje.
Gjatë kësaj mbledhjeje, ne do të mësojmë aftësi që na ndihmojnë
t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje dhe ta kryejmë këtë veprim.
Mandej, gjatë javës, do t’i gjurmojmë njëmend të ardhurat dhe
shpenzimet e biznesit tonë për të parë nëse po krijojmë fitim. Le të
lexojmë pjesën mbi fitimin te Harta e Suksesit të Biznesit.

HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?
• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

SUKSESI I BIZNESIT
Si e drejtoj biznesin tim?

• Ndajini shënimet e
biznesit nga ato vetjake
• Mbani shënime të
përditshme
• Paguajeni të dhjetën
së pari
• Kurseni çdo javë
• Përmirësoni diçka çdo ditë

• Mësoni vazhdimisht
• Jetojini parimet e
broshurës Themeli Im
• Vendosni synime nxitëse,
të matshme
• Niseni me pak, mendoni
për shumë
• Kurrë mos u dorëzoni!

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm
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• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

SHITJET

Si po shes unë?
• Gjithmonë shitni me shtesë
• Kthejeni inventarin shpesh
• Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
• Bëjeni të lehtë blerjen
• Bëjeni shitjen

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

PËRSE DUHET TË MBAJ TË DHËNA ME SHKRIM?
Ushtrohuni:

Diskutoni:

Për këtë ushtrim, mos hidhni në letër asnjë informacion. Me një partner, merrni një minutë për të lexuar te faqja 61
rreth biznesit me mobilie të Danielit. Mos hidhni në letër asnjë
informacion. Pastaj rikthehuni këtu.
Përpiquni t’u përgjigjeni këtyre pyetjeve nga ajo që kujtoni:
• Sa para shpenzoi biznesi këtë javë?
• Sa para hynë te biznesi këtë javë?
• Sa fitim ose humbje pati biznesi këtë javë?
A mund t’i mbani mend të ardhurat, shpenzimet dhe fitimin pa i
parë? Sa të rëndësishme janë shënimet e shkruara?

Ushtrohuni:

Tani, me partnerin tuaj, kthehuni sërish te përmbledhja e biznesit
me mobilie të Danielit në faqen 61 dhe mblidhini shpenzimet, të
ardhurat dhe fitimin. A do të ishte më e lehtë nëse pronari i biznesit do të kishte përdorur një regjistër për t’i shënuar numrat?

SI TA KRIJOJ ZAKONIN E MBAJTJES SË SHËNIMEVE?
Diskutoni:

Pronarët e suksesshëm të biznesit mbajnë shënime të përditshme.
A ju pëlqen të mbani shënime? A është një zakon për ju? Çfarë ju
pengon të mbani shënime?

Lexoni:

Ndonjëherë mund të jetë e vështirë të fillohet një zakon të ri,
madje edhe kur e dimë se është i rëndësishëm. Këtu janë pesë
strategji për sukses në mbajtjen e shënimeve:
1. Kujtoni “pse”-në – Ju mund të gjeni shtysë duke menduar për
njerëzit që do të përfitojnë nga mbajtja e shënimeve që bëni, të
tillë si fëmijët tuaj.
2. Zhvilloni aftësi – Mund t’ju duhen aftësi të reja për të qenë i
mirë në mbajtjen e shënimeve. Diskutimi ynë sot do t’ju ndihmojë t’i mësoni këto aftësi.
3. Zgjidhni miq, jo bashkëfajtorë – mik është një person që të
ndihmon të bësh gjënë e duhur. Bashkëfajtor është dikush që
të ndihmon të bësh gjënë e gabuar. Kërkoni nga ata që keni përreth, përfshirë bashkëshortin/en, që t’ju ndihmojnë të vazhdoni të mbani shënime.
4. Përdorni shpërblime dhe ndëshkime urtësisht dhe me kursim –
Shpërblejeni veten për mbajtjen e shënimeve të përditshme.
5. Merrini mjetet – A mund të përfytyroni të hapni një pus pa një
mjet? Siguroni që t’i keni mjetet për të bërë atë që duhet të bëhet. Çfarë mjeti do të përdorni për të mbajtur shënime? Ne do
të mësojmë rreth disa mjeteve më vonë në këtë takim.

Diskutoni:

Pronarët e suksesshëm
të biznesit mbajnë shënime të përditshme.

MJETET PËR
TË MBAJTUR
SHËNIME:

• Kopje të regjistrit
të të ardhurave e
shpenzimeve dhe të
deklaratës së të ardhurave te faqja 55
• Libri i llogarive
• Fletore shënimesh
në pikën e shitjes

Si do t’i përdorë secili nga ne këto strategji për të krijuar zakonin
e rëndësishëm për mbajtjen e shënimeve të mira?
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

SI TA MBAJ UNË NJË REGJISTËR TË ARDHURASH DHE
SHPENZIMESH?
Lexoni:

Regjistri i të ardhurave dhe shpenzimeve është një formular i
zakonshëm biznesi. Ne duhet ta përdorim atë çdo ditë për të shënuar paratë që hyjnë dhe paratë që dalin nga biznesi ynë.
Ju kujtohet Danieli te materiali filmik: “I Don’t Know” [“Nuk e
Di”]? Ai filloi t’i gjurmojë të ardhurat dhe shpenzimet e veta duke
përdorur hapat vijues:

Ushtrohuni:

Me një partner përputhini numrat në këtë tabelë me numrat e të
ardhurave dhe shpenzimeve te regjistri në faqen vijuese.

HAPAT PËR TË KRIJUAR NJË REGJISTËR TË
ARDHURASH DHE SHPENZIMESH
1 Danieli ka 1500 dollarë në arkën e biznesit të tij. Ai e vuri atë shumë si
bilanc fillestar të tijin në fillim të javës.

E hënë

E martë

E mërkurë

2
3
4
5

Shiti 4 karrige. Në kolonën e të ardhurave ai vendos 200.
Shton 200 te bilanci i parave në dorë. Bilanci i ri = 1700.
Pagoi 100 për qira. Në kolonën e shpenzimeve ai vendos -100.
Zbret 100 nga bilanci i parave në dorë. Bilanci i ri = 1600.

6 I pagoi 500 dollarë Maksuellit. Në kolonën e shpenzimeve ai
vendos -500.

7 Zbret 500 nga bilanci i parave në dorë. Bilanci i ri = 1100.
8 U shit një komplet tavoline me karrige. Në kolonën e të ardhurave ai
vendos 400.

9 Shton 400 te bilanci i parave në dorë. Bilanci i ri = 1500.

E enjte

10 U shitën mobilie dhome gjumi. Te kolona e të ardhurave ai vendos 1000.
11 Shton 1000 te bilanci i parave. Bilanci i ri = 2500.

E premte

12 U blenë materiale. Te kolona e shpenzimeve ai vendos -1500.
13 Zbret 1500 nga bilanci i parave. Bilanci i ri = 1000.

E shtunë

14 U shit një tavolinë. Te kolona e të ardhurave ai vendos 400.
15 Shton 400 te bilanci i parave në dorë. Bilanc i ri = 1400.
16 Danieli përfundon javën me 1400 dollarë në arkën e parave në dorë të
biznesit të tij.
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

Lexoni:

Danieli i shkroi të ardhurat dhe shpenzimet e veta çdo ditë.
Regjistri i të ardhurave dhe shpenzimeve të tij dukej kështu në
fund të javës.

REGJISTRI I TË ARDHURAVE DHE SHPENZIMEVE TË DANIELIT: 14–20 GUSHT
Data

Përshkrimi

Shpenzimet

Të Ardhurat

Bilanci fillestar i biznesit të Danielit

Bilanci i Parave
në Dorë

1500 1

E Hënë 14/5

U shitën 4 karrige

E Hënë 15/5

U pagua qiraja

-100 4

1600 5

E Martë 16/5

Iu pagua rroga
Maksuellit

-500 6

1100 7

E Mërkurë 17/5

U shit një k omplet
tavoline me
karrige.

400 8

1500 9

E Enjte 18/5

U shitën mobilie
dhome gjumi.

1000 10

2500 11

E Premte 19/5

U pagua për
materiale

E Shtunë 20/5

U shit një tavolinë

Bilanci përfundimtar i biznesit të Danielit

Diskutoni:

200 2

1700 3

1000 13

-1500 12
400 14

1400 15
1400 16

Në materialin filmik, i punësuari i Danielit, Maksuelli, tha se nuk
e kishin paguar. Si e ndihmon ky regjistër Danielin për ta zgjidhur këtë çështje?

51

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

ÇFARË ËSHTË NJË DEKLARATË TË ARDHURASH?
Lexoni:

Një formular tjetër i rëndësishëm biznesi është deklarata e të
ardhurave. Ju kujtohet sa e vështirë ishte të përllogaritje fitimin
nga kujtesa gjatë veprimtarisë sonë? Një deklaratë të ardhurash
do të ndihmojë! Ajo i përmbledh të gjitha veprimet gjatë një
periudhe të tillë si java, muaji, tremujori apo viti. Përmbledhja na
tregon nëse biznesi është fitimprurës gjatë asaj periudhe.
Një deklaratë të ardhurash tregon:
• Të ardhurat.
• Shpenzimet.
• Fitimin (ose humbjen).

Ushtrohuni:

Me një shok përputhni numrat në këtë tabelë me numrat në deklaratën e të ardhurave në faqen vijuese.

HAPAT PËR TË KRIJUAR NJË DEKLARATË TË ARDHURASH
Të Ardhurat

Shpenzimet

Fitim
(ose Humbje)
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1
2
3
4
5

Për shitjen e të gjitha karrigeve ai vendos 200.

6
7
8
9

Për koston e qirasë ai vendos -100.

Për shitjen e të gjitha tavolinave ai vendos 400.
Për shitjen e të gjitha dhomave të ngrënies ai vendos 400.
Për shitjen e të gjitha kompleteve të dhomave të gjumit ai vendos 1000.
Ai i mbledh të gjitha shitjet e tij. Të ardhurat e tij gjithsej për javën: 2000.

Për koston e materialeve ai vendos -1500.
Për pagat e punonjësve ai vendos -500.
Ai shton shpenzimet e tij gjithsej. Shpenzimet gjithsej për javën: -2100.

10 Ai zbret shpenzimet nga e ardhura e tij: 2000-2100= -100.

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

Diskutoni:

Çfarë na tregon kjo deklaratë e të ardhurave rreth biznesit të
Danielit?
Çfarë periudhe përmban kjo deklaratë të ardhurash?
A ishte fitimprurës biznesi i Danielit këtë javë?
A mund ta drejtojë Danieli biznesin e tij kështu çdo javë? Përse
po ose përse jo?
Deklarata e të Ardhurave e BIZNESIT të Danielit
me Mobiliet (e hënë – e shtunë)
Të Ardhurat
Shitje karrigesh

200

1

Shitje tavolinash

400

2

Shitje kompleti për dhomë
ngrënieje

400

3

1000

4

2000

5

-100

6

-1500

7

-500

8

-2100

9

Shitje kompleti për dhomë gjumi
Të Ardhurat Gjithsej

Pronarët e suksesshëm
të biznesit synojnë
fitim të përditshëm.

Shpenzimet
Qiraja
Materialet
Paga e punonjësit
Shpenzimet Gjithsej
Fitim (ose Humbje)

-100

10
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

SI TA KRIJOJ NJË REGJISTËR TË ARDHURASH E
SHPENZIMESH DHE NJË DEKLARATË TË ARDHURASH?
Lexoni:

Ushtrohuni:

Për të ditur nëse biznesi ynë është fitimprurës, na duhet një deklaratë të ardhurash. Për të krijuar një deklaratë të ardhurash, na
duhet një regjistër të ardhurash dhe shpenzimesh.
Ju e keni parë se si Danieli mbante regjistër të ardhurash e shpenzimesh dhe si e përdorte për të bërë një deklaratë të ardhurash.
Tani, punoni me një partner për të bërë një deklaratë të ardhurash për Jozefin. Plotësojeni regjistrin e të ardhurave e shpenzimeve dhe deklaratën e të ardhurave te faqja vijuese.
1. Krijoni një regjistër të ardhurash dhe shpenzimesh për biznesin
e Jozefit në ndërtim.
2. Krijoni një deklaratë të ardhurash për biznesin e ndërtimit të
Jozefit.
3. Pasi ta provoni këtë, nëse keni nevojë për ndihmë për të krijuar
regjistrin e shpenzimeve dhe të të ardhurave, kthehuni te faqja 56 për çelësin e përgjigjes.

E hënë U mor 50% e shumës si parapagim për një
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë
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punë: 2000
U paguan 1500 për materiale.
U punua për punën.
U punua për punën.
U paguan 1000 të tjera për materiale.
U mbarua puna. U pagua një punonjës 500. U
grumbulluan 2000 që mbetën.

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

Regjistri i të Ardhurave dhe
Shpenzimeve e hënë – e shtunë
Data

Përshkrimi

Shpenzimi

Deklarata e të Ardhurave e BIZNESIT të
Jozefit në Ndërtim (e hënë – e shtunë)
Të
Ardhurat

Bilanci i Biznesit për Paratë Fillestare në Dorë

Bilanci

Të Ardhurat

3000

Të Ardhurat Gjithsej
Shpenzimet

Shpenzimet Gjithsej
Fitim (ose Humbje)
Shpenzimet dhe
të Ardhurat Gjithsej
Diskutoni:

Çfarë mësuat mbi biznesin e Jozefit duke parë deklaratën e të
ardhurave të tij?
Pronarët e bizneseve të vogla kudo mbështeten te fuqia e këtyre
formularëve. A mban ndonjëri nga ju regjistër të ardhurash dhe
shpenzimesh ose deklarata të ardhurash? Nëse po, si ka ndihmuar kjo?

Ushtrohuni:

Nëse nuk mbani shënime tashmë, kopjojeni regjistrin e shpenzimeve dhe të ardhurave dhe deklaratën e të ardhurave nga më
sipër në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj.

Lexoni:

Shënojini të ardhurat dhe shpenzimet tuaja çdo ditë dhe, në fund
të javës, krijoni një deklaratë të të ardhurave. Vijoni ta bëni këtë
çdo ditë dhe javë ndërsa biznesi juaj rritet. Do t’ju duhen këto shënime biznesi për mbledhjet e grupit në javën e shtatë dhe të tetë.

Shihni:

Mësoni se si mbajtja e të dhënave e ndihmoi Vangjelin ta rritë
biznesin e vet. Shiheni historinë e suksesit “Vangelis: Street Magician” [“Vangjeli: Magjistar Rruge”]. (Nuk keni material filmik?
Vazhdoni të lexoni.)
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

Deklarata e të Ardhurave e BIZNESIT të
Jozefit në Ndërtim (e hënë – e shtunë)

Regjistri i të Ardhurave dhe
Shpenzimeve e hënë – e shtunë
Data

Përshkrimi

Shpenzimi

Të
Ardhurat

Bilanci i Biznesit për Paratë Fillestare në Dorë
1

3000

21

Parapagimi

22

Materialet

2

-1500

3500

25

Materialet

3

-1000

2500

26

U pagua punonjësi

4

-500

2000

26

Pagesa përfundimtare

5

2000

Bilanci

2000

5000

4000

Të Ardhurat
Parapagimi

2000

Pagesa përfundimtare

2000

Të Ardhurat Gjithsej
Shpenzimet
Materialet
Paga e punonjësit
Shpenzimet Gjithsej
Fitim (ose Humbje)

Shpenzimet dhe të
Ardhurat Gjithsej

4000

Jozefi përllogarit bilancin e tij të ri ndërsa shton çdo zë të
ri në regjistër.
1 Të hënën, Jozefi mori një parapagim, kështu ai shkon
në kolonën e të ardhurave.
2 Për të martën, shuma që pagoi Jozefi për materiale
shkon te kolona e shpenzimeve.
3 Për të mërkurën dhe të enjten, Jozefi punoi në punë.
4 Për të premten, shuma që Jozefi pagoi për materiale
të tjera, shkon te kolona e shpenzimeve.
5 Për të shtunën, shuma e paguar një punonjësi shkon
te kolona e shpenzimeve. Shuma e mbledhur për përfundimin e punës shkon te kolona e të ardhurave.
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4000
-2500
-500
-3000
1000

Në fund të punës, Jozefi i hedh shumat
në një deklaratë të të ardhurave për të
parë sa fitoi nga puna.

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.

“Unë do të të edukoj
dhe do të të mësoj
rrugën, nëpër të cilën
duhet të ecësh; unë
do të të këshilloj dhe
do ta mbaj syrin tim
mbi ty.”
PSALMEVE 32:8

Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin javor të biznesit tuaj te zotimet tuaja në faqen
vijuese.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet ose
përshtypje të tjera?
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të mbaj një regjistër të ardhurash dhe shpenzimesh çdo ditë.
Unë do të krijoj një deklaratë të ardhurash biznesi në fund të javës.
Do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Përdora një
regjistër
llogarie të
ardhurash dhe
shpenzimesh
çdo ditë
(Shkruani nr.
e ditëve)

Lexoni:

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
Krijova një
deklaratë të
ardhurash
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim
(Po/Jo)

Gjithashtu, kujtohuni t’i gjurmoni shpenzimet tuaja vetjake në
anën e prapme të broshurës suaj Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga broshura
Themeli Im? Lexojeni faqen 11 dhe pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.
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4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

Burimet
NUK E DI!
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
Pjesa 1
MAKSUELLI: Daniel, unë kam ardhur
të marr pagën time për punën që bëra
të mërkurën e kaluar.
DANIELI: Nuk ju kam paguar ende?
Unë jam i sigurt që ju pagova.
MAKSUELLI: Jo nuk më keni paguar.
Personi tjetër për të cilin punoj, gjith-

monë e mban shënim. A keni ndonjë
shënim që më keni paguar?
DANIELI: Jo, por mendova se ju pagova.
MAKSUELLI: Si mund ta dini nëse nuk
e shënoni?
Danieli: Hamendësoj. . . . Nuk e di.

Pjesa 2
XHEJMSI: Daniel, gëzohem që të shoh.
Si po shkon biznesi?

DANIELI: Jo. Unë nuk jam llogaritar.
Unë bëj mobilie.

DANIELI: Jam i zënë.

XHEJMSI: Çdo pronar biznesi duhet
të mbajë shënime. Kjo është e vetmja
mënyrë për të ditur nëse biznesi po ju
ecën mirë apo jo. Në rregull, unë do të
pyes përsëri. A po nxirrni fitim?

XHEJMSI: Të jesh i zënë është gjë e
mirë. Po nxjerr fitim?
DANIELI: Po . . . kështu më duket.
XHEJMSI: Kështu të duket? Çfarë do të
thuash?
DANIELI: Po ja, në të vërtetë nuk mbaj
shënime. Jam i zënë duke bërë mobilie.
I mbaj në kokë dhe shpresoj që gjithçka të shkojë mbarë.
XHEJMSI: Vërtet? Ti nuk i mban shënim të ardhurat dhe shpenzimet e tua
dhe nuk e llogarit fitimin apo humbjen
tënde?
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DANIELI: Ëë . . . nuk e di.
XHEJMSI: A po siguron më shumë apo
më pak para sesa muajin e kaluar?
DANIELI: Nuk e di.
XHEJMSI: Të lutem, ndiqe këshillën
time dhe mbaj shënime në mënyrë që
ta dish.
Kthehuni te faqja 48

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

NJË JAVË TE BIZNESI I MOBILIEVE I DANIELIT
Lexoni:

Lexojeni shembullin vijues të biznesit të mobilieve të Danielit.
Pasi bëri një kërkim duke biseduar me konkurrentë dhe klientë,
Danieli mësoi se 1) njerëzve nuk u pëlqejnë mobiliet metalike
sepse bëhet shumë vapë në verë, 2) mobiliet metalike janë më
të vështira për t’u bërë dhe 3) furnizimet metalike kushtojnë më
shumë se druri. Ai vendosi të shesë mobilie druri në vend të mobilieve metalike.
Klientëve të tij u pëlqen kjo! Ai po shet mjaft mobilie druri dhe
duket se biznesi po ecën mirë.

E hënë
E martë
E mërkurë
E enjte
E premte
E shtunë

U shitën 4 karrige me 50 dollarë secila. U pagua qiraja 100.
U pagua 500 dollarë për një punonjës.
U shitën një tavolinë dhe karrige me 400 dollarë.
U shitën mobiliet e një dhome gjumi me 1000 dollarë.
U paguan 1500 dollarë për materiale.
U shit një tavolinë me 400 dollarë.

Kthehuni te faqja 49

61

4: Si ta di nëse biznesi im po sjell fitime?

SHËNIME

62

5

Si t’i ndaj paratë
për biznesin nga
ato për shtëpinë?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

Gloria

Përdora një
Krijova një
E arrita
regjistër të deklaratë të synimin javor
ardhurash
të ardhurave të biznesit
dhe
(Po/Jo)
(Po/Jo)
shpenzimesh
(Shkruani nr.
e ditëve)

6

P

P

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli
Im dhe ia
dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurënThemeli Im.
• Plotësojeni parimin 5 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë mbi zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha
zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i
mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa mbajtët një regjistër të ardhurash dhe
shpenzimesh? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?
Çfarë mësuat ndërsa krijuat një deklaratë të të ardhurave të
biznesit? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

MËSONI
SI TA NDIHMOJ EDHE BIZNESIN TIM EDHE FAMILJEN?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

Lexoni:

Ne duhet të kishim filluar të mbanim shënime për paratë e biznesit tonë kur ato hyjnë dhe dalin. Kjo është e mrekullueshme! Por
çfarë ndodh kur na duhen para për nevoja vetjake apo të familjes?

Shikoni:

“Don’t Kill the Chickens: Part I” [“Mos i Vrit Pulat: Pjesa I”] (Nuk
keni material filmik? Lexojeni faqen 76.)

Diskutoni:

Vëllai i Maries i kërkon asaj që t’i japë para nga biznesi i vet. Dhe
ajo dëshiron ta ndihmojë. Por kjo do ta dëmtonte ose madje
shkatërronte biznesin e saj. Përveç kësaj, ajo i ka kushtuar biznesit të saj përpjekje që ta ndihmojë të bëhet e mbështetur te vetja.
Çfarë duhet të bëjë Maria?

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për
shtëpinë?
VEPRIMET E JAVËS – Unë do të mbaj llogari të veçanta dhe
shënime të përditshme për biznesin tim dhe për paratë për
familjen si dhe do t’i paguaj vetes një rrogë.
Gjatë kësaj mbledhjeje, ne do të mësojmë aftësi që na ndihmojnë t’i përgjigjemi kësaj pyetjeje dhe të kryejmë këto veprime.
Atëherë, gjatë javës, në të vërtetë ne do të ndërmarrim hapa për
t’i ndarë financat e biznesit nga ato të familjes. Ky do të jetë një
bekim i madh për ne dhe për familjet tona! Le të lexojmë pjesën
Suksesi i Biznesit te Harta e Suksesit të Biznesit.

HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?
• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

SUKSESI I BIZNESIT
• Mësoni vazhdimisht
• Jetojini parimet e
broshurës Themeli Im
• Vendosni synime nxitëse,
të matshme
• Niseni me pak, mendoni
për shumë
• Kurrë mos u dorëzoni!

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm
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SHITJET

Si e drejtoj biznesin tim?

• Ndajini shënimet e
biznesit nga ato vetjake
• Mbani shënime të
përditshme
• Paguajeni të dhjetën
së pari
• Kurseni çdo javë
• Përmirësoni diçka çdo ditë

• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

Si po shes unë?
•
•
•
•
•

Gjithmonë shitni me shtesë
Kthejeni inventarin shpesh
Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
Bëjeni të lehtë blerjen
Bëjeni shitjen

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

PËRSE DUHET T’I NDAJ PARATË E BIZNESIT TIM NGA ATO
TË FAMILJES?
Shihni:
Diskutoni:

Lexoni:

“Don’t Kill the Chickens: Part II” [“Mos i Vrit Pulat: Pjesa II”]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 77.)
Nga ajo që mësuat në këtë material filmik, përse është e rëndësishme të ndani paratë e biznesit nga paratë për familjen dhe t’i
paguani vetes një rrogë?
Një pronar biznesi është edhe pronar, edhe i punësuar. Kjo mund
të ngrejë disa pyetje interesante.
Ne e dimë se bekime të mëdha vijnë nga të paguarit e së dhjetës
mbi të ardhurat tona. Nëse i mbajmë paratë e biznesit tonë dhe
ato vetjake të ndara, është më e lehtë të llogaritim të dhjetën tonë.
Mbajini mend këta hapa:
1. Mbajini paratë e biznesit dhe ato vetjake në llogari apo vendndodhje të ndara.
2. Ne paguajmë të dhjetën mbi të ardhurat tona vetjake (paga ose
komisioni) me të cilat paguhemi nga biznesi.
3. Paratë e hedhura në biznes nuk përfshihen tek e dhjeta. Paratë
e hedhura në biznes përdoren për të paguar shpenzimet e biznesit, rrogat dhe rritjen.

Diskutoni:

Pronarët e suksesshëm
të biznesit paguajnë së
pari të dhjetën.

Po sikur miqtë apo familjarët të kenë nevojë për para, si vëllai i
Maries?
Dikush nga grupi e lexon ose e përmbledh shëmbëlltyrën e dhjetë virgjëreshave nga Mateu 25:1–13. A ka raste kur nuk mund ose
nuk duhet të japim nga tonat kur dikush na kërkon ndihmë?

Shihni:
Diskutoni:
Lexoni:

“Don’t Kill the Chickens: Part III” [“Mos i Vrit Pulat: Pjesa III”]
(Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 78.)
A bëri Maria veprimin e duhur?
Pronarët e biznesit të suksesshëm nuk vjedhin nga biznesi i tyre.

Pronarët e biznesit të
suksesshëm nuk vjedhin nga biznesi i tyre.
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5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

SI MBAJ UNË SHËNIME TË NDARA?
Lexoni:

Pra, si i ndajmë paratë e biznesit nga paratë vetjake? Ne mbajmë
shënime të ndara! Maria mban shënime të përditshme për të
gjitha paratë që hyjnë në biznesin e saj dhe për të gjitha ato që
dalin. Ajo mban gjithashtu shënime të përditshme për të gjitha
paratë që i vijnë familjes së saj dhe për të gjitha që dalin. Këto
shënime quhen “regjistra të të ardhurave dhe shpenzimeve”. Ajo
mban dy regjistra tërësisht të ndarë – një për paratë e biznesit dhe
një për paratë vetjake.
Huadhënësit shpesh do të duan të shohin regjistrin e të ardhurave dhe shpenzimeve përpara se të japin një hua. Mbajtja e
shënimeve të kujdesshme do të na ndihmojë të jemi gati nëse
vendosim të marrim hua për të rritur biznesin tonë.

Ushtrohuni:

Shikojeni këtë model të regjistrit të saj mbi të ardhurat dhe
shpenzimet e biznesit. Vini re se më 16 gusht (dita kur vëllai
i Maries kërkoi para), biznesi i Maries kishte 3200 dollarë në
llogarinë e vet bankare.

Libri i të Ardhurave dhe Shpenzimeve të B
 IZNESIT
të Maries: 14 – 20 gusht
Data

Përshkrimi

Shpenzimet

Të
Ardhurat

2600

Bilanci i biznesit të Maries në para në dorë
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Bilanci i Parave
në Dorë

14 gusht

Ushqim i Blerë

-300

2300

15 gusht

Shitje Vezësh

500

2800

16 gusht

Shitje Vezësh

400

3200

17 gusht

Rroga e Maries

18 gusht

Shitje Vezësh

19 gusht

Ushqim i Blerë

20 gusht

Shitje Vezësh

-3000

200
600

-600

800
200

700

900

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

Diskutoni:

Çfarë do të ndodhte me paratë e biznesit të Maries nëse biznesi
i saj do t’i jepte vëllait të saj 1000 dollarë? A do të qe në gjendje
ajo t’i paguante vetes një rrogë 3000 dollarë ditën tjetër?
A duhet të ndihet fajtore Maria nëse biznesi i saj nuk i jep para
një anëtari në nevojë të familjes?
Shihni edhe te regjistri i biznesit të saj edhe tek ai vetjak dhe gjejini rreshtat që tregojnë rrogën e saj. A mund të shihni se rroga
e saj është një shpenzim për biznesin dhe një e ardhur te paratë
vetjake të saj?

Lexoni:

Siç mësuam më herët, Maria është korrekte në pagimin e së dhjetës së saj mbi të ardhurat vetjake.

Rrogë apo
Komision?
Nëse në biznesin e
Maries nuk ka mjaftueshëm para në dorë
për të paguar rrogën
e saj të rregullt, ajo
mund t’i paguajë vetes
një komision sipas
shitjeve.

Pronarët e suksesshëm
të biznesit mbajnë shënime të përditshme.

Libri i të Ardhurave dhe Shpenzimeve VETJAKE
të Maries: 14 – 20 gusht
Data

Përshkrimi

Shpenzimet

Të
Ardhurat

Bilanci i Parave
në Dorë

600

Bilanci vetjak i Maries i parave në dorë

14 gusht

Ushqimi

-100

500

15 gusht

Veshjet

-200

300

16 gusht

Aboneja e Autobusit

-200

100

17 gusht

Rroga

17 gusht

E Dhjeta

-300 lekë

2800

19 gusht

Ushqimi

-1500

1300

20 gusht

Qiraja

-600

700

3000

3100
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5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

SI I NDAJ PARATË E MIA?
Lexoni:

Le të ushtrohemi për ndarjen e parave të biznesit tonë nga paratë
vetjake. Për shembullin vijues, përfytyroni se keni një biznes që
shet ujë të pijshëm.

Shihni:

“Your Water Business” [“Biznesi Juaj i Ujit”] (Nuk keni material
filmik? Thjesht vazhdoni.)

Ushtrohuni:

Ndiqini këto pesë hapa dhe përdorni formularët te faqja tjetër për
t’i ndarë paratë e biznesit tuaj nga ato vetjake.
1. Shihni te të ardhurat dhe shpenzimet e biznesit për çdo ditë
të javës.
2. Shënojini paratë tuaja të biznesit në regjistrin e të ardhurave
dhe shpenzimeve të biznesit tuaj.
3. Shënojini paratë tuaja vetjake në regjistrin e të ardhurave dhe
shpenzimeve vetjake.
4. Krijojeni deklaratën tuaj të të ardhurave tuaja të biznesit nga
informacioni në librin e biznesit tuaj.
5. Krijojeni deklaratën tuaj të të ardhurave tuaja vetjake nga informacioni i regjistrit të llogarisë suaj vetjake.
Kontrollojeni punën tuaj te çelësi i përgjigjes në faqen 79.

Diskutoni:
Lexoni:

Çfarë mësuat nga ky ushtrim? Nëse bëtë gabime, a e kuptuat përse? Ata që e kuptojnë, mund t’i ndihmojnë ata që janë të paqartë.
Pronarët e suksesshëm të biznesit mbajnë shënime të përditshme
dhe i përdorin ato për të marrë vendime të urta biznesi.
Ndërkohë që Maries nuk i pëlqen të mbajë shënime, ajo e detyron
veten të mbajë çdo ditë shënime të ndara për paratë e biznesit të
saj dhe ato vetjake. Kjo është mënyra e mençur për të bërë biznes!
Përveç kësaj, ajo e di gjithashtu se, nëse do të ketë ndonjëherë
nevojë për hua biznesi, huadhënësit do të duan të shohin shënime të përditshme.

Shihni:
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Shihni se si e përmirësoi Danieli biznesin e tij duke përdorur
parime të mbështetjes te vetja, përfshirë mbajtjen e shënimeve.
Vini re historinë e suksesit “Daniel & Christiana: General Store”
[“Danieli dhe Kristiana: Dyqan i Përgjithshëm”]. (Nuk keni material filmik? Kaloni te faqja tjetër.)

Pronarët e suksesshëm
të biznesit i veçojnë
shënimet e tyre për
biznesin nga ato
vetjake.

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

E hënë 2/9 U shitën 100 shishe me 10 dollarë secila. U ble ushqim 300 për familjen.
E martë 3/9 U paguan 800 për furnizime biznesi. U shitën 30 shishe me 10 dollarë secila.
E mërkurë 4/9 U pagua 500 dollarë si tarifë shkollimi për fëmijët. Pagova një rrogë 1000 dollarë për veten.
U pagua 100 dollarë për të dhjetën.
E enjte 5/9 U paguan 500 dollarë për qira vetjake. U shitën 10 blloqe akulli me 10 dollarë secili.
E premte 6/9 U shitën 100 shishe me 10 dollarë secila. U pagua një tarifë biznesi prej 200 dollarësh.
E shtunë 7/9 U shitën 20 shishe me 10 dollarë secila. U blenë rroba të reja me 100 dollarë.
Deklarata Ime e të Ardhurave të BIZNESIT
(2/9–7/9)

Të Ardhurat dhe Shpenzimet e BIZNESIT tim: 2/9–7/9
Data

Përshkrimi

Shpenzimet

Të
Ardhurat

Bilanci i Biznesit i Parave në Dorë

Bilanci
1000

Të Ardhurat
Shitje shishesh me ujë
Shitje blloqesh akulli
 Të ardhurat e biznesit gjithsej
Shpenzimet
Furnizimet
Tarifat e biznesit
Rroga
 Shpenzimet e biznesit gjithsej
Fitim (ose humbje) nga
biznesi
(Të Ardhurat – Shpenzimet = )

Shpenzimet dhe të
Ardhurat Gjithsej

Deklarata Ime e të Ardhurave VETJAKE
(2/9–7/9)

E Ardhura dhe Shpenzimet e mia VETJAKE: 2/9–7/9
Data

Përshkrimi

Bilanci Vetjak i Parave në Dorë

Shpenzimet

Të
Ardhurat

Bilanci
1000

Të Ardhurat
Rroga


Të ardhura vetjake gjithsej

Shpenzimet
E Dhjeta
Qiraja
Ushqimi
Të Tjera


Shpenzimet dhe të
Ardhurat Gjithsej

Shpenzimet vetjake gjithsej

Fitim (ose humbje) vetjak/e
(Të Ardhurat – Shpenzimet = )

71

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

Lexoni:

Diskutoni:

Ne kemi mësuar sot disa aftësi të rëndësishme që do të na ndihmojnë të kemi sukses. Le të punojmë fort këtë javë për t’i bërë
zakone këto aftësi. Le të mbajmë llogari dhe shënime ditore të
veçuara!
Kush apo çfarë mund ta bëjë të vështirë për ju që të mbani shënime të veçuara çdo ditë? Ju mund të bëni një plan për ta lehtësuar
këtë. Ju mund ta bëni në të njëjtën kohë çdo ditë. Ju mund t’i
mbani shënimet në një vend të caktuar. Ju mund të krijoni kujtues për veten. Shkruajeni planin tuaj poshtë.

SI E PARAQES BIZNESIN TIM?
Lexoni:

Javën tjetër do të bëjmë paraqitje te grupi ynë rreth biznesit tonë.
Ne duam të jemi në gjendje t’ua përshkruajmë biznesin tonë të
tjerëve. Ne duam të dëgjojmë sugjerime rreth biznesit tonë.

Lexoni:

Ndiqini këto udhëzime ose paraqiteni në mënyrën që ju përshtatet më shumë.

BIZNESI IM NË TRI MINUTA – UDHËZIME
Pjesa 1

Përshkruajeni biznesin tuaj në më pak se një minutë.

Pjesa 2

Përshkruani në më pak se një minutë, se si përgjigjja ndaj njërës
prej pyetjeve vijuese, e përmirësoi shumë biznesin tuaj.
1. Çfarë duan të blejnë njerëzit?
2. Si po shes unë?
3. Si i kontrolloj kostot?
4. Si i rrit fitimet?
5. Si e drejtoj biznesin tim?

Pjesa 3

Përshkruani në më pak se një minutë, një gjë që do të vazhdoni ta
përmirësoni në biznesin tuaj.

Lexoni:
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Gjatë javës, mendoni rreth asaj që do të donit të tregoni. Përshkruajeni biznesin tuaj në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj.
Nëse doni, ushtrohuni duke ia bërë paraqitjen tuaj familjes ose
miqve tuaj. Ejani javën tjetër të përgatitur për të bërë paraqitjet e
biznesit tuaj.

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ QË TË PËRMIRËSOHEM?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.






Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin javor të biznesit tuaj te zotimet tuaja te faqja
vijuese.

Diskutoni:

“M’u afroni pranë dhe
unë do të afrohem
pranë jush; kërkoni
me zell dhe do të më
gjeni; lypni dhe do të
merrni; trokisni dhe do
t’ju çelet.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
88:63

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet ose
përshtypje të tjera?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të mbaj shënime të ndara për paratë e biznesit dhe ato vetjake.
Unë do t’i paguaj vetes një rrogë rregullisht dhe do t’i mbaj ato para
vetjake në një vend apo llogari të ndarë nga paratë e biznesit tim.
Unë do të përgatit një paraqitje 3-minutëshe të biznesit tim.
Unë do ta arrij synimin tim javor të biznesit: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

5: Si t’i ndaj paratë për biznesin nga ato për shtëpinë?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Mbajta
shënime
të ndara
(Po/Jo)

Lexoni:

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e përmbushët zotimin.
I pagova
vetes një
rrogë të
veçuar nga
paratë e
biznesit
(Po/Jo)

E përgatita
paraqitjen e
biznesit tim
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Në mbledhjen tonë të radhës, do t’i bëjmë përsëri vlerësimet tona
të mbështetjes te vetja për të parë nëse po bëhemi më të mbështetur te vetja. Ne do të duhet të sjellim broshurat tona Shtegu Im
drejt Mbështetjes te Vetja.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga broshura
Themeli Im? Lexojeni faqen 11 dhe pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Shënim për
Ndërmjetësin:
Javën tjetër, sillni pesë
kopje shtesë të broshurës Shtegu Im drejt
Mbështetjes te Vetja.
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Burimet
DON’T KILL THE CHICKENS: PART I” [“MOS I VRIT PULAT:
PJESA I”]
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
SKENA: Maria ka disa pula dhe mund
të sigurojë të ardhura për familjen e vet
duke shitur vezë në dyqanet dhe restorantet vendore. Mateoja, vëllai i Maries, vjen
për vizitë.
MATEOJA: Maria!
MARIA: Tungjatjeta, Mateo. Si je?
MATEOJA: Mirë jemi. Ou! Pa shiko, gjithë ato vezë. Biznesi yt po ecën mirë!
MARIA: Po, dhe jam mirënjohëse. Kam
përdorur gjërat që mësova në grupin tim
të mbështetjes te vetja. I kam mbajtur të
gjitha zotimet dhe kjo po funksionon! Zoti
vërtet po na bekon. E gjithë puna e vështirë po shpërblehet.
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MATEOJA: Kjo është mrekulli. Ndoshta edhe unë duhet të bashkohem me një
grup. Sidoqoftë, unë kam marrë ca lajme
të mira, gjithashtu! Gjeta një apartament
për familjen time! Ne mund të kemi ujë të
rrjedhshëm më në fund – dhe një dritare!
Vetëm që unë nuk kam mjaft para tani
për tani. Më nevojiten 1000 dollarë që
të futem. Nuk dua ta humbas këtë vend
Maria. Është i përsosur për ne. A do të më
ndihmosh?
MARIA: Mateo, unë dua të të ndihmoj dhe
mundem të të jap ndoshta 1000 dollarë,
por do t’më duhet të shes pulat e mia.
Kthehuni te faqja 66
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DON’T KILL THE CHICKENS: PART II [“MOS I VRIT PULAT:
PJESA II”]
Lexojini me radhë paragrafët e mëposhtëm:
Përfytyroni sikur punoni në një hotel. A
mund të merrni para nga hoteli kurdo që
dëshironi? A mund të marrë para vëllai
juaj kurdo që ka nevojë për to? Ndoshta
ata do ta futnin në burg atë!
Tani mendoni rreth biznesit tuaj. Biznesi
juaj ka nevojë të rritet dhe të begatohet
në mënyrë që ju të mund të mbani urdhërimin e të qenit i mbështetur te vetja.
Biznesi juaj është mjet që Zoti mund ta
përdorë për t’ju bekuar ju. Nëse është i
suksesshëm, ju do të jeni në gjendje të
bekoni shumë të tjerë. Atëherë, si e mbroni
biznesin tuaj për ta bërë që të ketë sukses?
A duhet të merrni para nga biznesi juaj në
çdo kohë për nevoja vetjake? A duhet ta
bëjë këtë vëllai apo fqinji juaj?
Këtu është çelësi: ju dhe biznesi juaj jeni
të ndryshëm! Duhet të ketë vende të ndara
për të mbajtur paratë e biznesit dhe paratë
vetjake. Ju mund të përdorni kuti të ndara
ose llogari bankare të ndara. Ju duhet
gjithashtu të mbani shënime të ndara për
paratë e biznesit dhe për paratë vetjake:
vende të ndara dhe shënime të ndara.
Po atëherë, si merrni para nga biznesi për
familjen tuaj?
Mirë, si do të ndodhte kjo nëse do të punonit për dikë tjetër? Ai person apo biznes do

t’ju paguante një rrogë, kështu? Ose nëse do
të ishit shitës, biznesi mund t’ju paguante
një përqindje. Rroga apo përqindja juaj do
të ishin të ardhurat tuaja – dhe ju do të
paguanit të dhjetë mbi këto të ardhura.
Atëherë ju mund të shpenzonit pjesën tjetër
për nevoja vetjake, si ushqim ose veshje –
ose madje të ndihmoni vëllanë tuaj.
Si pronar biznesi, ju duhet t’i paguani
vetes një rrogë – një shumë të caktuar
parash çdo javë, për shembull. Nëse nuk
ka mjaft para në dorë në biznesin tuaj për
të paguar një rrogë të rregullt, ju mundet
prapëseprapë t’i paguani vetes një përqindje – një përqindje të shitjeve. Në të dyja
rastet, rroga ose përqindja bëhen të ardhurat tuaja vetjake. Ju e paguani të dhjetën
mbi këto të ardhura. Dhe pastaj ju mund
ta përdorni pjesën tjetër për ushqim, qira,
barna dhe kursime.
Ky hap i thjeshtë – ndarja e parave tuaja
të biznesit dhe parave vetjake – do t’ju
mbrojë edhe ju edhe biznesin tuaj. Biznesi
juaj mund të rritet dhe të ketë sukses. Dhe
ju do të dini se sa para nga llogaria juaj
vetjake mund të përdorni dhe t’u jepni të
tjerëve.
Kthehuni te faqja 67
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DON’T KILL THE CHICKENS: PART III [“MOS I VRIT PULAT:
PJESA III”]
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MARIA: Mateo, nëse i shes të gjitha
pulat e mia, ti e di se çfarë do t’i bënte kjo
biznesit tim, apo jo? Unë nuk do të kisha
asnjë vezë për të shitur. Dhe atëherë biznesi im do të binte. Dhe atëherë si do ta
ushqeja familjen time? Më vjen keq. Unë
shpresoj që të mund ta kuptosh se unë nuk
mund kurrsesi të marr para nga biznesi im
kurdo që të kem nevojë. Unë i paguaj vetes
vetëm një rrogë të rregullt. Pjesa tjetër e
parave është për të mbajtur biznesin në
punë dhe për ta rritur atë, kështu mund të
bëhemi të mbështetur te vetja. Ne po bëhe-
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mi të mbështetur te vetja kështu mund të
bekojmë të tjerët.
MATEOJA: Të kuptoj.
MARIA: Sidoqoftë, unë kam 200 dollarë
nga kursimet e mia që mund të t’i jap,
nëse kjo do të vlente.
MATEOJA: Në të vërtetë, ajo do të më
ndihmonte goxha. Faleminderit, Maria.
MARIA: Je i mirëpritur. Gëzohem që
munda të ndihmoj paksa.
Kthehuni te faqja 67
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BIZNESI JUAJ I UJIT: ÇELËSI I PËRGJIGJES
E hënë 2/9
E martë 3/9

1 U shitën 100 shishe me 10 dollarë secila.
3 U paguan 800 dollarë për furnizime biznesi.

E mërkurë 4/9 5 U paguan 500 dollarë si tarifë shkollimi për fëmijët.
7 U paguan 100 dollarë për të dhjetën.
		
E enjte 5/9 8 U paguan 500 dollarë për qira vetjake.
E premte 6/9 10 U shitën 100 shishe me 10 dollarë secila.
E shtunë 7/9 12 U shitën 20 shishe me 10 dollarë secila.

2 U ble ushqim 300 për familjen.
4 U shitën 30 shishe me 10 dollarë secila.

6 Paguat për veten një rrogë 1000 dollarë.
9 U shitën 10 blloqe akulli me 10 dollarë secili.
11 U pagua një tarifë biznesi prej 200 dollarësh.
13 U blenë rroba të reja me 100 dollarë.

Deklarata Ime e të Ardhurave të BIZNESIT
(2/9–7/9)

Të Ardhurat dhe Shpenzimet e BIZNESIT tim: 2/9–7/9
Data

Përshkrimi

Shpenzimet

Të
Ardhurat

Bilanci

1000

Bilanci i Biznesit i Parave në Dorë

2/9

U shitën 100 shishe 1

3/9

Furnizime biznesi 3

3/9

U shitën 30 shishe 4

4/9

Rroga 6

5/9

U shitën 10 blloqe akulli 9

100

600

6/9

U shitën 100 shishe 10

1000

1600

6/9

Tarifat e biznesit 11

7/9

U shitën 20 shishe 12

Shpenzimet dhe të Ardhurat Gjithsej

1000
-800

1200
300

-1000

1500
500

-200
2000

2000

1400
200

1600

2600

1600

Të Ardhurat
Shitje shishesh me ujë
Shitje blloqesh akulli


Përshkrimi

Shpenzimi

Të
Ardhurat

Bilanci i Parave në Dorë Vetjake

Bilanci

2/9

Ushqimi 2

-300

700

4/9

Tarifat e shkollimit 5

-500

200

4/9

Rroga 6

4/9

E dhjeta 7

-100

1100

5/9

Qiraja 8

-500

600

7/9

Këmisha 13

-100

500

Furnizimet
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3

Tarifat e biznesit
Rroga


11

6

1000

200
1000

Shpenzimet e biznesit gjithsej

2000
600

1200

Të Ardhurat
Rroga


6

1000

Të ardhurat vetjake gjithsej

500

1000

Shpenzimet
E dhjeta
Qiraja

7

8

Ushqimi

2

Të tjera

5 13

Shpenzime vetjake gjithsej

Fitimi (ose humbja) vetjak
(Të Ardhurat – Shpenzimet = )

1500

2600
800

Fitimi (ose humbja) e biznesit
(Të Ardhurat – Shpenzimet = )



Shpenzimet dhe të Ardhurat Gjithsej

Të ardhurat e biznesit gjithsej

100

Deklarata Ime e të Ardhurave VETJAKE
(2/9–7/9)

1000

1000

9

2500

Shpenzimet

Të Ardhura dhe Shpenzimet e mia VETJAKE: 2/9–7/9
Data

1 4 10 12

100
500
300
600
1500
-500
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SHËNIME

80

6

Si po përparon
biznesi im?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

6: Si po përparon biznesi im?

PËR NDËRMJETËSIT

E

Dita e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
• Sillni pesë kopje shtesë të broshurës Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja.
RE!
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).

Emri i
anëtarit të
grupit

Mbajta
shënime të
ndara
(Po/Jo)

I pagova
vetes një
rrogë të
ndarë nga
paratë e
biznesit
(Po/Jo)

E përgatita
paraqitjen e
biznesit tim
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli
Im dhe ia
dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

P

P

P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 6 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa mbajtët shënime të ndara për paratë vetjake
dhe ato të biznesit? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?
Çfarë mësuat ndërsa i paguat vetes një rrogë dhe e mbajtët atë të
veçuar nga biznesi juaj? Si do ta ndihmojë kjo biznesin tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.

Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?
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MËSONI
SI TA PËRSHKRUAJ BIZNESIN TIM?
Lexoni:

Sot ne do të bëjmë paraqitjet e biznesit tonë. Kur u përshkruajmë
biznesin tonë të tjerëve, ne mësojmë gjëra rreth biznesit tonë që
mund të na ndihmojnë të përmirësohemi. Ndërsa kemi ide gjatë
dhe pas paraqitjeve, le t’i shkruajmë ato në fletoret e shënimeve
të biznesit tonë.

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si mund t’ua shpjegoj biznesin tim të
tjerëve?
PYETJA E JAVËS – Unë do të kërkoj ide nga të tjerët se si ta
rrit biznesin tim.

Koha:
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Për çdo person që bën paraqitje, vendoseni kohëmatësin tek tri minuta. Bëjani të ditur paraqitësit kur i ka mbetur edhe një minutë.

Lexoni:

Ne do të kemi tani paraqitjen e parë. Kush do të donte të fillonte
i pari? Mbajeni mend, keni tri minuta për të bërë paraqitjen tuaj
dhe pastaj dy minuta për diskutim.

Lexoni:

Ndiqini udhëzimet në faqen tjetër.

Pronarët e suksesshëm
të biznesit përmirësojnë diçka çdo ditë.

6: Si po përparon biznesi im?

BIZNESI IM NË TRI MINUTA – UDHËZIME
Pjesa 1

Përshkruajeni biznesin tuaj në më pak se një minutë.

Pjesa 2

Përshkruani në më pak se një minutë, se si përgjigjja ndaj njërës
prej pyetjeve vijuese e përmirësoi shumë biznesin tuaj.
1. Çfarë duan të blejnë njerëzit?
2. Si po shes unë?
3. Si i kontrolloj kostot?
4. Si i rrit fitimet?
5. Si e drejtoj biznesin tim?

Pjesa 3

Përshkruani në më pak se një minutë, një gjë që do të bëni për të
vazhduar ta përmirësoni biznesin tuaj.

Koha:
Diskutoni:
Lexoni:

Tani, vendoseni kohëmatësin te dy minuta për diskutim.
Bëjini njëri-tjetrit pyetje të tjera. Këshillohuni së bashku. Ndihmoni të përmirësohet biznesi i këtij anëtari të grupit.
Tani, përsëritini këta hapa për secilin anëtar të grupit derisa secili
të ketë bërë paraqitjen.
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6: Si po përparon biznesi im?

ÇFARË MËSOVA UNË?
Diskutoni:

Lexoni:

Pronarët e suksesshëm të biznesit mësojnë vazhdimisht. Çfarë
mësuat nga anëtarë të tjerë të grupit që do t’ju ndihmojë ta përmirësoni biznesin tuaj?
Në gjashtë mbledhjet tona të radhës, do të mësojmë se si ta rritim
biznesin tonë. Për mbledhjen tonë të radhës, do të na duhet të
sjellim regjistrat e të ardhurave dhe shpenzimeve të biznesit dhe
deklaratat tona të të ardhurave të biznesit nga dy javët e fundit.

Pronarët e suksesshëm
të biznesit mësojnë
vazhdimisht.

Nëse nuk kemi nisur ende një biznes, ne do t’i ndihmojmë të tjerët
për regjistrat e tyre të të ardhurave e shpenzimeve dhe deklaratat e
të ardhurave të biznesit. Ky do të jetë një ushtrim i mirë për ne.
Shihni:

Shihni se si e përmirësoi Feliksi biznesin e tij duke përdorur
parime të mbështetjes te vetja. Shihni “Felix: Refrigeration Parts”
[“Feliksi: Pjesë Ftohëse”]. (Nuk keni material filmik? Thjesht
vazhdoni.)

A PO BËHEM MË I MBËSHTETUR TE VETJA?
Lexoni:

Synimi ynë është mbështetja te vetja, edhe materialisht edhe
shpirtërisht. Arritja e suksesit në biznesin tonë është vetëm
një pjesë e atij synimi.

Diskutoni:

Çfarë ndryshimesh keni parë në jetën tuaj ndërsa i keni ushtruar parimet e broshurës Themeli Im?

Ushtrohuni:

Hapeni broshurën Shtegu im drejt Mbështetjes te Vetja te një vlerësim mbështetjeje te vetja bosh (prapa). Plotësojini këto hapa.
Kur të keni mbaruar, kaloni tri minuta duke përsiatur sa vijon:
A jeni më shumë në dijeni të shpenzimeve tuaja? A mund
t’u përgjigjeni tani me “shpesh” ose “gjithmonë” më shumë
prej këtyre pyetjeve? A jeni më i sigurt me shumën që keni
vendosur si të ardhurën tuaj për mbështetjen te vetja? A jeni
më afër arritjes së të ardhurave tuaja për mbështetjen te vetja?
Çfarë mund të bëni për t’u përmirësuar?
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Shtegu Im drejt
Mbështetjes te Vetja

6: Si po përparon biznesi im?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim tjetër të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni. Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit
tuaj çfarëdo mbrese që keni.

“Kërkoni me zell,
lutuni gjithmonë e jini
besimtarë dhe gjithë
gjërat do të punojnë
së bashku për të mirën
tuaj.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
90:24

Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin javor të biznesit tuaj te zotimet tuaja në faqen
tjetër.
Diskutoni:

A dëshiron dikush të na thotë synimin javor të biznesit të vet ose
ndonjë përshtypje tjetër?
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6: Si po përparon biznesi im?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidhni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do ta sjell fletoren e shënimeve të biznesit tim me regjistrat e të
ardhurave dhe shpenzimeve në mbledhjen tonë të radhës.
Unë do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

6: Si po përparon biznesi im?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimi për të
shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.

Janë sjellë
E arrita
E ushtrova
regjistrat e synimin javor
parimin te
të ardhurave të biznesit
broshura
dhe
(Po/Jo)
Themeli Im
shpenzimeve
dhe ia dhashë
(Po/Jo)
mësim
familjes
(Po/Jo)

Lexoni:

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Zgjidhni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër. (Nuk dini si të ndërmjetësoni një temë nga broshura
Themeli Im ? Lexojeni faqen 11 dhe pjesën e brendshme të kapakut të përparmë.)
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.
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6: Si po përparon biznesi im?

Burimet
SHËNIME
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7

Si do ta rrit
biznesin tim?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

7: Si do ta rrit biznesin tim?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

Gloria

I solla
E arrita
regjistrat e synimin javor
të ardhurave të biznesit
dhe
(Po/Jo)
shpenzimeve
(Po/Jo)
P

P

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e
zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojini ata të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 7 te broshura Themeli Im. Më pas kthehuni te
kjo fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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7: Si do ta rrit biznesin tim?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë. Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë idesh provuat në biznesin tuaj?
Çfarë mësuat duke i provuar këto ide?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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7: Si do ta rrit biznesin tim?

MËSONI
ÇFARË DO TA NDIHMOJË BIZNESIN TIM PËR TË SIGURUAR
MË SHUMË PARA?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

Shihni:

“Bicycle or Chickens?” [“Biçikletë apo Pula?”] (Nuk keni material
filmik? Shikojeni skenarin në faqen 102.)

Lexoni:

Një aset është diçka që e zotëron një biznes dhe është i vlefshëm.
Ju mund të blini dhe të shitni asete. Për shembull, Maria mundi
të blinte një karrige për t’u ulur kur shiste vezë dhe ajo mundi të
shiste një pulë. Këto janë asete [vlera].
Një aset prodhues siguron para për biznesin. Pulat e Maries janë
asete prodhuese pasi ato prodhojnë vezë, që Maria i shet për para.
Një karrige është aset, por jo aset prodhues. Ajo nuk siguron para.

Diskutoni:

Ushtrohuni:

Lexoni:

Pronarët e suksesshëm të biznesit i përdorin asetet prodhuese për
ta rritur biznesin e tyre. Si mund të jetë një makinë qepëse ose
biçikletë një aset prodhues?
Zgjidheni një partner. Renditini asetet prodhuese që biznesi
juaj i ka tashmë:

PYETJA E JAVËS – Si t’i përdor asetet prodhuese për ta rritur
biznesin tim?
VEPRIMI I JAVËS – Do të përcaktoj asetet që kam, dhe do të
vendos se si t’i bëj ato më prodhuese. Do t’i përcaktoj dhe do
t’u jap përparësi aseteve të tjera që më duhen.
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Pronarët e suksesshëm
të biznesit i përdorin
asetet prodhuese për ta
rritur biznesin e tyre.

7: Si do ta rrit biznesin tim?

SI MUND T’I BËJ ASETET E MIA MË PRODHUESE?
Lexoni:

Diskutoni:
Ushtrohuni:

Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë. Ne duhet t’i përdorim
asetet me urtësi. Ne kujdesemi për asetet tona në mënyrë që ato
të mund të jenë shumë prodhuese.
Çfarë do të ndodhte me biznesin e Maries nëse ajo nuk do të
kujdesej mirë për asetet prodhuese të saj (pulat e saj)?

DOKTRINA E BESËLIDHJE
136:27

Tani, vështrojini këto asete biznesi. Cilat nga asetet e mëposhtme
janë aktualisht asete prodhuese?

MAKINË QEPËSE

Gloria po qep shumë
këmishë sot.

Lexoni:

“Duhet të jesh i zellshëm në ruajtjen e asaj
që ke, që ti të mund
të jesh një kujdestar i
mençur.”

BIÇKLETË E PRISHUR
Davidi shpreson ta
rregullojë biçikletën e tij
dhe ta përdorë shpejt.

PULË QË NUK
BËN VEZË

Maria po pret të
shohë nëse pula e saj do
të fillojë të bëjë vezë.

Ne duhet t’i përdorim asetet tona në mënyrë sa më frytdhënëse.
Lexojeni shembullin vijues të një kujdestareje të mençur.

RROBAQEPËSIA E GLORIAS:
Gloria kishte një makinë qepëse. Ajo u kujdes mirë për të. Ajo mund të qepte pesë
këmishë çdo ditë. Klientët e saj donin më shumë këmishë.
Ajo mendoi të merrte një ndihmës dhe të blinte një makinë tjetër qepëse. Por në
vend që të blinte një makinë qepëse tjetër, Gloria punësoi një mikeshë që të qepte
natën me makinën e Glorias. Tani biznesi i Glorias është në gjendje të bëjë 10 këmishë çdo ditë me një makinë qepëse.

Diskutoni:

Si ishte kujdestare e mençur Gloria me asetin e saj prodhues? Si
mund t’i bëni vetë më prodhuese asetet tuaja?
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7: Si do ta rrit biznesin tim?

SI MUND TË MARR MË SHUMË ASETE PRODHUESE?
Ushtrohuni:

Mendoni për vlerat që mund të merrni, që do t’ju ndihmonin ta
rritni biznesin tuaj. Renditini më poshtë.

LLOJET E ASETEVE

ASETET QË KAM

ASETE TË REJA QË MUND
TË NDIHMONIN PËR TA
RRITUR BIZNESIN TIM

Mjet/Makineri

Automjet

Ndërtesë

Kafshë

Të Tjera

Ushtrohuni:
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Formoni një grup me dy njerëz të tjerë. Diskutoni përse këto asete do ta ndihmonin biznesin tuaj të rritej.

7: Si do ta rrit biznesin tim?

Ushtrohuni:

Si mund t’i merrni asetet që renditët në faqen e mëparshme? Më
poshtë është një listë mënyrash me të cilat njerëz të biznesit marrin asete të reja. Ndahuni në grupe treshe dhe diskutojini epërsitë dhe mangësitë e secilit variant. Renditini ato më poshtë.

MËNYRA PËR T’I
MARRË ASETET

EPËRSITË

MANGËSITË

Kurseni për të
blerë një aset

Merrni një partner
që ka një aset

Jepni me qira
një aset

Merrni me qira
një aset

Merrni një hua për
të blerë një aset
Të Tjera

Ushtrohuni:

Tani, me të njëjtin grup të vogël, diskutoni sa më poshtë:
Cili aset do të jetë më i dobishëm për biznesin tuaj pikërisht tani?
Sa para do t’ju ndihmojë të siguroni? Sa e lehtë do të jetë që ta
merrni? Cilat janë disa nga mënyrat se si mund të paguani për
asetin e ri?

Shihni:

Shiheni historinë e suksesit: “Susy: Private School Bus” [“Suzi:
Autobus Shkolle Private”] për të parë se si Suzi e ka përmirësuar
biznesin e saj tashmë dhe se si planifikon të marrë një aset prodhues. (Nuk keni material filmik? Kaloni te faqja tjetër.)

97

7: Si do ta rrit biznesin tim?

SI MUND T’I KONTROLLOJ KOSTOT?
Lexoni:

Asetet prodhuese e ndihmojnë biznesin tonë të sigurojë më shumë para. Për ta rritur biznesin tonë, duhet gjithashtu të kontrollojmë kostot. Por jo të gjitha kostot janë njësoj!

Shihni:

“Careful with Fixed Costs” [“Kujdes me Kostot Fikse”] (Nuk keni
material filmik? Lexoni faqen 103.)

Lexoni:

Kostot e ndryshueshme rriten ose zbresin me shitjet.
Kostot fikse duhet të paguhen pavarësisht sa shumë apo pak
shesim.
Pronarët e biznesit të suksesshëm shtojnë kosto fikse vetëm kur e
dinë se ato do ta ndihmojnë biznesin të bëjë më shumë para.

Ushtrohuni:

Shihni shpenzimet e biznesit të Danielit. Qarkojeni për çdo
shpenzim fjalën fiks ose i ndryshueshëm.

Pronarët e biznesit të
suksesshëm shtojnë
kostot fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet.

SHPENZIMET E BIZNESIT TË DANIELIT

Ushtrohuni:

Qira për dyqanin

Fiks

I ndryshueshëm

Lëndë druri për mobilie

Fiks

I ndryshueshëm

Kosto të dërgimit

Fiks

I ndryshueshëm

Rroga e Danielit

Fiks

I ndryshueshëm

Renditni shpenzimet e vetë biznesit tuaj. Qarkojeni për çdo
shpenzim fjalën i ndryshueshëm ose fiks.

SHPENZIMET E BIZNESIT TIM

Lexoni:
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Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Fiks

I ndryshueshëm

Gjatë javës, ne do të shënojmë të ardhurat dhe shpenzimet
tona, duke treguar cilat janë fikse dhe cilat janë të ndryshueshme dhe do të sjellim deklaratat e të ardhurave tona në
mbledhjen tonë të radhës.

7: Si do ta rrit biznesin tim?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ QË TË PËRMIRËSOHEM?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.


“Ki besim tek Zoti me
gjithë zemër dhe mos
u mbështet në gjykimin tënd; Pranoje në
të gjitha rrugët e tua,
dhe ai do të drejtojë
shtigjet e tua.”
FJALËT E URTA 3:5–6






Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin tuaj javor të biznesit te zotimet tuaja te faqja
vijuese.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose përshtypje të tjera?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të shkruaj një plan për t’i bërë më prodhuese asetet e mia aktuale.
Unë do të përcaktoj asetet e reja prodhuese më të rëndësishme që më
duhen për biznesin tim.
Do të sjell deklaratat e mia të të ardhurave me shpenzimet fikse dhe të
ndryshueshme në mbledhjen e radhës.
Unë do ta arrij synimin tim javor të biznesit: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Shkrova
një plan
për t’i bërë
asetet më
prodhuese
(Po/Jo)

Lexoni:

Gjatë javës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo”, ose numrin
e herëve që e mbajtët zotimin.
I përcaktova
asetet e
reja më të
rëndësishme
(Po/Jo)

I solla
E arrita
E ushtrova
deklaratat e synimin javor
parimin te
të ardhurave të biznesit
broshura
të mia
(Po/Jo)
Themeli Im
(Po/Jo)
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.
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Burimet
BIÇIKLETA APO PULA?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NAOMI: Tungjatjeta Maria. Si është biznesi juaj? A po rritet?

NAOMI: Çfarë tjetër do ta bënte më të
lehtë për ju që të bënit biznes?

MARIA: Është mirë, por jam shumë e lodhur. Unë punoj shumë fort, por nuk fitoj
shumë para.

MARIA: Do të ishte vërtet bukur të kisha
një biçikletë për të shpërndarë vezë dhe
të mbartja ushqim për pulat. Këmbët më
lodhen aq shumë nga ecja.

NAOMI: Duket se keni nevojë për më
shumë asete prodhuese.
MARIA: Çfarë janë asetet prodhuese?
NAOMI: Gjëra që e ndihmojnë biznesin
tuaj të sigurojë më shumë para.
MARIA: Oh, kjo më pëlqen. Do të më pëlqenin më shumë asete prodhuese . . . por
prit; nuk mendoj se kam ndonjë tani.
NAOMI: Sigurisht që keni. Pulat janë
asete prodhuese. A do të fitonit më shumë
para nëse do të kishit më shumë pula?
MARIA: Po, do të fitoja. Unë duhet të
marr më shumë pula.
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NAOMI: Mirë, ndoshta duhet të blini një
biçikletë. A do të fitonit më shumë para
nëse do të kishit një biçikletë?
MARIA: Po, nëse do të kisha një biçikletë
do të shpërndaja më shpejt. Do të kisha
më shumë kohë për të shitur. Por, a të
marr biçikletë apo më shumë pula?
NAOMI: Cila është përparësia më e madhe për biznesin tuaj pikërisht tani? Një
biçikletë apo më shumë pula?
MARIA: Nuk e di. Si mund ta përcaktoj?
Kthehuni te faqja 94
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KUJDES ME KOSTOT FIKSE
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim:
MARIA: Naomi, unë mendoj se asetet
prodhuese do të sigurojnë më shumë para
në biznesin tim. Por jam e shqetësuar për
kostot.

NAOMI: Saktësisht. Kostoja e Danielit
për lëndë druri është një kosto e ndryshueshme. Ajo shkon lart ose poshtë në varësi
nga sa shet.

NAOMI: Mirë, Maria, ju duhet të përpiqeni gjithmonë t’i pakësoni kostot.

Tani, Danieli paguan qira për dyqanin e
tij. Le të themi se qiraja e tij është 1000
dollarë në muaj. Sa qira paguan ai nëse
shet dhjetë karrige?

MARIA: Nga do ta dija se sa do të jenë
kostot e mia? Ato ndryshojnë aq shumë!
NAOMI: Së pari, ju duhet t’i ndani kostot
fikse dhe të ndryshueshmet.
MARIA: Oh, unë nuk e kuptoj ç’do të
thotë kjo.
NAOMI: Më lër ta shpjegoj kështu. A e
njihni Danielin?
MARIA: Personin që shet mobilie?
NAOMI: Po. Kur Danieli bën një karrige
për ta shitur, a mendoni se ai e paguan furnitorin për drurin që përdor për ta bërë atë?
MARIA: Po.
NAOMI: Ashtu është. Danielit i pëlqen të
presë derisa të ketë një porosi përpara se të
blejë lëndë druri.
Nëse Danieli shet një karrige këtë muaj, ai
paguan për dru vetëm për një karrige. Nëse
shet dhjetë karrige muajin tjetër, ai do të
paguajë dhjetë herë më shumë për lëndë
druri.
MARIA: Por kjo është në rregull, sepse
ai shet gjithashtu dhjetë herë më tepër
karrige!

MARIA: 1000 dollarë, sigurisht.
NAOMI: Sa paguan ai nëse shet vetëm një
karrige?
MARIA: Përsëri 1000 dollarë. Kjo nuk
ndryshon.
NAOMI: Ashtu është. Qiraja e Danielit
është kosto fikse. Nuk ka rëndësi se sa
shumë apo pak shet. Ai përsëri duhet të
paguajë.
MARIA: Oh, nuk mendoj se i pëlqej kostot
fikse.
NAOMI: Ne thjesht duhet të jemi të kujdesshme me kostot fikse. Ato mund të jenë
të dobishme nëse janë për asete prodhuese.
MARIA: Dhe ne shesim mjaft për të paguar për to!
NAOMI: Ashtu është!
MARIA: Naomi, a mund të më ndihmoni
të di se cilat nga kostot e mia janë fikse
dhe cilat të ndryshueshme?
Kthehuni te faqja 98
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SHËNIME
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Sa para mundem
t’ia lejoj vetes të
investoj për ta rritur
biznesin tim?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

PËR NDËRMJETËSIT

Dita e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

Shkrova një
plan për t’i
bërë asetet
aktuale më
produktive
(Po/Jo)

Përcaktova
vlerat e
reja më të
rëndësishme
(Po/Jo)

Gloria

P

P

Solla
E arrita
E ushtrova
deklarata të synimin javor
parimin te
të ardhurave të biznesit
broshura
të mia
(Po/Jo)
Themeli Im
(Po/Jo)
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)
P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësoni parimin 8 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.
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I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

P

P
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë mbi zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha
zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i
mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim deklaratat e temës
sonë së bashku:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Si do t’i bëni vlerat tuaja më produktive? Si do t’i mirëmbani
vlerat tuaja?
Cili aset i ri prodhues është përparësia juaj më e lartë? Përse?
Cilat janë shpenzimet tuaja fikse dhe të ndryshueshme? Si ndihmon kjo për ta dalluar ndryshimin?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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MËSONI
A MUND TË PËRBALLOJ MË SHUMË ASETE?
Ora:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

Lexoni:

Një mënyrë për ta rritur biznesin tonë është të shtojmë asete
prodhuese. Përpara se të shtojmë asete prodhuese te biznesi ynë,
duhet të dimë nëse mund t’i përballojmë ato.

Shihni:

“Can I Afford More Assets? Part I” [“A Mund të Përballoj më Shumë
Asete? (Pjesa I)”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 122.)

Diskutoni:

Si mund ta zbulojë Maria a do të ketë mjaftueshëm para për të
shlyer huanë?

Lexoni:

Pronarët e biznesit të suksesshëm sigurohen që mund t’ia dalin të
bëjnë përmirësime te biznesi i tyre përpara se t’i bëjnë ato.

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – A mund t’i lejoj vetes një hua për të blerë
një aset?
VEPRIMI I JAVËS – Do të krijoj deklarata të qarkullimit të parasë në dorë për të kuptuar më mirë të ardhmen e biznesit tim.

Lexoni:

Deklarata e qarkullimit të parasë në dorë është mjet që ndihmon
ta shihni biznesin tuaj në mënyrë që të mund të përcaktoni mënyra për ta rritur biznesin tuaj. Ka tre hapa për të bërë një deklaratë qarkullimi të parave në dorë:
• Hapi 1. Duke përdorur deklaratat tuaja të mëparshme të të ardhurave, vështrojini përfundimet e mëparshme të biznesit tuaj.
• Hapi 2. Vështroni tek e ardhmja e biznesit tuaj duke i bërë
vetes këtë pyetje: “Cilat do të jenë të ardhurat dhe shpenzimet
e mia në të ardhmen?”
• Hapi 3. Gjeni se sa para në dorë do të keni në të ardhmen.
Deklarata e qarkullimit të parave mund t’ju ndihmojë të vendosni
midis mënyrave të ndryshme për ta rritur biznesin tuaj, të tilla si të
shtoni variante të përzgjedhjes së produktit tuaj, ulja e shpenzimeve, rritja e të ardhurave dhe vlerësimi i huave të mundshme.

Shihni:
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Shiheni historinë e suksesit “Rosanny: Hot Food” [“Rozani:
Ushqim i Nxehtë”] për të parë se si marrja e një huaje e ndihmoi
Rozaninë ta rritë biznesin e saj. (Nuk keni material filmik? Kaloni
te faqja tjetër.)

Pronarët e suksesshëm
të biznesit bëjnë investime me urtësi.
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SA PARA NË DORË JANË NË DISPOZICION AKTUALISHT?
Shihni:

“How Much Cash is Available?” [“Sa Para në Dorë Janë në Dispozicion?”] (Nuk keni material filmik? Thjesht vazhdoni.)
Pasi ta shihni materialin filmik, rishikojeni këtë faqe në mënyrë
që ta mbani mend atë që mësuat.

Lexoni:

Për ta ditur nëse Maria ka mjaft para në dorë për ta rritur biznesin
e saj, ajo duhet të dijë tri gjëra: të shkuarën, të ardhmen dhe
qarkullimin e parave në dorë.
Ajo mund t’i zbulojë këto tri gjëra duke bërë një deklaratë qarkullimi të parave në dorë.

HAPI 1: E Kaluara
Duke përdorur deklaratat e të ardhurave të
saj, Maria shënon të ardhurat e saj, shpenzimet fikse, shpenzimet e ndryshueshme dhe
fitimin apo humbjen në dy muajt e fundit.

2 Muaj
përpara

Muaji i
Fundit

Të Ardhurat

4400

4400

Shpenzimet Fikse

-3300

-3300

Shpenzimet e Ndryshueshme

-1000

-1000

100

100

Fitimi (ose humbja)

Këtë Muaj

Muaji
Tjetër

Muaji 3

Muaji 4

Muaji 5

Muaji 6

Paratë Fillestare në Dorë
Paratë në Dorë në Dispozicion

Diskutoni:

Vështrojeni deklaratën e qarkullimit të parave në dorë të Maries
më sipër. Çfarë i tregojnë Maries të ardhurat e dy muajve të fundit mbi biznesin e saj?
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HAPI 2: E Ardhmja
Bazuar te shifrat e dy muajve të kaluar, Maria
shkruan se si do të jenë të ardhurat e ardhshme,
shpenzimet e fikse, shpenzimet e ndryshueshme
dhe fitimi apo humbja.

2 Muaj
përpara

Muaji i
Fundit

Këtë Muaj

Muaji
Tjetër

Muaji 3

Muaji 4

Muaji 5

Muaji 6

Të Ardhurat

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

Shpenzimet Fikse

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

Shpenzimet e Ndryshueshme

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

100

100

100

100

100

100

100

100

Fitimi (ose humbja)
Paratë Fillestare në Dorë
Paratë në Dorë në Dispozicion

Maria nuk planifikon të bëjë ndonjë ndryshim
te biznesi i saj, kështu ajo mendon se të ardhurat dhe shpenzimet e saj në gjashtë muajt e
tjerë do të jenë njësoj si në dy muajt e fundit.
Diskutoni:
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Vështrojeni deklaratën e qarkullimit të parave në dorë të Maries
më sipër. A ndryshojnë fitimet mujore të Maries?
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HAPI 3: Paratë në Dorë në Dispozicion
Paratë fillestare në dorë janë ato që
Maria ka në bankë në fillim të muajit.
Në këtë rast, ajo fillon me 50 dollarë.

2 Muaj
përpara

Muaji i
Fundit

Këtë Muaj

Muaji
Tjetër

Muaji 3

Muaji 4

Muaji 5

Muaji 6

Të Ardhurat

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

4400

Shpenzimet Fikse

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

Shpenzimet e Ndryshueshme

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

-1000

100

100

100

100

100

100

100

100

50

150

250

350

450

550

650

750

100

100

100

100

100

100

100

100

150

250

350

450

550

650

750

850

Fitimi (ose humbja)
Para në Dorë për Fillimin
Paratë në Dorë në Dispozicion

Çdo muaj ajo i shton fitimet e saj mujore
te paratë në dorë të fillimit për të marrë
paratë e saj në dispozicion (50+100=150).

Paratë në dorë në dispozicion bëhen paratë e fillimit
për muajin tjetër (150).

Diskutoni:

Vështrojeni deklaratën e qarkullimit të parasë në dorë më sipër. Sa
para në dorë ka në dispozicion Maria në fund të gjashtë muajve?

Lexoni:

Tani që Maria e di se sa para në dorë mund të ketë në dispozicion
pas gjashtë muajve që vijnë, ajo mund të zgjedhë midis mënyrave të ndryshme për ta rritur biznesin e saj.
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SA PARA NË DORË JANË NË DISPOZICION PËR PAGESAT E
HUASË?
Ushtrohuni:

Diskutoni:
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Tani le të shohim se çfarë ndodh me qarkullimin e parave në
dorë të Maries nëse merr hua 1500 për 6 muaj që të blejë 15 pula.
Vështrojeni deklaratën e qarkullimit të parave në dorë të Maries
në të djathtë. A ka para të mjaftueshme qarkulluese Maria për
pagesa prej 275 të huasë? Me një partner, kontrollojini paratë në
dorë në dispozicion të Maries.
Së bashku me gjithë grupin, diskutojini pyetjet vijuese: Çfarë
duhet të bëjë Maria? A duhet të provojë Maria një shumë të
ndryshme huaje? A mundet ajo të kursejë dhe të paguajë para
në dorë për pulat?
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Deklarata e qarkullimit të parave e Maries
1. Ngaqë do të ketë më shumë vezë,
Maria mendon se çdo muaj do të ketë
rreth 900 dollarë më shumë të ardhura (60 dollarë më shumë të ardhura
për pulë herë 15). 900 plus të ardhurën aktuale prej 4400 bëhen 5300.

2. Ajo mendon se shpenzimet
e saj fikse do të rriteshin
në 3500 (200 më shumë
për të marrë me qira një
biçikletë plus shpenzimin
ekzistues të saj prej 3300).

3. Nëse ajo heq
huanë, ajo do të
ketë gjithashtu
një shpenzim fiks
prej 275 (350 në
muajin e parë).

2 Muaj
përpara

Muaji i
Fundit

Këtë Muaj

Muaji
Tjetër

Muaji 3

Muaji 4

Muaji 5

Muaji 6

Muaji 7

Muaji 8

Të Ardhurat

4400

4400

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

5300

Shpenzimet
Fikse

-3300

-3300

-3500

-3500

-3500

-3500

-3500

-3500

-3500

-3500

-350

-275

-275

-275

-275

-275

 Pagesa e Huasë
Shpenzimet e
Ndryshueshme
Fitimi (ose
humbja)
Paratë Fillestare
në Dorë
Paratë në Dorë
në Dispozicion

-1000

-1000

-1600

-1600

-1600

-1600

-1600

-1600

-1600

-1600

100

100

-150

-75

-75

-75

-75

-75

200

200

50

150

250

100

25

-50

-125

-200

-275

-75

100

100

-150

-75

-75

-75

-75

-75

200

200

150

250

100

25

-50

-125

-200

-275

-75

125

4. Ajo mendon se shpenzimet e saj të ndryshueshme
do të rriten në 1600 për
shkak të rritjes 500 në
ushqim pulash dhe 100
për mbesën për të shpërndarë vezët.

5. Në dy muajt e
parë, Maria ka
para në dorë në
dispozicion të
mjaftueshme për
të bërë pagesat
e huasë.

6. Sidoqoftë, vështrojini
katër muajt e fundit
të huasë (muajt 3 –
6). A do të ketë Maria mjaft para për të
bërë të gjitha pagesat
e huasë?

7. Pasi Maria e
ka shlyer huanë, fitimi i saj
fillon të rritet
përsëri. Por a
është tepër
vonë?
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8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

Shihni:

Ushtrohuni:

Diskutoni:

Lexoni:
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“Can I Afford More Assets? Part II” [“A Mund të Përballoj më
Shumë Asete? (Pjesa II)”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni
faqen 123.)
Tani le të shohim se çfarë ndodh nëse Maria merr hua në një
shumë më të vogël: 800 për 6 muaj që të blejë 8 pula. Vështrojeni
deklaratën e qarkullimit të parave në dorë të Maries në të djathtë.
A ka Maria para në dorë qarkulluese të mjaftueshme për një hua
prej 800? Me një partner, kontrollojini paratë në dorë në dispozicion të Maries.
Së bashku me gjithë grupin, diskutojini pyetjet vijuese: A mund
të administrojë Maria një pagesë huaje më të madhe? A duhet të
marrë ajo një hua më të madhe?
Në këtë shembull, Maria po përdor deklaratën e saj të qarkullimit
të parave në dorë për të vendosur nëse mund të përballojë pula
të tjera. Ajo mund të përdorë gjithashtu deklaratën e qarkullimit
të parave në dorë për të vendosur mbi ndryshime të ndryshme te
biznesi i saj, të tilla si marrja e një biçiklete me qira, blerja e një
tabele të re reklamuese apo blerja e një ushqimi të ndryshëm.

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

Deklarata e qarkullimit të parave e Maries
2. Ajo mendon se shpenzimet e saj fikse nuk do të
rriten ngaqë ajo nuk do të
marrë me qira biçikletë.

1. Maria mendon se me 8 pula të reja
do të ketë rreth 480 më shumë të
ardhura (60 më shumë të ardhura
nga një pulë herë 8). 480 plus të
ardhurat aktuale prej 4400 bëhen
4880.

3. Nëse heq këtë hua,
Maria do të ketë
një shpenzim fiks
prej 150 dollarësh
(250 dollarë në
muajin e parë).

2 Muaj
përpara

Muaji i
Fundit

Këtë Muaj

Muaji
Tjetër

Muaji 3

Muaji 4

Muaji 5

Muaji 6

Muaji 7

Muaji 8

Të Ardhurat

4400

4400

4880

4880

4880

4880

4880

4880

4880

4880

Shpenzimet
Fikse

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-3300

-250

-150

-150

-150

-150

-150

 Pagesa e Huasë
Shpenzimet e
Ndryshueshme
Fitimi (ose
humbja)
Paratë Fillestare
në Dorë
Paratë në Dorë
në Dispozicion

-1000

-1000

-1300

-1300

-1300

-1300

-1300

-1300

-1300

-1300

100

100

30

130

130

130

130

130

280

280

50

150

250

280

410

540

670

800

930

1210

100

100

30

130

130

130

130

130

280

280

150

250

280

410

540

670

800

930

1210

1490

4. Ajo mendon se shpenzimet e saj
të ndryshueshme do të rriten në
1300 për shkak të rritjes 250 në
ushqim pulash dhe 50 për mbesën për të shpërndarë vezët.

5. Vështrojini paratë në dorë
në dispozicion të saj. A
do të ketë Maria mjaft
para për të bërë të gjitha
pagesat e huasë?

6. Vështrojini fitimet dhe humbjet e Maries. Vini re se fitimet
e saj janë më të ulëta gjatë
huasë por janë më të larta sesa
përpara se ta merrte huanë.
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8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

SA PARA NË DORË JANË NË DISPOZICION PËR BIZNESIN
TIM?
Ushtrohuni:

Tani bëni një deklaratë qarkullimi të parave në dorë për vetë
biznesin tuaj. Gjeni një partner dhe te deklarata e qarkullimit
të parave në dorë në të djathtë bëjini hapat vijues: (Shihni faqet
109–117 për ndihmë.) Ka formularë të tjerë bosh te faqja 118. Ju
mund ta kopjoni këtë te fletorja e shënimeve të biznesit tuaj.
Mendoni për një aset prodhues që mund ta merrni për biznesin
tuaj. Mendoni se sa të ardhura dhe shpenzime më shumë do të
kishit.
Nëse nuk dini çfarë numrash të përdorni ose nuk keni biznes,
ndihmoni dikë që ka. Ky është thjesht ushtrim.
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Lexoni:

Pas mbledhjes sonë të radhës, do të flasim me huadhënës dhe do
të gjejmë se cilat do të jenë pagesat e huasë sonë. Ne do të jemi
në gjendje atëherë të përfshijmë pagesat te deklaratat tona të
qarkullimit të parasë në dorë që kemi.

Diskutoni:

Si ju ndihmon dija e parave në dorë që keni në dispozicion për
të marrë vendime mbi biznesin tuaj? Përveç pagesave të huasë, a
ka mënyra të tjera që dija e qarkullimit të parasë në dorë që keni
mund t’ju ndihmojë të rritni biznesin tuaj?

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

Deklarata e qarkullimit të parave në dorë që keni
1. Duke përdorur deklaratat
e të ardhurave
tuaja, shkruajini
të ardhurat dhe
shpenzimet tuaja
nga dy muajt e
fundit.

2. Shkruani se sa
mendoni se do të
jetë e ardhura juaj e
re në gjashtë muajt
e ardhshëm (të
ardhurat e mëparshme plus të ardhurat nga aseti i ri).
2 Muaj
Përpara

Muaji i
Fundit

Këtë Muaj

3. Shkruani sa mendoni se do të jenë
shpenzimet tuaja të
reja në gjashtë muajt
e ardhshëm (shpenzimet e mëparshme
plus shpenzimet për
asetin e ri).
Muaji
Tjetër

Muaji 3

Muaji 4

4. Ju do të shkruani
pagesat e huasë suaj
këtu, por nëse nuk i
dini ende, lëreni bosh
për tani këtë rresht.

Muaji 5

Muaji 6

Të Ardhurat
Shpenzimet Fikse



Pagesa e Huasë

Shpenzimet e
Ndryshueshme
Fitim (ose Humbje)
Paratë Fillestare në Dorë
Paratë në Dorë në
Dispozicion

5. Përllogaritni fitimet dhe
humbjet tuaja duke i zbritur shpenzimet tuaja nga
të ardhurat tuaja.

6. Për të zbuluar sa para në
dorë keni në dispozicion,
shtojeni fitimin tuaj te (ose
zbriteni humbjen tuaj nga)
paratë fillestare në dorë.

7. Kur t’i gjeni shumat e pagesave të
huasë suaj, ju mund ta përdorni këtë
qarkullim të parave në dorë për të
parë nëse keni mjaftueshëm para në
dorë për të bërë të gjitha pagesat e
huasë suaj.

117

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

DEKLARATA GJASHTËMUJORE TË QARKULLIMIT TË PARAVE
NË DORË
Krijoni një deklaratë të qarkullimit të parave në dorë për të treguar gjendjen aktuale të biznesit tuaj. Shihni faqet 109–117 për ndihmë.

QARKULLIM I PARAVE NË DORË NR.1: GJENDJA AKTUALE
2 MUAJ
PËRPARA

MUAJI I
FUNDIT

KËTË MUAJ

MUAJI
TJETËR

MUAJI 3

MUAJI 4

MUAJI 5

MUAJI 6

MUAJI 5

MUAJI 6

Të Ardhurat Gjithsej
Shpenzimet Fikse



Pagesat e Huasë

Pagesat e Ndryshueshme
Fitimi/Humbja Gjithsej

Paratë Fillestare në Dorë

Paratë në Dorë në Dispozicion

Pastaj, krijoni një deklaratë të qarkullimit të parave në dorë që përfshin mënyrën
për të marrë një aset të ri.

QARKULLIMI I PARAVE NË DORË NR.2: ASET I RI
2 MUAJ
PËRPARA
Të Ardhurat Gjithsej
Shpenzimet Fikse



Pagesat e Huasë

Pagesat e Ndryshueshme
Fitimi/Humbja Gjithsej

Paratë Fillestare në Dorë

Paratë në Dorë në Dispozicion
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MUAJI I
FUNDIT

KËTË MUAJ

MUAJI
TJETËR

MUAJI 3

MUAJI 4

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.



“Vendose fatin tënd
tek Zoti, ki besim tek
ai dhe ai ka për të
vepruar.”
PSALMEVE 37:5





Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin tuaj javor të biznesit te zotimet tuaja në faqen
vijuese.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose përshtypje të tjera?
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8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të bëj një deklaratë të qarkullimit të parave në dorë për
gjendjen aktuale të biznesit tim.
Do të krijoj një deklaratë të qarkullimit të parave në dorë që përfshin
një mënyrë për të marrë një aset të ri.
Unë do ta arrij synimin tim javor të biznesit: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Krijova një
deklaratë të
qarkullimit të
parave në dorë
për gjendjen
aktuale
(Po/Jo)

Lexoni:

Gjatë javës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo”, ose numrin
e herëve që e mbajtët zotimin.
Krijova një
E arrita
deklaratë të
synimin javor të
qarkullimit të
biznesit
parave në dorë
(Po/Jo)
për të marrë një
aset të ri
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim
(Po/Jo)

Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli Im
javën tjetër.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Shënim për
Ndërmjetësin:
Në mbledhjen e radhës,
sillni një listë të huadhënësve në zonën
tuaj. Shih srs.lds.org/
lenders ose pyetni komitetin për mbështetje
te vetja të kunjit tuaj
ose një përgjegjës të
shërbimeve për mbështetjen te vetja për këtë
listë.
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8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

Burimet
A MUND TË PËRBALLOJ MË SHUMË ASETE? (PJESA I)
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim:
MARIA: Naomi, unë vendosa të blej më
shumë pula. Unë kam nevojë për më shumë
asete prodhuese për ta rritur biznesin tim.

MARIA: Po . . . mirë . . . ëëëm, ma merr
mendja. Nuk e di.

NAOMI: Ky më duket si vendim i mirë.
Pra ju mund t’ia dilni t’i blini pulat?

MARIA: Bisedova me një huadhënës dhe
ai tha se do të ishin 275 në muaj.

MARIA: T’ia dal? Po, po marr një hua
për pulat.
NAOMI: Sa hua mendon të marrësh?
MARIA: Huaja do të ishte 1500.
NAOMI: Përse 1500?
MARIA: Po njoh dikë që shet 15 pula për
1500. Ky është një çmim i mirë.
NAOMI: Pse 15 pula?
MARIA: Sepse vetëm kaq ka.
NAOMI: A ke para të mjaftueshme qarkulluese në dorë për 15 pula?
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NAOMI: Sa janë pagesat mujore?

NAOMI: A ke mjaftueshëm para në dorë
për t’i bërë pagesat çdo muaj?
MARIA: Shpresoj se po.
NAOMI: Maria, ti nuk mundesh thjesht
të shpresosh. Ti duhet ta dish se do të kesh
para të mjaftueshme në dorë për të bërë
pagesat.
MARIA: Por, nga ta di?
Kthehuni te faqja 108

8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

A MUND TË PËRBALLOJ MË SHUMË ASETE? (PJESA II)
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MARIA: Naomi, faleminderit që më tregove si ta gjej se sa para kam në dispozicion.
Pagesat e huasë prej 275 në muaj do të
kishin qenë shumë keq për mua. Do të kisha mbetur pa para në muajin e tretë. Nuk
do të kisha qenë në gjendje t’i bëja pagesat.
Mund ta humbisja biznesin tim!
NAOMI: Oh, Maria, jam aq e gëzuar që i
kontrolluam paratë në dispozicionin tënd
përpara se të merrnit hua.

MARIA: Edhe unë. Por si do ta dija se sa
mund të përballoja?
NAOMI: Mirë, le ta provojmë përsëri me
një hua më të vogël.
MARIA: Në rregull. Unë do të përpiqem të
shoh për një hua me pagesa prej 150 për të
parë nëse mund ta përballoj.
Kthehuni te faqja 113
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8: Sa para mundem t’ia lejoj vetes të investoj për ta rritur biznesin tim?

SHËNIME
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9

Si ta di nëse duhet
të përdor një hua që
ta rrit biznesin tim?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

PËR NDËRMJETËSIT

E

Ditën e mbledhjes:
• Përgatiteni një listë huadhënësish në zonën tuaj për t’ua shpërndarë
RE!
anëtarëve të grupit. Kjo listë është në dispozicion te srs.lds.org/lenders ose nga komiteti i mbështetjes te vetja ose te përgjegjësi vendor i
shërbimeve për mbështetjen te vetja i kunjit tuaj.
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit. Ftojini të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Emri i
anëtarit të
grupit

Krijova një
deklaratë të
qarkullimit
të parave
në dorë për
gjendjen
aktuale
(Po/Jo)

Krijova një
qarkullim
parash
në dorë si
mënyrë për
të pasur një
aset të ri
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

P

P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 9 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim pohimet e temës
sonë së bashku:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë ju tregoi qarkullimi i parave në dorë rreth biznesit tuaj?
A do të keni mjaft para në dorë në dispozicion për të bërë pagesa
huaje ose për të bërë gjëra të tjera për të përmirësuar biznesin tuaj?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

MËSONI
A ËSHTË E MIRË APO E KEQE MARRJA E PARAVE BORXH?
Koha:
Diskutoni:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
Mendoni për dikë që ju e njihni, i cili mori para borxh. A e
ndihmoi apo e dëmtoi atë marrja e parave borxh?
Borxhi vetjak i shtëpisë dhe borxhi i biznesit janë të ndryshëm.
Huamarrjet vetjake përdoren për të shpenzuar më shumë nga sa
kemi mjete për të paguar. Huamarrjet për biznesin përdoren për
të prodhuar më shumë nga sa kemi mjete për të prodhuar.
Lexojeni citimin në të djathtë. Profetët na kanë këshilluar që të
shmangim borxhin vetjak.

Lexoni:

Borxhi i biznesit mund të na ndihmojë të rritim biznesin tonë.
Por borxhi i biznesit nuk është gjithmonë një zgjedhje e urtë.
Ne duhet ta dimë kur është “i shëndetshëm”, sikurse tha Presidenti Benson.

JOSEPH B. WIRTHLIN,
“Earthly Debts, Heavenly
Debts”, Ensign ose
Liahona, maj 2004, f. 41

PYETJA E JAVËS – Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta
rrit biznesin tim?

“Tani unë nuk dua të
them se çdo borxh
është i keq, sigurisht
jo. Borxhi i një biznesi
të shëndoshë . . . është një nga elementët e
rritjes.”

VEPRIMI I JAVËS – Unë do të 1) bisedoj të paktën me 10 klientë për të mësuar nëse do të blinin më shumë nëse do të kisha
më shumë për të shitur dhe 2) vizitoj të paktën katër huadhënës dhe t’i pyes mbi fletën e punës të kushteve të huasë.
Gjatë këtij takimi, ne do të mësojmë dhe ushtrojmë aftësi që na
ndihmojnë të dimë nëse marrja e parave borxh është një ide e
mirë për biznesin tonë.
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“Disa borxhe – të tilla
si për një shtëpi të
thjeshtë, shpenzimet
për arsimim . . . mund
të jenë të nevojshme.
Por ne kurrë nuk
duhet të hyjmë në
skllavëri financiare
nëpërmjet borxhit
si konsumatorë pa i
peshuar me kujdes
kostot.”

EZRA TAFT BENSON, “Pay
Thy Debt, and Live”
[Mbrëmje rreth vatrës
në Universitetin “Brigam
Jang”, 28 shkurt 1962];
speeches.byu.edu

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

SI DO TË MË NDIHMOJNË “KATËR TË DUHURAT” PËR TË
VENDOSUR?
Shihni:
Diskutoni:
Lexoni:

“Get a Loan?” [“Të Marr një Hua?”] (Nuk keni material filmik?
Lexojeni faqen 136.)
Si do ta dini nëse një hua do t’ju ndihmonte apo dërrmonte?
Lexojeni me zë dhe diskutojeni shkurtimisht secilën nga “Katër
të Duhurat”.

KATËR TË DUHURAT
1. Arsyeja e Duhur

Të marr borxh vetëm nëse kjo do ta ndihmonte biznesin tim të siguronte më
shumë para.

2. Koha e Duhur

Të marr borxh vetëm nëse kam qenë mjaftueshëm gjatë në biznes për ta njohur
mirë biznesin tim dhe të mund të tregoj se mjaft njerëz do të blinin atë që shes.

3. Kushtet e Duhura

Të marr borxh vetëm nëse mund të gjej një huadhënës të mirë.

4. Shuma e Duhur

Të marr borxh vetëm nëse mund të tregoj se e di që mund ta shlyej atë.

Ushtrohuni:

Teksa i shihni materialet filmike vijuese, vendosni nëse mendoni
që Maria dhe Karlosi mund t’iu përgjigjen pyetjeve për secilën
nga Katër të Duhurat.
Shenjoni “Po”, “Jo” ose “I Pasigurt” për Marian dhe Karlosin.

Shihni:

“Right Reason?” [“Arsyeja e Duhur?”] (Nuk keni material filmik?
Lexojeni faqen 137.)

Diskutoni:

A po marrin borxh për arsyet e duhura Maria dhe Karlosi? Përse
po ose përse jo?

ARSYET PËR TË MARRË BORXH

Pronarët e biznesit të
suksesshëm i përdorin
Katër të Duhurat për të
marrë borxh urtësisht.

MARIA
Po

Jo

E Pasigurt

KARLOSI
Po

Jo

E Pasigurt

A po marr hua për arsye frytdhënëse biznesi (jo
vetjake)?
A do të më sigurojnë menjëherë para gjërat që do të
blej me huanë?
A është marrja e huasë më e mirë sesa kursimi i
parave në dorë për rritjen e biznesit tim?
A kam menduar rreth të gjitha rreziqeve?
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

Shihni:
Diskutoni:

“Right Time?” [“Koha e Duhur?”] (Nuk keni material filmik?
Lexojeni faqen 138.)
A po marrin borxh në kohën e duhur Maria dhe Karlosi? Përse
po ose përse jo?

KOHA PËR TË MARRË BORXH

MARIA
Po

Jo

E Pasigurt

KARLOSI
Po

Jo

E Pasigurt

A kam qenë mjaftueshëm gjatë në biznes për ta
njohur mirë biznesin tim?
A është kjo pjesë e një plani që kam për ta rritur
biznesin tim?
A mund ta tregoj se klientët do të blejnë më shumë
nëse kam më shumë shitje?
Nëse blej diçka për biznesin tim (si pula apo një
kamion), a do të ketë jetëgjatësi më të madhe sesa
huaja ime?
Shihni:

“Right Terms?” [“Kushtet e Duhura?”] (Nuk keni material filmik?
Lexojeni faqen 139.)

Diskutoni:

A po marrin borxh me kushtet e duhura Maria dhe Karlosi? Përse
po ose përse jo?

KUSHTET PËR TË MARRË BORXH
A mund të rendit tre deri në pesë huadhënës të mirë?
A e njoh koston e vërtetë të huasë?
A mund t’i shpjegoj kushtet e huasë?
A mund ta shpjegoj përse një huadhënës është më i
mirë se një tjetër?
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MARIA
Po

Jo

E Pasigurt

KARLOSI
Po

Jo

E Pasigurt

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

Shihni:
Diskutoni:

“Right Amount?” [“Shuma e Duhur?”] (Nuk keni material filmik?
Lexojeni faqen 140.)
A po marrin borxh shumën e duhur Maria dhe Karlosi? Përse po
ose përse jo?

SHUMA PËR T’U MARRË BORXH

MARIA
Po

Jo

E Pasigurt

KARLOSI
Po

Jo

E Pasigurt

A kam bërë një deklaratë gjashtë mujore të
qarkullimit të parave në dorë?
A mund të bëj një pagesë dhe prapëseprapë të fitoj
para?
Nëse nuk kam shitje shtesë, a mundem prapëseprapë
ta bëj pagesën?
Lexoni:

Ushtrohuni:

Ne mësuam si të përdorim deklaratën e qarkullimit të parave në
dorë për të ditur nëse do të kemi mjaft para në dorë për të bërë
pagesa. Kjo do të na ndihmojë të dimë nëse po marrim borxh
shumën e duhur.
Pasi të takoheni me huadhënësit këtë javë, përdoreni fletën e punës për qarkullimin e parave në dorë te faqja 143 për t’u siguruar
që mund t’ia lejoni vetes pagesat. (Vështrojini gjërat që mësuam
javën e fundit, nëse ju nevojitet ndihmë për të krijuar një deklaratë të qarkullimit të parave në dorë.)
Kur Maria nuk është e sigurt rreth përgjigjes për pyetjet mbi një
nga Katër të Duhurat, ajo bën një plan për të gjetur përgjigjen.
Përpara se të marrim borxh, ne duhet gjithashtu të gjejmë përgjigjet nëse nuk jemi të sigurt. Kërkojuni ndihmë anëtarëve të
grupit ose të tjerëve nëse është e nevojshme.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

A DUHET TË MARR BORXH PËR BIZNESIN TIM?
Ushtrohuni:

Këtu janë disa mjete për t’i përdorur gjatë javës për të mbledhur
informacion dhe për të marrë vendime. Shkoni te faqet 141–143.
Merrni pesë minuta për të vështruar Listën e Kontrollit me Katër
të Duhurat dhe Fletën e Punës të Kushteve të Huasë dhe diskutoni si t’i përdorni ato.
9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

LISTA E KONTROLLIT ME KATËR TË
DUHURAT

FLETA E PUNËS E KUSHTEVE TË HUASË

FLETA E PUNËS E KUSHTEVE TË HUASË

Merreni këtë Fletë Pune të Kushteve të Huasë me vete kur vizitoni huadhënës.
• Bëjuni huadhënësve pyetjet 1 – 4.
• Bëjini vetes pyetjet 5 – 6.

LISTA E KONTROLLIT ME KATËR TË DUHURAT

Bëjini vetes këto pyetje. Shenjojeni si të mbaruar çdo pyetje kur ju mund t’i
përgjigjeni “po”.

HUADHËNËSI NR.1:

HUADHËNËSI NR.2:

HUADHËNËSI NR.3:

HUADHËNËSI NR.4:

1. Kualifikime: Çfarë më duhet t’ju jap ose t’ju tregoj ju (huadhënësit) për të marrë një hua?

KATËR TË DUHURAT
Arsyeja e Duhur?

□
□
□
□

2. Shpeshtësia e Pagesave: Kur është afati i pagesës së parë? Sa shpesh duhet t’i bëj pagesat? A mund të
kem një kopje të programit të shlyerjes?

A po marr hua për arsye biznesi prodhimi (jo vetjake)?
A është huaja më e mirë sesa paraja në dorë për ta rritur biznesin tim?
A do të më sigurojnë menjëherë para gjërat që do të blej me huanë?
A e di unë gjithçka që mund të shkonte keq?

3. Ndëshkimet: A ka ndonjë tarifë apo ndëshkime nëse nuk paguaj në kohë?

Koha e Duhur?

□
□
□

A kam qenë mjaftueshëm gjatë në biznes për ta njohur mirë biznesin tim?

□

Nëse blej diçka për biznesin tim (si pula apo një kamion), a do të ketë
jetëgjatësi më të madhe sesa huaja ime?

A është kjo pjesë e një plani që kam për ta rritur biznesin tim?
A mund ta vërtetoj se klientët do të blejnë më shumë nëse kam më shumë
për të shitur?

4. Kostot e Drejtpërdrejta: Nëse marr hua 100, 1000 ose 10000 dollarë (merr një shumë bazuar te
monedha vendase dhe përdore për secilin huadhënës), sa paguaj pasi kam shlyer huanë, përfshirë të gjithë
interesin, tarifat etj.? Nëse marr hua mjaftueshëm për një aset, për shembull, një pulë, sa para shtesë paguaj
duke e marrë këtë hua? Sa janë tarifat që parapaguhen? Sa është secila pagesë? A është kjo një normë
interesi e sheshtë apo zbritëse?

Shihni faqen 141.

Shihni faqen 142.

Kushtet e Duhura?

□
□
□
□

5. Kostot e Tërthorta: Sa kohë duhet për të bërë pagesat? Sa më kushton të shkoj te huadhënësi për të
paguar?

A mund të rendit tre deri në pesë huadhënës të mirë?
A e njoh koston e vërtetë të huasë?
A mund t’i shpjegoj kushtet e huasë?
A mund ta shpjegoj përse një huadhënës është më i mirë se një tjetër?

6. Kostoja e Vërtetë e Huasë: Cilat janë kostot e drejtpërdrejta dhe të tërthorta gjithsej? (Shtojini kostot
nga pyetjet 4 dhe 5.)

Shuma e Duhur?

□
□
□

A kam bërë një deklaratë gjashtëmujore të qarkullimit të parave në dorë?
A mund të bëj një pagesë dhe përsëri të fitoj para?

142

Nëse nuk kam shitje shtesë, a mundem prapëseprapë ta bëj pagesën?

Gjatë javës, rishikojini këto pyetje dhe i shenjoni kur mund të përgjigjeni “po”.

Gjatë javës, përdoreni këtë fletë pune kushtesh të huasë për të mësuar rreth të paktën
katër huadhënësve.

141

INFORMACION MBI HUADHËNËSIN

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

QARKULLIMI GJASHTËMUJOR I PARAVE
NË DORË

DEKLARATA GJASHTËMUJORE E QARKULLIMIT TË PARAVE
NË DORË

Kopjojeni këtë fletë pune të qarkullimit të parave në dorë te libri i biznesit tuaj.
Përdoreni një për secilin huadhënës për të parë nëse mund t’i përballoni kushtet e
huasë për të cilat do të mësoni këtë javë.

Possible Lenders

QARKULLIMI I PARAVE NË DORË
Emri i Huadhënësit:

Shih fletushkën nga
ndërmjetësi. Nëse
nuk ka, kërkojuni
pronarëve të tjerë të
bizneseve sugjerime
mbi huadhënës të
mirë në zonën tuaj.

GJATË JAVËS, PËRDORENI KËTË INFORMACION PËR TË GJETUR DHE KOMUNIKUAR ME
HUADHËNËS.
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2 MUAJ
PËRPARA

MUAJI I
FUNDIT

KËTË MUAJ

MUAJI
TJETËR

MUAJI 3

MUAJI 4

MUAJI 5

MUAJI 6

Të Ardhurat Gjithsej

Shihni
faqen 143.

Shpenzimet Fikse
Pagesa të Huasë
Pagesat e
Ndryshueshme
Fitimi/Humbja
Gjithsej

Paratë Fillestare
në Dorë

Paratë në Dorë
në Dispozicion

Përdoreni këtë fletë pune për të krijuar
deklarata xhirosh të parave në dorë për të
ditur cilat hua mund të përballoni.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ QË TË PËRMIRËSOHEM?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.

“Dëgjoni fjalët e Zotit.
. . . Mos dyshoni, por
jini besues.”
MORMONI 9:27







Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin tuaj javor të biznesit te zotimet tuaja në faqen
vijuese.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose përshtypje të tjera?
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidhni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion Kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të bisedoj me të paktën katër huadhënës duke përdorur Fletën e
Punës të Kushteve të Huasë.
Unë do të përdor pyetjet e Listës së Kontrollit me Katër të Duhurat për
të parë nëse marrja tani e një huaje është e Duhura për mua.
Unë do t’i përdor deklaratat e mia për qarkullimin e parave në dorë për
të vlerësuar mundësitë e huasë sime.
Unë do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Bisedova me
të paktën
katër
huadhënës
(shkruani nr.)

Lexoni:

Gjatë javës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo”, ose numrin
e herëve që e mbajtët zotimin.
I përdora
deklaratat
për
qarkullimin
e parave në
dorë për të
vlerësuar
mundësitë
e huasë
(Po/Jo)

E përdora
Listën e
Kontrollit
me Katër
të Duhurat
(Po/Jo)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli
Im javën tjetër.

Mirëpritja e
Përshtypjeve

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

Burimet
TË MARR NJË HUA?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
KARLOSI: Sot është një ditë e madhe. Po
marr një hua biznesi!
NAOMI: Po merrni një hua? Për çfarë?
KARLOSI: Për gjithçka. Do të bëj më
shumë vend për inventarin tim. Do të
marr një televizor të ri dhe gjëra të tjera në
shtëpi gjithashtu. Jam kaq i gëzuar!
NAOMI: Ua, kjo është e frikshme. Ju
sapo e nisët javën e fundit biznesin tuaj.
Karlos, ju nuk duhet të merrni hua. Maria,
si është biznesi juaj?
MARIA: Është mirë. Unë i shes vezët shumë shpejt. Zakonisht i shes të gjitha rreth
orës 09:00 në mëngjes. Por pjesën tjetër të
ditës kur klientët kërkojnë vezë, unë nuk
kam më.
NAOMI: Maria, keni vërtet nevojë për më
shumë pula. Si duket puna e huasë suaj për
më shumë vezë? A e keni tashmë huanë?
MARIA: Ende jo. Kam pak frikë të marr
hua. Ndoshta nuk duhet të marr hua. Sapo
i thatë Karlosit se nuk duhet të marrë hua.
KARLOSI: Unë prapëseprapë do të marr
një hua. Ka për të m’i zgjidhur të gjitha
problemet.
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NAOMI: Ose ka për të krijuar një mori
problemesh të reja. Karlos, kam frikë se
do të keni një mal me borxhe që do t’ju
dërrmojnë.
Por Maria, në rastin tuaj, një hua në të
vërtetë mund t’ju ndihmojë.
MARIA: Nga do ta dija nëse një hua do të
më ndihmonte apo dërrmonte?
NAOMI: Pronarët e biznesit të suksesshëm
përdorin “Katër të Duhurat” për të vendosur nëse një hua biznesi është ide e mirë
për ta rritur biznesin e tyre.
MARIA: Katër të Duhurat?
NAOMI: Po. Merrni hua vetëm kur keni
arsyen e duhur, kohën e duhur, shumën e
duhur dhe kushtet e duhura.
KARLOSI: Unë nuk e vras mendjen për
Katër të Duhurat. Unë do ta marr huanë
time!
MARIA: Unë e vras mendjen. Unë dua të
rrit biznesin tim, por nuk dua një mal me
borxhe. Më trego më shumë rreth këtyre
Katër të Duhurave
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

ARSYEJA E DUHUR?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NAOMI: Arsyeja juaj për të marrë hua duhet të jetë për biznes, jo për arsye vetjake.

KARLOSI: Po. “Paguaj më vonë” mua më
duket mirë!

KARLOSI: Pse jo për të dyja? Unë do ta
gëzoj televizorin e ri dhe do ta bëj dyqanin
tim më të madh!

MARIA: Klientët vazhdojnë të kërkojnë
më shumë vezë. Dëshiroj të shes më shumë vezë shpejt!

NAOMI: Oh, Karlos! Tani dëgjoni, Maria,
një hua duhet të jetë për gjëra që mund
t’i shitni, si shishe qumështi, ose diçka që
prodhon menjëherë, si pula që bëjnë vezë.
Mbajeni mend, duhet të filloni t’i shlyeni
menjëherë huatë!

NAOMI: A ia vlen rreziku për një hua?
A keni menduar rreth asaj që mund të
shkojë keq?

MARIA: Në rregull. Kështu unë mund të
blej pula që tashmë prodhojnë vezë dhe do
të kisha vezë për t’i shitur menjëherë.
NAOMI: Bukur! A e keni marrë parasysh
të përdorni para në dorë nga biznesi juaj
për të blerë më shumë pula, në vend që të
merrni hua?
MARIA: Pa pritni, unë mendova se ju thatë që unë duhet të marr hua.
NAOMI: Me para në dorë ju kurseni tani
dhe blini më vonë – më pak rritje, por më
pak rrezik. Me një hua ju blini tani dhe
paguani më vonë – më shumë rritje, por
më shumë rrezik.

MARIA: Nuk kam menduar! Por, mendoj
se pulat mund të ndërpresin prodhimin.
Ose mund të ngordhin ose të vidhen. Ose
klientët mund të ndalojnë së bleri vezë.
NAOMI: Si mund t’i pakësoni ato rreziqe?
MARIA: Ëëë. Mund t’u jap pulave ushqim
cilësor dhe të kujdesem për to. Mund t’i
mbyll në mënyrë që të mos mund t’i vjedhin njerëzit.
NAOMI: A mendon se keni arsye të duhur
për të marrë një hua, Maria?
MARIA: Kështu mendoj.
Kthehuni te faqja 129

137

9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

KOHA E DUHUR?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NAOMI: Maria, sa kohë keni që jeni në
biznes?
MARIA: Unë po shes vezë qysh prej tetë
javësh deri tani dhe po ecën mirë.
NAOMI: Shumë mirë! Disa njerëz marrin
hua për biznese që sapo i kanë nisur – kjo
është shumë me rrezik!
KARLOSI: Hej, për mua po flisni? Unë e
di se çfarë po bëj.
NAOMI: Maria, ju keni njëfarë kohe me
biznesin tuaj, por a është marrja e një
huaje pjesë e një plani që bëtë për ta rritur
biznesin tuaj?
KARLOSI: Ja plani im: Dyqan më i
madh, më shumë shitje!
MARIA: Karlos, kjo mua nuk më duket
si plan. Unë planifikoj të marr një hua,
të blej më shumë pula, të shes më shumë
vezë në javë dhe të shlyej huanë.
NAOMI: Ky është një fillim i mirë për planin tuaj Maria. Megjithatë do t’ju duhet të
përcaktoni numrin konkret të pulave dhe
të vezëve. Sa e sigurt jeni që klientët do
blejnë më shumë nëse keni më shumë për
të shitur?
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MARIA: Oh e dashur, unë mendoj se ata
do t’i blejnë të gjitha vezët e mia, por nuk
jam e sigurt.
NAOMI: Ndoshta duhet së pari ta zbulosh
këtë!
MARIA: Në rregull, do bisedoj me klientët
dhe do të bëj një listë të kujtdo që do të
blinte. Unë do bisedoj me të paktën 10 prej
tyre.
NAOMI: Bukur. Nëse vendosni të merrni
një hua, një listë klientësh të ardhshëm do
ndihmonte t’i tregonit huadhënësit se ju e
kuptoni saktësisht si do ta përdorni huanë.
NAOMI: Në rregull, ja një pyetje tjetër.
Nëse merrni hua para për të blerë pula të
reja, a do të vijojnë ato të prodhojnë vezë
edhe pasi të keni shlyer huanë?
MARIA: Oh, sigurisht. Pulat duhet të
prodhojnë vezë të paktën edhe për dy vjet
të tjerë dhe unë planifikoj të marrë një hua
gjashtëmujore.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

KUSHTET E DUHURA?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
KARLOSI: Hej! Unë e mora huanë time!
1000 dollarë me një interes mujor fiks
prej 3%.
NAOMI: Oh, Karlos. Më vjen keq për ty.
Me sa huadhënës bisedove?
KARLOSI: Me një sigurisht. Unë nuk
humbas kohë. Ju duhet të më kishit parë.
Unë hyra dhe thashë: “Unë dua një hua –
tani!” Dhe ata thanë: “Po, zotëri”. Ata më
trajtuan si mbret. Ata njerëz më duan.
NAOMI:Po, jam e sigurt që ju duan. A
janë ato letrat e huasë tuaj? Ju prish punë
po t’i shoh pak?
KARLOSI: Vazhdo. Por jini e përgatitur për t’u habitur! Kam bërë një ujdi të
shkëlqyer.
NAOMI: Karlos, këto kushte janë të tmerrshme. 200 dollarë si parapagesa? Pagesa
të përjavshme? A u ke hedhur një sy të
paktën këtyre kushteve?
KARLOSI: Çfarë? Kjo nuk mund të jetë
e saktë. Unë nuk i mbaj mend këto gjëra.
Oh jo, mendoj se nuk i pashë vërtet shumë
hollësisht.

NAOMI: Maria, çfarë kushtesh keni
gjetur?
MARIA: Mirë, unë bisedova deri tani me
tre huadhënës. Faleminderit që më dhatë
fletën e punës të huadhënësit nga grupi
juaj i mbështetjes te vetja. Ajo vërtet më
ndihmon të bëj pyetje të mira. Jam vërtet
e gëzuar që mësova mbi ndëshkimet e
mundshme, normat e interesit, tarifat dhe
komisionet.
Dy nga huadhënësit kishin norma interesi të sheshta. Por një huadhënës ka një
normë interesi zbritëse.
KARLOSI: Cili është ndryshimi?
MARIA: Unë nuk e kuptoj në të vërtetë
ndryshimin. Unë thjesht e di se, nëse normat e interesit janë njësoj, zbritësja është
më e mirë se e sheshta.
NAOMI: Kjo është e drejtë, Maria. Duket
se ju po filloni t’i gjeni kushtet e duhura.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

SHUMA E DUHUR?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NAOMI: Karlos, jeni mirë? Dukeni i
dëshpëruar.
KARLOSI: Kishit të drejtë, Naomi. Ndëshkimet po shumohen dhe mbi mua po bie
një mal borxhesh.
NAOMI: Karlos, më vjen aq keq që e
dëgjoj këtë.
KARLOSI: Huadhënësi erdhi dhe ma mori
televizorin. Nëse nuk bëj edhe një pagesë,
ai thotë se do ta kenë radhën furnizimet
dhe pajisjet e biznesit tim.
MARIA: Karlos, duket se nuk keni para në
dorë të mjaftueshme në qarkullim.
KARLOSI: Para në dorë në qarkullim?
NAOMI: Kjo është paraja që hyn dhe del
nga biznesi juaj. Pikërisht tani, ju nuk
keni mjaft para që hyjnë për të mbuluar
pagesat e huasë.
KARLOSI: Unë nuk po shes sa prisja. Isha
me vonesë për disa pagesa. Ndëshkimet po
shtohen dhe po e bëjnë edhe më të vështirë
për mua që të bëj pagesa.
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NAOMI: Karlos, kjo është arsyeja pse
duhet të bëni deklaratë gjashtë mujore
të qarkullimit të parave në dorë përpara
se të vendosni për një hua. A e keni bërë
ndonjëherë një të tillë?
KARLOSI: Jo.
NAOMI: Deklarata e qarkullimit të parave në dorë ju ndihmon të dini nëse mund
t’ia dilni të bëni pagesa të huasë çdo
muaj. A keni deklarata të të ardhurave për
dy muajt e fundit?
KARLOSI: Jo, nuk kam.
MARIA: Unë mund të sjell timen dhe
deklaratat e qarkullimit të parave në dorë
me të cilat kam punuar. Ne mund t’jua
tregojmë se si ta bëni.
NAOMI: Mirë! Ne do t’ju ndihmojmë që të
bëni një deklaratë qarkullimi të parave në
dorë. Pastaj do të dini nëse po merrni hua
shumën e duhur.
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

LISTA E KONTROLLIT ME KATËR TË DUHURAT
Bëjini vetes këto pyetje. Shenjojeni si të mbaruar çdo pyetje kur ju mund t’i
përgjigjeni “po”.

KATËR TË DUHURAT
Arsyeja e Duhur?

□ A po marr hua për arsye biznesi prodhimi (jo vetjake)?
□ A është huaja më e mirë sesa paraja në dorë për ta rritur biznesin tim?
□ A do të më sigurojnë menjëherë para gjërat që do të blej me huanë?
□ A e di unë gjithçka që mund të shkonte keq?
Koha e Duhur?

□ A kam qenë mjaftueshëm gjatë në biznes për ta njohur mirë biznesin tim?
□ A është kjo pjesë e një plani që kam për ta rritur biznesin tim?
□ A mund ta vërtetoj se klientët do të blejnë më shumë nëse kam më shumë
për të shitur?

□ Nëse blej diçka për biznesin tim (si pula apo një kamion), a do të ketë
jetëgjatësi më të madhe sesa huaja ime?

Kushtet e Duhura?

□ A mund të rendit tre deri në pesë huadhënës të mirë?
□ A e njoh koston e vërtetë të huasë?
□ A mund t’i shpjegoj kushtet e huasë?
□ A mund ta shpjegoj përse një huadhënës është më i mirë se një tjetër?
Shuma e Duhur?

□ A kam bërë një deklaratë gjashtëmujore të qarkullimit të parave në dorë?
□ A mund të bëj një pagesë dhe përsëri të fitoj para?
□ Nëse nuk kam shitje shtesë, a mundem prapëseprapë ta bëj pagesën?
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

FLETA E PUNËS E KUSHTEVE TË HUASË
Merreni këtë Fletë Pune të Kushteve të Huasë me vete kur vizitoni huadhënës.
• Bëjuni huadhënësve pyetjet 1 – 4.
• Bëjini vetes pyetjet 5 – 6.

HUADHËNËSI NR.1:

HUADHËNËSI NR.2:

HUADHËNËSI NR.3:

HUADHËNËSI NR.4:

1. Kualifikime: Çfarë më duhet t’ju jap ose t’ju tregoj ju (huadhënësit) për të marrë një hua?

2. Shpeshtësia e Pagesave: Kur është afati i pagesës së parë? Sa shpesh duhet t’i bëj pagesat? A mund të
kem një kopje të programit të shlyerjes?

3. Ndëshkimet: A ka ndonjë tarifë apo ndëshkime nëse nuk paguaj në kohë?

4. Kostot e Drejtpërdrejta: Nëse marr hua 100, 1000 ose 10000 dollarë (merr një shumë bazuar te
monedha vendase dhe përdore për secilin huadhënës), sa paguaj pasi kam shlyer huanë, përfshirë të gjithë
interesin, tarifat etj.? Nëse marr hua mjaftueshëm për një aset, për shembull, një pulë, sa para shtesë paguaj
duke e marrë këtë hua? Sa janë tarifat që parapaguhen? Sa është secila pagesë? A është kjo një normë
interesi e sheshtë apo zbritëse?

5. Kostot e Tërthorta: Sa kohë duhet për të bërë pagesat? Sa më kushton të shkoj te huadhënësi për të
paguar?

6. Kostoja e Vërtetë e Huasë: Cilat janë kostot e drejtpërdrejta dhe të tërthorta gjithsej? (Shtojini kostot
nga pyetjet 4 dhe 5.)
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

DEKLARATA GJASHTËMUJORE E QARKULLIMIT TË PARAVE
NË DORË
Kopjojeni këtë fletë pune të qarkullimit të parave në dorë te libri i biznesit tuaj.
Përdoreni një për secilin huadhënës për të parë nëse mund t’i përballoni kushtet e
huasë për të cilat do të mësoni këtë javë.

QARKULLIMI I PARAVE NË DORË
Emri i Huadhënësit:
2 MUAJ
PËRPARA

MUAJI I
FUNDIT

KËTË MUAJ

MUAJI
TJETËR

MUAJI 3

MUAJI 4

MUAJI 5

MUAJI 6

Të Ardhurat Gjithsej
Shpenzimet Fikse


Pagesa të Huasë

Pagesat e
Ndryshueshme
Fitimi/Humbja
Gjithsej

Paratë Fillestare
në Dorë

Paratë në Dorë
në Dispozicion
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9: Si ta di nëse duhet të përdor një hua që ta rrit biznesin tim?

SHËNIME
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10

Si do të tërheq më
shumë klientë e të
bëj më shumë shitje?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

PËR NDËRMJETËSIT

Dita e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).

E

Emri i
anëtarit
të grupit

Bisedova
me të paktën katër
huadhënës
(Shkruani
nr.)

I përdora
deklaratat
për qarkullimin e parave
në dorë për
të vlerësuar
mundësitë e
huasë
(Po/Jo)

E Përdora
Listën e
Kontrollit
me Katër
të Duhurat
(Po/Jo)

E arrita synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri
në veprim
(Po/Jo)

Gloria

4

P

P

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
RE!
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit. Pyetni se cili
po i afrohet plotësimit të kërkesave të certifikatës. Pas mbledhjes,
vëreni në dijeni komitetin e kunjit për mbështetjen te vetja se cili do
t’i përmbushë kërkesat sipas gjasave.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat e tyre dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 10 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te kjo
fletore pune dhe vazhdoni të lexoni te faqja tjetër.
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë mbi zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha
zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i
mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat nga bisedimet me huadhënësit?
A është e duhur një hua për ju në këtë kohë? (A e keni arsyen e
duhur, kohën e duhur, kushtet e duhura dhe shumën e duhur?)
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

MËSONI
PËRSE KLIENTËT DO TË DONIN TË BLININ TEK UNË?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
Për ta rritur biznesin tonë, ne duhet të tërheqim më shumë klientë dhe të shesim më shumë! Njerëzit i shpenzojnë paratë e tyre
për diçka që e vlerësojnë. Sa më shumë ta vlerësojnë diçka, aq më
shumë do të paguajnë për të.
Për të shitur me sukses, ne duhet të dimë çfarë vlerësojnë klientët tanë, t’i tërheqim ata klientë dhe t’ua shesim vlerën! Dhe ne
duhet të ofrojmë më shumë vlerë sesa konkurrenca jonë.

Shihni:
Diskutoni:
Lexoni:

“Sell, Sell, Sell” [“Shit, Shit, Shit”] (Pjesët I dhe II) (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 160.)
Si mësoi Kuame rreth gjërave që vlerësojnë klientët?
PYETJA E JAVËS – Si të tërheq klientë dhe të bëj shitje?
PYETJA E JAVËS – Unë do t’i provoj idetë e mia të marketingut dhe do të gjurmoj rezultatet. Unë do të mësoj nga klientët dhe do t’i vë në provë zgjidhjet për problemet e klientëve.

Ushtrohuni:

Lexoni:
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Diskutoni sa vijon me një anëtar të grupit:
1. Përshkruajani njëri-tjetrit klientët tuaj. Jini të hollësishëm.
Cila është mosha e tyre? Gjinia? Të ardhurat? Kur e blejnë
produktin tuaj? Ku?
2. Përse do ta blejnë produktin tuaj? Çfarë vlere do t’u sjellë ai
atyre? Renditni sa më shumë gjëra që mundeni, të tilla si:
• Uji im është i ftohtë
• Uji im është i pastruar
• Unë e bëj të volitshme të blihet uji im
• Unë jam miqësor dhe i thërras klientët me emër.
3. Çfarë vlere do të siguroni, të cilën nuk e ofrojnë konkurrentët?
A keni një çmim, vendndodhje apo përzgjedhje më të mirë? Kjo
quhet epërsia juaj konkurruese. Kjo është ajo që i bën klientët
tuaj të zgjedhin biznesin tuaj përballë konkurrencës.
Pronarët e biznesit të suksesshëm i kuptojnë klientët e tyre duke
u bërë pyetje të mira për të mësuar më shumë rreth problemeve
të tyre dhe se si mund të ndihmojnë.

Pronarët e biznesit
të suksesshëm e dinë
përse klientët e blejnë
produktin e tyre.

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

Ushtrohuni:

Bashkohuni me një partner. Lexojeni këtë situatë së bashku:

Martini riparon biçikleta. Ai u shet gjithashtu pjesë dhe furnizime
njerëzve për të rregulluar biçikletat e tyre. Feliksi hyn në dyqanin e
tij. Duart e tij janë të ndotura me vajra. Ai duket i acaruar.
Përdoreni tabelën poshtë për të shkruar idetë tuaja rreth mënyrës se si Martini mund t’i bëjë Feliksit pyetje të mira (jepet një
shembull).

BËRJA E PYETJEVE TË MIRA
1. Çfarë dua të di rreth klientit?
Për çfarë problemi erdhi ai këtu që ta
zgjidhë?

2. Si mund të pyes për ta gjetur?
Duket se jeni mes një projekti dhe keni
problem. Si mund të ndihmoj?

Ndajini me të gjithë grupin pyetjet që mendoni se Martini duhet
t’i bëjë Feliksit.
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

Ushtrohuni:

Tani mendoni për vetë klientët tuaj. Në kolonën e parë, shkruajini gjërat që keni nevojë të dini rreth klientëve (jepet një shembull). Në kolonën e dytë, shkruajini pyetjet që mund të bëni për
ta gjetur.

BËRJA E PYETJEVE TË MIRA
1. Çfarë dua të di rreth klientit?
Kur do të jetë gati për të blerë klienti im?

2. Si mund të pyes për ta gjetur?
A është kjo për një rast të veçantë? Kur
është ai rast?

Me një anëtar tjetër grupi, tregoni disa nga gjërat që duhet të dini
rreth klientëve tuaj. Tregojini pyetjet që do të bënit për t’i zbuluar.
Diskutoni:
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Si grup, diskutoni mënyra për të mësuar rreth klientëve tuaj dhe
çfarë mund të bëni këtë javë për të filluar të mësoni.

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

SI DO TË TËRHEQ MË SHUMË KLIENTË?
Diskutoni:

Ushtrohuni:

Mendoni për rastet kur ju bletë diçka te biznese ku nuk keni qenë
kurrë më parë. Çfarë ju tërhoqi tek ato biznese? Si tërhiqen klientët nga bizneset në zonën tuaj?
Në rreshtat bosh në tabelën e mëposhtme, shkruani produktet
ose shërbimet që bletë. Pastaj shkruajeni aty atë që ju tërhoqi te
bizneset (shihni shembujt).

ÇFARË MË TËRHOQI? PËRSE BLEVA?
Produkti ose
Shërbimi
që Bleva

Shitje Vetjake

Referencë

Karamele

Pronari i biznesit
më tregoi rreth saj

Fqinji im tha se
duhet ta provoja

Veshje

Shitësi më tregoi
rreth shitjes

Perime

Diskutoni:

Reklamë

Pashë një 
afishe në mur
Një mik më tha
ta provoj

Shitje

Të Tjera

20% zbritje çmimi

Kampion falas

Bli 1 merr 1 me
gjysmë çmimi

E pashë në gazetë

Kampion falas

Tregojani një anëtari tjetër të grupit atë që keni shkruar. Cilat
metoda mund të jenë të mira për biznesin tuaj?
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

Lexoni:

Diskutoni:

Bizneset për të cilat sapo biseduam, nuk tërheqin klientë rastësisht. Ato paraqiten me ide rreth mënyrës së tregtimit të produktit apo shërbimit të tyre.
Ku i morën ato ide?

Shihni:

“Marketing?” [“Marketing?”] (Nuk keni material filmik? Lexoni
faqen 161.)

Lexoni:

Marketingu përfshin:
• Ide rreth mënyrës si të gjejmë dhe të ndikojmë te klientët.
• Çfarë shpresojmë se do të bëjnë klientët.

Ide Marketingu
Përfundimi i Pritur

Ideja

Njerëzit do të blejnë
më shumë karamele.

Nëse jap kampione . . .

Ushtrohuni:

Punoni me personin pranë jush.
1. Ndihmojeni njëri-tjetrin të mendojë për ide që i ndihmojnë
më shumë klientët ta gjejnë biznesin tuaj dhe ta blejnë atë që
shitni. Diskutoni për metodat më të efektshme në zonën tuaj.
2. Shkruajeni të paktën një ide të re më poshtë. Pastaj ndihmojeni
njëri-tjetrin të shkruajë përfundimet që doni (jepet shembull).

IDE MARKETINGU
Ideja
Nëse përdor një altoparlant për t’u treguar
njerëzve se karriget e mia janë me 40% ulje . . .
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Përfundimi i Pritur
Klientët do të vijnë te dyqani im dhe do të
blejnë karrige.

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

SI DO TA PROVOJ PLANIN TIM TË MARKETINGUT?
Lexoni:

Si do ta dimë nëse idetë tona japin rezultat? Na duhet një mënyrë
për t’i provuar ato. Na duhet një mënyrë për t’i matur rezultatet.

Ushtrohuni:

Punoni me personin pranë jush. Diskutojini dhe shkruajini disa ide
marketingu dhe rezultate që dëshironi për biznesin tuaj. Përfshini
çfarëdo ideje që tani duket se funksionon. Për çdo ide, shkruani se
si do t’i matnit rezultatet. Idetë tuaja do të ndryshojnë dhe përmirësohen me kalimin e kohës ndërsa i provoni dhe i matni.

PROVIMI I IDEVE TË MIA TË MARKETINGUT
Ideja
Nëse përdor një altoparlant për
t’u treguar njerëzve se karriget
e mia janë me 40% ulje . . .

Lexoni:

Përfundimi i Pritur
Klientët do të vijnë te dyqani im
dhe do të blejnë karrige.

Matja
Kur klientët hyjnë, unë do t’i pyes se si dëgjuan
rreth uljes 40% të çmimit të shitjes. Unë do të
mbaj një regjistër me përgjigjet e klientëve.

Le t’i provojmë idetë tona këtë javë! Nuk ka nevojë t’i provojmë
të gjitha idetë njëkohësisht. Dhe është e mundur që disa ide nuk
do të funksionojnë – nuk ka problem. Ne thjesht do të vazhdojmë të provojmë ide dhe të matim rezultatet. Më në fund, ne do
të gjejmë mënyrat më të mira për t’i ndihmuar njerëzit të na
zbulojnë dhe të blejnë atë që ne shesim.
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

SI DO T’I BËJ KLIENTËT QË TË BLEJNË?
Lexoni:

Përse disa klientë blejnë dhe të tjerë zgjedhin të mos blejnë? Ka
shumë arsye. Por ne mund të ndikojmë tek ai vendim!

Shihni:

“Please Buy Something!” [“Ju Lutemi, Blini Diçka!”] (Nuk keni
material filmik? Lexojeni faqen 162.)

Për t’i bindur klientët të blejnë, ne duhet të pyesim, dëgjojmë
dhe sugjerojmë.

Çfarë do në të
vërtetë klienti?
Përse?

PYETNI
2. DËGJ

3. S U GJ

RO

E

A kam variante që
sjellin përfitim si për
mua gjithashtu edhe
për klientin?

1.

NI

I

Lexoni:

Përse nuk ishte në gjendje Maria t’i bindte klientët të blinin disa
vezë? A po mendonte Maria rreth vetes apo rreth klientëve të saj?

A dëgjoj unë
vërtet?

ON

Diskutoni:

Pronarët e biznesit të suksesshëm e përdorin këtë cikël që të bindin më shumë klientë të blejnë produktet dhe shërbimet e tyre.
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Shihni:

“Ask, Listen, Suggest” [“Pyetni, Dëgjoni, Sugjeroni”] (Nuk keni
material filmik? Lexojeni faqen 163.)

Diskutoni:

Më parë, Maria i bëri Samuelit dhe Luçies vetëm një pyetje: “A
mund t’ju ndihmoj?” Çfarë bëri ndryshe Maria këtë herë për të
pasur një rezultat më të mirë? Si i tregoi Maria Silvias se vërtet
ishte duke e dëgjuar?

Pronarët e suksesshëm
të biznesit pyesin, dëgjojnë dhe sugjerojnë.

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

Diskutoni:

Lexoni:

Ushtrohuni:

Mendoni për raste kur dikush ju bindi të bëni një blerje, ndoshta
edhe kur ju nuk po e planifikonit. Çfarë tha personi që ju bëri të
vendosnit për të blerë?
Tabela më poshtë tregon pesë lloje qasjeje, me shembuj, të cilat
mund t’i përdorim që t’i bindim klientët që t’i blejnë produktet
tona. Kjo quhet “ta bësh shitjen”.
Merrni dy persona të tjerë në grup. Ushtrohuni duke përdorur
çdo lloj bërjeje të shitjes me njëri-tjetrin. Përpiquni t’ua shitni
produktin tuaj atyre. Përdorni tabelën e mëposhtme për të shkruar bërjen më të mirë të shitjes që mund të përdorni për të shitur
te klientët tuaj. Shkruani të paktën një sugjerim për çdo lloj.

BËRJA E SHITJES
1. Dy v
 ariante
të mira
A do të donit banane
apo mango?

2. “Nëse”
Nëse mund ta marr
me atë çmim, a do të
donit që t’jua porosit?

3. Ngjarje e
rëndësishme
Unë mund ta kem
gati këtë p ërpara
datëlindjes së
bashkëshortes suaj.

4. Model
Provojeni këtë. Unë
mendoj se do ta
pëlqeni më shumë
shijen e kësaj.

5. Të Tjera
Po sikur t’i merrnit të
dyja palët e këpucëve
dhe t’ju bëja një zbritje
çmimi?

Tani, ngrihuni që të gjithë! Lëvizni nëpër dhomë duke provuar
qasje të ndryshme tuajat. Bëjeni këtë për dy minuta.
Diskutoni:

Diskutoni me gjithë grupin se cila do të ishte qasja më e mirë
për t’i bërë klientët tuaj të bëjnë një blerje nga biznesi juaj. Përse
është kjo qasja më e mirë për klientët tuaj?
Pronarët e suksesshëm
të biznesit e bëjnë
shitjen.
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

SI DO TA BËJ TË LEHTË QË KLIENTËT TË VAZHDOJNË TË
BLEJNË?
Lexoni:

Pronarët e biznesit të suksesshëm e bëjnë të lehtë dhe të kënaqshme për klientët që të blejnë prej tyre.

Ushtrohuni:

Bashkohuni me një partner dhe shqyrtojeni së bashku shembullin vijues.
Lexojeni përvojën e Paulës në Dyqanin 1 dhe pastaj në Dyqanin
2. Pastaj lexojini përgjigjet për mikun e saj. Diskutoni me shokun
tuaj përse mendoni se Paula e rekomandon Dyqanin 1.

Pronarët e biznesit të
suksesshëm e bëjnë të
lehtë të blesh.

PËRVOJAT E BLERJEVE TË PAULËS
Dyqani 1

Përvoja e Paulës

Paula ka qenë te ky dyqan më
shumë se 15 herë. Asaj i pëlqejnë
çmimet, përzgjedhja dhe pronari.

Paula ka qenë te ky dyqan një herë.
Ajo mendon se është e vështirë të
gjejë atë që do. Ajo nuk mori ndihmë
kur kishte pyetje.

Përgjigjja e Paulës
për mikeshën e saj

“Le të shkojmë te Dyqani 1. Unë
shkoj atje gjithë kohën. Është
shumë e lehtë të gjej atë që dua.
Unë e pëlqej atë vend.”

“Unë nuk e pëlqej Dyqanin 2. Është
shumë e vështirë të gjej atë që dua.
Dhe njerëzit atje nuk më erdhën në
ndihmë kur kisha pyetje.”

Lexoni:

Diskutoni:
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Dyqani 2

Klientët vazhdojnë të kthehen te bizneset kur pronari dhe
punonjësit:
• Ua dinë emrat klientëve të tyre
• U buzëqeshin klientëve të tyre
• Dëgjojnë dhe u përgjigjen nevojave të klientëve
Çfarë duhet të bëni në biznesin tuaj për t’i mbajtur më mirë
klientët tuaj që të kthehen përsëri? Çfarë do t’i shtonit listës së
mësipërme?

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë djathtas ose mendoni për një
shkrim tjetër të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo mbrese që keni.



“Përgjërojuni [Perëndisë] për bereqetin
e fushave tuaja, që
ai t’ju sjellë begati.
Përgjërojuni [Perëndisë] për tufat e fushave
tuaja, që ato të mund
të shtohen.”
ALMA 34:24–25





Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin tuaj javor të biznesit te zotimet tuaja në
faqen tjetër.
Diskutoni:

A dëshiron dikush të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose ndonjë përshtypje tjetër?
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të bisedoj me të paktën katër klientë për të mësuar se çfarë
dëshirojnë ata nga biznesi im.
Unë do të provoj të paktën dy ide marketingu dhe do të gjurmoj
përfundimet.
Unë do ta ushtroj kryerjen e shitjes me të paktën 10 klientë dhe do të
mësoj se cila qasje është më e mira.
Unë do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap mësim
familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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Nënshkrimi i partnerit në veprim

10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Gjatë javës, përdorni këtë tabelë zotimesh për të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”, “Jo”, ose numrin e
herëve që e mbajtët zotimin.

Bisedova me
Provova të
E ushtrova
të paktën
paktën dy ide
kryerjen
pesë klientë
marketingu
e shitjes
(Shkruani nr.)
dhe i
të paktën
gjurmova
10 herë
përfundimet (Shkruani nr.)
(Shkruani nr.)

Lexoni:

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli
Im javën tjetër.
Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

Burimet
SHIT, SHIT, SHIT
Lexojeni me radhë sa vijon.
TREGIMTARI: Të kujtohet Kuame, personi me banane në shkop? Ai gjeti një biznes
që dukej shumë i suksesshëm. Dhe njihej
si shitës i shkëlqyer. Pra ishte një përputhje
e përkryer, apo jo?
Ai i krijoi ëmbëlsirat me banane dhe vendosi të fillonte shpejt. Shkoi te një qoshe
pranë shtëpisë së tij dhe u përpoq me sa
mundi. Por askush nuk ndaloi. Sa më shumë përpiqej, aq më keq shkonte. Ai madje
filloi t’u bërtiste njerëzve:
“Ej, kjo është një ëmbëlsirë e shkëlqyer!
Është aq e shijshme! Pikërisht ajo që doni
ju! Mirë, do t’ju jap dy me çmimin e njërës! Ej. . . .”
Por njerëzit as nuk ia hidhnin sytë fare. Ai
ishte aq i shkurajuar saqë shkoi në shtëpi
përpara drekës. Çfarë shkoi keq?
Kuame u ul dhe mendoi. A ishte ai një
dështak? A ishte një produkt i keq? Si ishte
puna me personin që ia dha idenë – a
ishte gënjeshtar? Atëherë ai u kujtua se ai
person pati folur rreth kërkimit të tij për
tregun me klientët – çfarë pëlqenin, orën
gjatë ditës, vendndodhjet, mënyrën se si
blinin me miqtë – çfarë kishte rëndësi
për ta! Kuame kishte dashur aq shumë të
shiste saqë kishte harruar çka kishte më
shumë rëndësi – të zgjidhte një problem
për klientët!

Kështu ai e filloi gjithçka nga e para dhe
ja çfarë bëri:
– Ai priti deri pasdite dhe në mbrëmje kur
njerëzit donin një ëmbëlsirë.
– Ai zgjodhi një vendndodhje ku shumë
njerëz kalonin kohë së bashku.
– Ai vendosi të vinte muzikë të gëzuar për
të tërhequr vëmendje dhe madje këndonte
bashkë me të – diçka që ishte vërtet unike!
Të paktën njerëzit filluan të buzëqeshnin.
– Dhe ai u shpërndau disa kampione pa
pagesë disa grave që ishin rrethuar nga
mikesha – dhe pastaj i pyeti me zë të lartë
si u dukeshin. Kjo dha rezultat!
Ndërsa shitjet u rritën, ai vendosi madje
të provonte një çmim më të lartë – dhe
askush nuk u ankua! Pastaj ai provoi
ulje çmimi për shitje me shumicë, por kjo
thjesht i pakësoi fitimin dhe nuk i rriti
shitjet, kështu që e ndërpreu. Dhe ai e mësoi gjithashtu nga përvoja jo të mira se për
sa kohë mund të rezistonin ëmbëlsirat e tij
të ngrira në ftohësin e tij – klientët nuk i
pëlqenin bananet e qullura!
Kur shkoi në shtëpi atë natë, ai pati gjithë
llojet e ideve rreth reklamave për “Burrin
e Bananeve që Këndon” Ai mund të bëjë
festa! Ai mund të bëjë festivale! Ai mund
. . . epo, ai e teproi pak. Por a e shihni se
si mësoi të shtojë vlera për klientët e tij?
Kthehuni te faqja 148
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10: Si do të tërheq më shumë klientë e të bëj më shumë shitje?

MARKETING?
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
NAOMI: Ej, Maria. Thjesht donim të ndalonim dhe të thoshim se vërtet na pëlqen
që mund të blejmë vezë te ty. Është kaq e
volitshme!

MARIA: Marketing?

MARIA: Faleminderit, Naomi! Është e
rëndësishme për mua që t’i bëj klientët të
lumtur.

NAOMI: Po. Ne filluam të mendojmë më
shumë rreth klientëve dhe si të gjenim më
shumë njerëz si ata. Atëherë provuam disa
ide dhe gjetëm tre që vërtet japin rezultat.
Ne thjesht vazhdojmë të përpiqemi dhe të
provojmë.

NAOMI: Si po shkon biznesi?

MARIA: Unë provova një mënyrë.

MARIA: Mirë më duket. Unë kam folur
me klientët e mi – dhe me disa pronarë të
tjerë biznesi. Dhe kam mësuar mjaft. Në
fakt, unë mësova se mund të shes qumësht
me vezët e mia.

NAOMI: Cila është ajo?

NAOMI: Si po ecën kjo?
MARIA: Mirë, jo keq. Vetëm se nuk mund
të tërheq mjaft njerëz që të vijnë këtu. A
dëshiron të fillosh të shesësh për mua?
NAOMI: Unë jo! Biznesi ynë po rritet dhe
jemi vërtetë të zënë. Unë kisha një mik që
na ndihmoi me disa ide marketingu dhe
shitjet thuajse u dyfishuan!

MARIA: Një person hyri dhe më bindi që
të blej kartëvizita.
NAOMI: A ia vlejti?
MARIA: Jo për mua, por është e sigurt se
dha rezultat për personin që i shiti kartëvizitat!
NAOMI: Dëgjo, unë mund të të ndihmoj
me disa ide marketingu nëse dëshiron . . .
dhe nuk do të të shes asgjë.
MARIA: Mirë, kjo duket mirë!
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JU LUTEMI, BLINI DIÇKA!
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
TREGIMTARI: Një klient shkon te tezga
e Maries.
MARIA: [Me mendjen e vet] Më në fund,
ja një klient. Ju lutem, blini diçka! Ju
lutem.
SAMUELI: [Me mendjen e vet] Kjo grua
me siguri po m’i ngul sytë. A nuk mundem thjesht të blej pa qenë i vështruar
kaq ngultas?
MARIA: [Me mendjen e vet] Ju lutem,
blijini këto vezë! Unë kam nevojë për para.
SAMUELI: [Me mendjen e vet] Kjo po
bëhet tepër e sikletshme. Po largohem.
MARIA: [Me mendjen e vet] Çfarë? Jo!
Unë mund të kisha siguruar goxha para
me këtë.
[Me zë të lartë, ajo thërret me zë] A mund
t’ju ndihmoj?
SAMUELI: Jo, faleminderit.
TREGIMTARI: Një kliente tjetër shkon te
Maria.

LUÇIA: [Me mendjen e vet] Ky vend
mund të ketë atë që më nevojitet. Duhet
të shoh.
MARIA: [Me mendjen e vet] Mirë, një kliente tjetër. Duket se ajo ka para. Ju lutem,
blini diçka!
[Me zë të lartë] A mund t’ju ndihmoj?
LUÇIA: Thjesht po shoh.
MARIA: A doni disa vezë? Këto vezë vijnë
nga pulat më të mira . . . dhe kam gjithashtu qumësht të freskët.
[Me mendjen e vet] Ajo mund ta përballojë
këtë. Ndoshta do t’i blejë të gjitha.
LUÇIA: Jo. Kjo . . . ah . . . nuk është pikërisht ajo që po kërkoj.
MARIA: Unë kam më shumë qumësht.
LUÇIA: Jo, faleminderit.
MARIA: Ti duhet ta blesh vërtet. Është
i freskët dhe i pastër dhe është më i miri
në . . .
LUÇIA: Nuk ka gjë. Faleminderit, po
largohem.
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PYETNI, DËGJONI, SUGJERONI
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim:
MARIA: Tungjatjeta, unë jam Maria. Si
quheni?
SILVIA: Unë jam Silvia.
MARIA: A jeni këtu për ofertën? Ne ofrojmë një vezë falas kur blini pesë!
SILVIA: Po, faleminderit.
MARIA: Si mësuat për këtë ofertë?
SILVIA: Mikesha ime më foli për këtë. Ajo
tha se ju po jepnit vezë dhe qumësht falas
dje. Dhe ajo tha se ishin të freskëta!
MARIA: Shumë bukur. Gëzohem që i kanë
pëlqyer. Prodhimet tona janë gjithmonë të
freskëta dhe të shijshme. Mirë, sa vezë ju
nevojiten?
SILVIA: Unë dua . . . ëëë . . . ndoshta
pesë.
MARIA: Mirë, ja t’i bëj gati për ju. . . . Por
vura re se ngurruat. Po mendoheshit sa të
merrnit?
SILVIA: Epo, po. Familja e vëllait tim do
të vijë të jetojë me ne nesër. Nuk e di si do
t’i ushqej të gjithë. Por ai nuk ka ndonjë
variant tjetër.
MARIA: E shoh. Mirë, ju do të bekoheni
që e ndihmoni. Çfarë do të gatuani?

SILVIA: Nuk jam e sigurt. Po mendoja të
përdor kursimet tona që të blej pak mish
që ta gatuaj me vezët. Unë duhet ta bëj
vërtet me kursim këtë.
MARIA: E kuptoj. Edhe ne nuk kemi
mjaft për shumë mish, prandaj unë thjesht
përdor vezët tona. Unë përziej disa perime
me to dhe shtoj ca qumësht. Unë kam ca
qumësht këtu dhe miku im matanë rrugës
ka perime të freskëta. Ju mund të ushqeni
më shumë veta me më pak në këtë mënyrë.
A do të donit disa vezë të tjera dhe pak
qumësht? Kushton pak më shumë . . . por
përsëri është më pak sesa mishi!
SILVIA: Mirë, kjo është ide e mirë. Ju
faleminderit! Njëmbëdhjetë gojë për të
ushqyer! Po, do të doja të merrja disa vezë
të tjera dhe qumështin.
MARIA: Për njëmbëdhjetë veta, do të
sugjeroja tetë . . . dhe ju merrni përsëri
një falas!
SILVIA: Oh, ndoshta do të vij përsëri nesër.
MARIA: Në rregull. Unë do të jem këtu për
ju. Por, nuk do ta merrni atë vezën falas.
A mund t’i vendos në një qese për ju tani?
SILVIA: Në rregull, mirë e ke. Ia vlen. Ju
faleminderit.
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SHËNIME
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11

Si do t’i shtoj
fitimet?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim

11: Si do t’i shtoj fitimet?

PËR NDËRMJETËSIT

Ditën e mbledhjes:
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).

Emri i
anëtarit
të grupit

Gloria

Provova të
Bisedova
paktën dy ide
me të
marketingu
paktën
dhe i
pesë klientë
gjurmova
(Shkruani
përfundimet
nr.)
(Shkruaj nr.)
8

3

U ushtrova
për ta bërë
shitjen të
paktën
10 herë
(Shkruaj
nr.)

E arrita
synimin
javor të
biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te
partneri
në veprim
(Po/Jo)

15

P

P

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën
e zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të shkojnë te faqja 197
dhe ta përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit. Pyetni se cili
po i afrohet plotësimit të kërkesave të certifikatës. Pas mbledhjes,
vëreni në dijeni komitetin e kunjit për mbështetjen te vetja se cili do
t’i përmbushë kërkesat sipas gjasave.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Kërkojuni qetësisht atyre që mbërrijnë vonë, që t’i fikin telefonat e
tyre dhe të plotësojnë tabelën e zotimeve, ndërsa grupi e vazhdon
diskutimin.
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 11 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te
kjo fletore pune dhe vazhdoni të lexoni në faqen tjetër.
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Koha:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për pjesën e Raportit.
Le të raportojmë për zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa biseduat me klientët?
Çfarë mësuat ndërsa i provuat idetë tuaja të marketingut?
Çfarë mësuat ndërsa u ushtruat në kryerjen e shitjes?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?

Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.

167

11: Si do t’i shtoj fitimet?

MËSONI
SI TË SHES MË SHUMË?
Koha:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.

Shikoni:

“Made the Sale, Missed the Sale!” [“Realizoi Shitjen, Dështoi me
Shitjen!”] (Nuk keni material filmik? Shiheni faqen 178.)

Lexoni:

Ajo ishte e lehtë. Maria e bëri shitjen. Silvia e mori atë që donte.
Ato janë të dyja të lumtura. Por Maria nuk kapi një shitje më të
madhe – shitjen shtesë të një shërbimi dërgese. Shtimi i shërbimit të dërgesës do t’i lejonte Maries të shiste më shumë, ose të
“rritte shitjen” te Silvia.
“Rritje e shitjes” do të thotë t’u japim klientëve tanë variantin e
të blerit më shumë ose produkte më të mira sesa do të blinin.
Për shembull:
• Më shumë: I ofrojmë një pije ose bukë një klienti që porositi
peshk të skuqur.
• Më mirë: I ofrojmë një makinë qepëse të një cilësie më të lartë një klienti që po mendon të blejë një makinë qepëse të një
cilësie më të ulët.

Shikoni:
Diskutoni:

Lexoni:

“The Upsell” [“Rritja e Shitjes”] (Nuk keni material filmik? Shihni
faqen 178.)
Si arriti Maria të shtojë shitjen e një shërbimi dërgese te Silvia?
Cilat janë disa shembuj të shtimit të shitjeve që keni parë?
PYETJA E JAVËS – Si do t’i shtoj fitimet?
VEPRIMI I JAVËS – Unë do të provoj dy mënyra për të rritur
shitjen. Unë do të provoj dy mënyra për të ulur kostot e mia.
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të biznesit gjithmonë e
shtojnë shitjen.
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ÇFARË DUHET TË SHTOJ NË SHITJE?
Lexoni:

Klientët nuk do të blejnë diçka më shumë thjesht sepse ua sugjerojmë. Ajo duhet të jetë diçka që ata e duan më shumë sesa
produktin fillestar.
Ata mund të jenë të gatshëm të paguajnë më shumë për gjëra të
tilla si:
•
•
•
•
•

Ushtrohuni:

Kursimi i kohës
Kursimi i parave
Cilësia
Sasia
Shërbimi

•
•
•
•
•

Marrëdhëniet
Shpejtësia
Besueshmëria
Bukuria
Fama

Për çfarë do të paguanin më shumë klientët tuaj? Si mundët ta
zbulonit? Bashkohuni me një partner dhe diskutoni për atë që
mendoni se vlerësojnë klientët tuaj.
Përdoreni tabelën e mëposhtme për të shkruar tri mënyra në të cilat
do të zbuloni se çfarë vlerësojnë klientët tuaj (shembujt të dhënë).

IDETË E MIA RRETH ASAJ QË
VLERËSOJNË KLIENTËT E MI

Pronarët e suksesshëm
të biznesit e dinë
se çfarë vlerësojnë
klientët e tyre.

PËR ÇFARË DO TË PYES OSE 
ÇFARË DO TË BËJ PËR TA GJETUR

Mendoj se klientët e mi mund të vlerësojnë
besueshmërinë.

Pyetini klientët: “Nëse ju garantoj dërgesën deri në
orën 5:00 në çdo rast, a do të ishit i interesuar?”

Mendoj se klientët e mi mund të vlerësojnë
produktin e freskët.

Etiketoni një kuti me fruta “të sapovjela këtë mëngjes”
dhe një kuti tjetër “të vjela këtë javë”. Vëreni cilën do
të zgjedhin klientët.

Pasi t’i shkruani idetë tuaja, tregojani grupit.
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CILI DUHET TË JETË ÇMIMI IM I SHITJES ME RRITJE?
Lexoni:

Një klient mund të dojë diçka më shumë, por me cilin çmim
është i gatshëm të paguajë ai apo ajo?
Me çfarë çmimi jemi të gatshëm të shesim? Ne duhet të mbledhim fitim.
Për shembull, Naomi e provoi idenë e saj se klientët e saj vlerësonin cilësinë. Ata zakonisht zgjidhnin frutat që ishin “të sapovjela
këtë mëngjes”. Problemi është se kostot e saj ishin më të larta me
frutat e freskëta. Ajo në të vërtetë humbi para.
Ajo vendosi t’i shiste frutat e saj “të vjela këtë javë” me 10
(fitimi = 1) dhe frutat e saj “vjelë këtë mëngjes” me 13 (fitimi
= 3). Ajo do të përpiqet t’ua shesë më shtrenjtë frutat e sapovjela
klientëve të saj.

Ushtrohuni:

Bashkohuni me një partner. Vështrojini vlerat e klientit tuaj në
faqet e mëparshme. Renditini produktet apo shërbimet tuaja me
shitje të rritur. Përdoreni tabelën e mëposhtme për t’i renditur
çmimet tuaja.

SHITNI ME RRITJE
Unë do të shes fruta “të sapovjela këtë mëngjes”.

Fruta “të vjela këtë javë” çmimi = 10 (fitimi 1)
Fruta “të sapovjela këtë mëngjes” çmimi = 13 (fitimi 3)

Unë do të garantoj që larja e teshave të jetë bërë
deri në orën 5:00.

Çmimi për larje normale teshash për ditën tjetër = 20
(fitimi 4)
Çmimi për larje të garantuar teshash = 27 (fitimi 8)

Unë do të shes sapun që trajton lëkurën.

Çmimi i sapunit normal = 12 (fitimi 2)
Çmimi i sapunit që trajton lëkurën = 18 (fitimi 6)

Diskutoni:
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ÇMIMET E MIA TË SHITJEVE ME RRITJE

Pasi t’i shkruani idetë tuaja, tregojani grupit.
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SI DO TË SHES MË SHUMË?
Lexoni:

Çfarë do t’i bënte klientët tanë që të duan të blejnë më shumë?
Neve na duhet një “frazë për shitje me rritje”. Një frazë për shitje
me rritje mund të ishte: “Kushton pak më shumë, por _____”. Ne
e plotësojmë boshllëkun me vlerën që e dimë se ka rëndësi për
klientin.
Për shembull, kur klientët e Naomit i vështrojnë frutat e “vjela
këtë javë”, ajo thotë: “Unë kam fruta të sapovjela këtë mëngjes”.
Dhe pastaj shton frazën për shitje me rritje: “Kushton pak më
shumë, por është më e freskët”.

Ushtrohuni:

Mendoni për vetë biznesin tuaj. Mendoni për artikujt tuaj për
shitje me rritje. Çfarë do t’u thoshit klientëve tuaj për shitje me
rritje? Përdoreni tabelën e mëposhtme për të krijuar frazat tuaja
për shitje me rritje (jepen shembuj).

Pronarët e biznesit të
suksesshëm e bëjnë të
lehtë blerjen tek ata.

SHKRUANI NJË FRAZË PËR SHITJE ME RRITJE
Produkti ose
Shërbimi i Parë

Produkti ose
Shërbimi për
Shitje me Rritje

Çfarë Vlerësojnë
Klientët e Mi

Frazë për Shitje me Rritje

Fruta të “vjela këtë
javë”

Fruta të “sapovjela
këtë mëngjes”

Cilësia (freski)

Kushtojnë pak më shumë, por
janë më të freskëta.

Gjysmë litër
qumësht për 3

Një litër qumësht
për 5

Kursimi i parave

Kushton pak më shumë, por do
të merrni dyfish për vetëm 2 më
shumë.

Sapun i zakonshëm

Sapun për trajtimin
e lëkurës

Cilësia

Kushton pak më shumë, por
është shumë më i mirë për
lëkurën tuaj.

Shërbim larjeje
teshash

Hekurosje
këmishësh

Kursimi i kohës

Kushton pak më shumë, por ju
kursen shumë kohë.
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SI DO T’I SHES MË SHPEJT PRODUKTET E MIA?
Lexoni:

Shihni:
Diskutoni:

Pronarët e biznesit të suksesshëm i shesin më shumë secilit klient
që të mund ta “kthejnë inventarin” shpejt. Të “kthejmë inventarin” do të thotë të shesim të gjitha produktet që blemë nga
furnitorët tanë. Ne mund të përdorim teknika të shitjes me rritje
për t’i shitur më shumë çdo klienti.
“Turn Inventory Quickly” [“Kthejeni Inventarin Shpejt”] (Nuk
keni material filmik? Lexojeni faqen 179.)
Si mund ta kthejë më shpejt inventarin Maria? Si mund t’i rritë
kjo fitimet e saj?

PËRPARA

ÇFARË BËRI MARIA

MË PAS

Maria i pagoi furnitorit të saj 17
për një litër qumësht.

Ajo bisedoi me furnitorin e saj për
një zbritje çmimi kur ajo blen me
shumicë.

Ajo paguan tani 15 për një litër.

Maria e rriti inventarin e vet me
blerjet e saj me shumicë. Ajo nuk
i ndryshoi çmimet e veta. Duhej
më shumë kohë që ta kthente
inventarin e saj dhe një sasi nga
qumështi i saj prishej.

Ajo përdori një teknikë për shitje
shtesë: nëse blinin dy litra ose më
shumë, ata merrnin zbritje çmimi.

Ajo tani e kthen inventarin e vet
brenda dy ditësh. Nuk ka qumësht të
prishur. Ajo ka para për të blerë më
shumë. Dhe ajo fiton më shumë para.

Lexoni:

Diskutoni:
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Pronarët e suksesshëm
të biznesit e kthejnë
inventarin shpesh.

Disa produkte të veçanta kërkojnë më shumë kohë që të shiten,
dhe kjo nuk prish punë. Por, nëse kemi produkte që thjesht nuk
po shiten, kjo do të thotë se paraja e vlefshme e biznesit tonë
është bllokuar në atë inventar derisa të shitet.
Me një partner, diskutoni për dy pyetjet vijuese: Shkruajini
idetë tuaja.
1. Si mund ta kthej më shpejt inventarin?
2. Si mund ta pakësoj furnizimin tim me inventarin që thjesht
nuk po shitet?

11: Si do t’i shtoj fitimet?

SI MUND T’I UL KOSTOT E MIA?
Lexoni:
Ushtrohuni:

Kthimi shpejt i inventarit i rrit fitimet tona. Ne mund ta bëjmë
më fitimprurës biznesin tonë duke ulur shpenzimet.
Bashkohuni me një partner. Lexojini me radhë mënyrat për të
pakësuar shpenzimet më poshtë. Shkruani mënyra të tjera me të
cilat mund t’i pakësoni shpenzimet.

FIKSE
Të rregullohemi me ato që kemi
Qiraja

TË NDRYSHUESHME
Të bëjmë marrëveshje me furnitorët
Të përdorim furnitorë të shumtë

Kthehuni tek i gjithë grupi dhe jepini idetë tuaja.
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Lexoni:
Ushtrohuni:

Ne mund të mendojmë gjithashtu mënyra me të cilat mund të
shmangim shpenzimet.
Naomi po mendon të përdorë dy ndihmës: Samuelin dhe Jozefin.
Ajo do ta merrte në punë Samuelin në tezgën e saj të frutave për
katër orë çdo ditë (kosto fikse). Ajo nuk do ta merrte në punë
Jozefin, por vetëm do ta thërriste për të bërë dërgesa sipas nevojës
(kosto e ndryshueshme).
Bashkohuni me dy të tjerë dhe diskutoni mënyra për shmangien
ose pakësimin e kostove fikse dhe të ndryshueshme të Naomit.

Ushtrohuni:

Tani është radha juaj. Renditini kostot e ndryshueshme dhe fikse
të biznesit tuaj. Bashkohuni me një partner dhe diskutoni mënyra për t’i pakësuar këto kosto.

FIKSE
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PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Ora:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.




“Këshillohu me Zotin
për të gjitha veprimet
e tua dhe ai do të të
drejtojë për të mirë.”
ALMA 37:37




Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin javor të biznesit tuaj te zotimet tuaja në
faqen tjetër.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose përshtypje të tjera?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ ÇDO DITË?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Zotohuni.
Zgjidheni partnerin tuaj në veprim. Vendosni se kur dhe si do të
komunikoni me njëri-tjetrin.

Emri i partnerit në veprim

Informacion kontakti

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të provoj të paktën dy mënyra për të shitur me rritje te 10 ose
më shumë klientë.
Unë do të provoj të paktën dy mënyra për të ulur kostot e mia fikse dhe
të ndryshueshme.
Unë do ta arrij synimin javor të biznesit tim: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.
Do ta raportoj te partneri im në veprim.

Nënshkrimi im
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SI DO TA RAPORTOJ PËRPARIMIN TIM?
Ushtrohuni:

Provova dy
mënyra për
të shitur
me rritje te
të paktën
10 klientë
(Shkruani nr.)

Lexoni:

Lexoni:

Përpara mbledhjes së radhës, përdoreni këtë tabelë zotimesh për
të shënuar përparimin tuaj. Në kutitë më poshtë, shkruani “Po”,
“Jo”, ose numrin e herëve që e mbajtët zotimin.
Provova të
paktën dy
mënyra për të
ulur kostot
(Shkruani nr.)

E arrita
synimin javor
të biznesit
(Po/Jo)

E ushtrova
parimin te
broshura
Themeli Im
dhe ia dhashë
mësim
familjes
(Po/Jo)

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova te
partneri në
veprim
(Po/Jo)

Në takimin tjetër tonë, do të bëjmë vlerësimet tona të mbështetjes te vetja përsëri për të parë nëse po bëhemi më të mbështetur
te vetja. Do të duhet të sjellim broshurat tona Shtegu Im drejt
Mbështetjes te vetja.
Zgjidheni dikë që të ndërmjetësojë temën te broshura Themeli
Im javën tjetër.

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Kërkojini dikujt të bëjë lutjen e mbylljes.

Shënim për
Ndërmjetësin:
Për mbledhjen e radhës, sillni pesë kopje
shtesë të broshurës Shtegu Im drejt
Mbështetjes te Vetja.
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Burimet
REALIZOI SHITJEN, DËSHTOI ME SHITJEN!
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MARIA: Tungjatjeta Silvia. Si je sot?
SILVIA: Mirë, faleminderit. Kush është
ndihmësi juaj sot?
MARIA: Kjo është mbesa ime, Sofia.
SILVIA: Sa vajzë e mirë! Epo, vëllai im
gjeti një punë. Ai është ende në shtëpinë
time, por do të ndihmojë tani duke paguar
për ushqimin.
MARIA: Kur filloi punë?
SILVIA: Pikërisht sot!
MARIA: Çfarë lehtësimi për të – dhe për
ju! Pra, ç’e mirë ju solli këtu sot?
SILVIA: Unë do të doja disa vezë të tjera.
Të gjithëve u pëlqyen dhe na kursyen

mjaft. Do të doja tetë vezë të tjera dhe dy
bidona qumësht.
MARIA: Në rregull. Ju faleminderit që
bletë tek unë sot, Silvia. Paçi një ditë të
mbarë!
SOFIA: Ajo po mbante gjithë ato gjëra.
Përse nuk i the të më linte mua t’ia mbaja
vezët dhe qumështin?
MARIA: Oh, Sofia. Ke të drejtë. Duhet
ta kisha menduar këtë. Kisha mundësi
t’i shisja asaj edhe shërbim dërgese. Unë
mund të kisha fituar 10 dollarë më shumë
për atë shitje.
Kthehuni te faqja 168

SHITJA ME RRITJE
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
SILVIA: U ktheva prapë për vezë! Dhe, sot
dua 10 vezë pasi nuk do të jem në gjendje
të kthehem për disa ditë.
MARIA: Shkëlqyeshëm. Unë kam menduar për ju. Ne kemi përafërsisht po atë
numër gojësh për të ushqyer dhe hamë të
paktën 12 vezë. Ato janë shumë të mira
për shëndetin.
SILVIA: Problemi është si t’i çosh në shtëpi.
Në të vërtetë unë theva dy herën e fundit.
MARIA: Unë isha në merak për këtë. Unë
mund të dërgoj Sofien me ju në shtëpi
që t’ju mbajë vezët. Ne marrim vetëm
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10 dollarë për dërgesë. Kushton pak më
shumë, por do t’ju shpëtojë nga bezdia
e mbajtjes së tyre. Për më tepër, nëse ka
ndonjë thyerje kur i dërgon Sofia, ne do t’i
zëvendësojmë falas.
SILVIA: Mirë, e dini, kjo do të më ndihmonte. Në rregull, le ta bëjmë kështu. Ju
faleminderit.
MARIA: Duket mirë. Sofia, faleminderit
që po e ndihmon Silvian. Nxito të kthehesh shpejt!
Kthehuni te faqja 168
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KTHEJENI INVENTARIN SHPEJT
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MARIA: Përshëndetje Naomi. Çfarë mund
t’ju jap sot?
NAOMI: Unë dua pak qumësht.
MARIA: Shkëlqyeshëm. Kemi mjaft.
NAOMI: Maria, ky qumësht mban erë të
keqe. Sa kohë ka?
MARIA: Oh jo! Më vjen keq. Nuk jam
shumë e sigurt. Bleva plot që të mos më
mbaronte.
NAOMI: Është e rëndësishme të keni
mjaftueshëm për klientët, por duhet gjithashtu ta ktheni inventarin shpejt.
MARIA: Ta kthej inventarin? Çfarë do të
thotë kjo?
NAOMI: Të kthesh inventarin është të shesësh gjithçka që ke blerë nga furnitori yt.
MARIA: Unë përpiqem ta kthej inventarin. Por ndonjëherë zgjat shumë dhe më
duhet ta derdh qumështin që është prishur.
NAOMI: Pra, kjo është arsyeja pse duhet
ta ktheni inventarin shpejt. Derdhja e qumështit ngaqë nuk e shitët shpejt, është t’i
çoni dëm paratë tuaja. Por kjo nuk është
arsyeja e vetme pse duhet ta ktheni shpejt
inventarin.

MARIA: Vërtet?
NAOMI: Maria, nga vijnë paratë për të
paguar furnitorin tuaj të qumështit?
MARIA: Unë kursej para nga çdo shitje
qumështi. Kur kam mjaft, unë blej më
shumë qumësht.
NAOMI: Maria, sa më tepër kohë të të
duhet që ta kthesh inventarin, aq më gjatë
duhet të presësh që të blesh më shumë
qumësht.
Kujtohuni, ju nxirrni para vetëm nga shitja. Pra, sa më shpejt e lëvizni inventarin
tuaj, aq më shumë para nxirrni.
Si do të ishte nëse do të mund ta shitnit të
gjithë qumështin brenda tre ditësh? Apo
dy ditësh? Ose madje brenda ditës?
MARIA: Nuk do të prishej qumësht fare
dhe unë do të isha në gjendje të blija më
shumë nga furnitori im më herët. Dhe do
të kem më shumë qumësht për të shitur
te klientët e mi dhe do të siguroj më shumë para. Do filloj ta kthej inventarin tim
më shpejt!
Kthehuni te faqja 172
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SHËNIME
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12

Si të vazhdoj
ta përmirësoj
biznesin tim?
Nisja dhe Rritja e
Biznesit Tim
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PËR NDËRMJETËSUESIT

E

Ditën e mbledhjes:
• Sot, grupi do të kalojë një kohë shtesë prej 20 minutash në pjesën
RE!
Zotohuni. Ju lutemi, lexojeni veprimtarinë e fundit te broshura Themeli Im dhe jini të përgatitur t’u përgjigjeni pyetjeve.
• Shkruajuni mesazh ose telefonojuni të gjithë anëtarëve të grupit.
Ftojini ata të mbërrijnë 10 minuta më herët që të raportojnë për
zotimet e tyre.
• Përgatitini materialet e mbledhjes.
30 minuta përpara mbledhjes:
• Vendosini karriget rreth një tavoline që të gjithë të mund të jenë afër.
• Vizatojeni këtë tabelë zotimesh në dërrasë me emrat e njerëzve në
grupin tuaj (shihni shembullin më poshtë).
Unë provova
dy mënyra për
t’u bërë shitje
Emri i
më shtrenjtë
anëtarit të
të paktën
grupit
10 klientëve
(Shkruani nr. e
klientëve)
Gloria

E

15

Provova
të paktën
dy mënyra
për të ulur
kostot
(Shkruani
nr.)
5

E ushtrova
parimin te
E arrita
broshura
synimin javor
Themeli Im
të biznesit
dhe ia dhashë
(Po/Jo)
mësim familjes
(Po/Jo)
P

P

I shtova
kursimet
(Po/Jo)

Raportova
te partneri
në veprim
(Po/Jo)

P

P

10 minuta përpara mbledhjes:
• Përshëndetini njerëzit ngrohtësisht ndërsa mbërrijnë.
• Kur të mbërrijnë anëtarët e grupit, kërkojuni të plotësojnë tabelën e
RE!
zotimeve në dërrasë. Gjithashtu, kujtojuni të kthehen te faqja 197
dhe të përditësojnë përparimin e tyre drejt certifikimit. Pyetni se cili
i plotësoi kushtet e certifikimit. Nënshkruani një kopje të letrës së
përfundimit te faqja 198 për secilin person që i ka plotësuar kushtet.
Pas mbledhjes, vëreni në dijeni komitetin e kunjit për mbështetjen te
vetja se cili i përmbushi kushtet e certifikimit.
• Caktoni një njeri të matë kohën.
Në kohën e fillimit:
• Kërkojuni njerëzve t’i fikin telefonat dhe pajisjet e tjera.
• Bëni një lutje hapjeje (dhe himn, nëse dëshironi).
• Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për broshurën Themeli Im.
• Plotësojeni parimin 12 te broshura Themeli Im. Pastaj kthehuni te
kjo fletore pune dhe vazhdoni leximin te faqja tjetër.
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RAPORTONI
A I MBAJTA ZOTIMET E MIA?
Ora:
Lexoni:

Vendoseni kohëmatësin te 30 minuta për pjesën Raportoni.
Le të raportojmë mbi zotimet tona. Ata që i mbajtën të gjitha
zotimet e tyre, të ngrihen ju lutem. (Duartrokitni për ata që i
mbajtën të gjitha zotimet e tyre.)
Tani, ngrihuni që të gjithë! Le t’i përsëritim së bashku pohimet e
motos sonë:

“Dhe është qëllimi im për të siguruar për shenjtorët e
mi, sepse gjithë gjërat janë të miat.”

Doktrina e Besëlidhje 104:15

Me besim te Zoti, ne po punojmë së bashku për t’u
bërë të mbështetur te vetja.
Lexoni:
Diskutoni:

Le të ulemi.
Çfarë mësuat ndërsa u përpoqët të bëni shitje me shtesa?
Çfarë mësuat ndërsa u përpoqët t’i ulnit kostot?
Çfarë mësuat duke punuar për synimin javor të biznesit tuaj?
Në fletoren tuaj të
shënimeve për biznesin, shkruajeni atë që
mësuat nga mbajtja e
zotimeve tuaja.
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MËSONI
SI PËRSHTATEN TË GJITHA SË BASHKU?
Koha:
Shikoni:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 60 minuta për pjesën Mësoni.
“We Can Do This!” [“Ne Mund ta Bëjmë Këtë!”] (Nuk keni material filmik? Lexojeni faqen 192.)
Biznesi i Maries është më mirë nga sa ishte 12 javë përpara. Sa
më mirë është biznesi juaj nga sa ishte 12 javë përpara? Bashkohuni me një anëtar të grupit. Nxirreni Hartën tuaj të Suksesit të
Biznesit. Pyetni: “Si e ka përmirësuar __________ (diçka nga harta)
biznesin tuaj?”
Për shembull: “Si e ka përmirësuar përdorimi i furnitorëve të
shumtë biznesin tuaj?”
Me radhë bëjini njëri-tjetrit pyetje për dy minuta.

Lexoni:

Ne mund ta bëjmë këtë! Ne kemi pasur suksese. Ne e kemi nisur
dhe rritur biznesin tonë! Ne duhet të vazhdojmë t’i përmirësojmë
bizneset tona dhe të rritim fitimet tona.

Lexoni:

PYETJA E JAVËS – Si do t’i shtoj fitimet? Si mund të vazhdoj
të mësoj dhe të përmirësohem?
VEPRIMI I JAVËS – Unë do të vendos synime për biznesin tim.
Unë do të përgatit një paraqitje rreth biznesit tim.
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SI DO T’I ARRIJ SYNIMET E BIZNESIT TIM?
Diskutoni:
Ushtrohuni:

Lexojeni citimin në të djathtë. Cilat synime “e ndezin përfytyrimin tuaj dhe krijojnë gëzim në zemrat tuaja”?
Shkruani tri synime që keni për biznesin tuaj. Merrni dy minuta.

Bashkohuni me dy njerëz të tjerë. Vështrojini dy synimet më
poshtë.

Unë dua të përmirësohem në administrimin
e parave të mia sepse shpesh nuk kam mjaft
për të paguar për të gjitha shpenzimet e mia
veçse duke marrë borxh nga familja ime, që
ndonjëherë është e vështirë sepse as ata nuk
kanë mjaft.

Unë do t’i dyfishoj fitimet e
mia muajin tjetër.

“Përcaktoni ku jeni dhe
çfarë keni nevojë të
bëni. . . . Krijoni objektiva frymëzuese, fisnike
dhe të drejta, të cilat e
ndezin përfytyrimin tuaj
dhe ju krijojnë gëzim në
zemrat tuaja. Dhe më
pas mbajeni syrin tek
ato. Punoni vazhdimisht
drejt arritjes së tyre.”
JOSEPH B. WIRTHLIN,
“Life’s Lesons Learned”
[“Mësimet e Mësuara
nga Jeta”], Ensign ose
Konferenca e Përgjithshme,
prill 2007, f. 55

Përgjigjuni pyetjeve të mëposhtme. Diskutoni përse e zgjodhët
secilën përgjigje.
1. Cili synim është më emocionues?
2. Cili synim është më i lehtë për t’u mbajtur mend?
3. Cili synim është më i lehtë për t’u matur (dijenia se kur e keni
arritur synimin)?
Lexoni:

Ushtrohuni:

Pronarët e suksesshëm të biznesit vendosin synime që janë
emocionuese, të lehta për t’u mbajtur mend dhe të lehta për
t’u matur.
Në mënyrë të pavarur, shkruajini përsëri tri synime për biznesin
tuaj. Merrni dy minuta për të vendosur synime që janë emocionuese, të lehta për t’u kujtuar dhe të lehta për t’u matur.

Pronarët e suksesshëm
të biznesit vendosin
synime emocionuese,
të matshme.

Tani, ngrihuni të gjithë dhe mbyllini fletoret e punës! Kthehuni
nga personi pranë jush dhe tregojani atij synimin tuaj më emocionues. Me shpejtësi, kaloni te personi tjetër derisa t’ia keni
treguar secilit.
Kthehuni përsëri tek i gjithë grupi. Tregojani grupit synimin e
dikujt tjetër (mos e tregoni tuajin).
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Diskutoni:
Lexoni:

Ushtrohuni:

A ishin synimet tuaja emocionuese, të lehta për t’u mbajtur
mend dhe të lehta për t’u matur?
Synimet nuk ndodhin thjesht sepse ne duam të ndodhin. Ne duhet të punojmë fort për t’i arritur synimet tona. Lexojeni citimin
e Presidentit Monson në të djathtë.
Shkruajini tri synimet tuaja përsëri më poshtë. Shkruani çfarë
planifikoni të bëni për t’i arritur synimet tuaja (jepet shembull).

THOMAS S. MONSON,
“Your Celestial Journey”,
Ensign, maj 1999, f. 97

SYNIM

ÇFARË DO TË BËJ PËR TA
ARRITUR SYNIMIN TIM

Unë do t’i dyfishoj fitimet e mia muajin tjetër
duke hapur një tezgë në një rrugë të rrahur.

Do të vë djalin tim të punojë në biznesin tim
ndërsa kërkoj një vend të mirë për tezgën
time të re.
Unë do të jap kampione që njerëzit të dinë të
blejnë nga unë.

Lexoni:

Ne me gjasë do të kemi vështirësi dhe zhgënjime ndërsa punojmë
për synimet tona. Pronarët e biznesit të suksesshëm nuk dorëzohen kurrë dhe planifikojnë mënyra për t’i kapërcyer vështirësitë.
Lexojeni tregimin më poshtë.

Danieli e dinte se shumica e familjes së tij do t’i kritikonte synimet e biznesit të tij
dhe do të thoshin se ai nuk mund t’i arrinte synimet e tij. Por ai e dinte se ungji i
tij do të ishte përkrahës. Ai planifikoi t’i kërkonte ungjit të tij këshillë dhe nxitje. Ai
planifikoi të lutej për forcë, mirësi dhe durim. Ai planifikoi të mbetej gazmor por i
vendosur kur kritikohej.
Shkruajmë:
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“Shkruajini synimet
tuaja dhe atë që
planifikoni të bëni
për t’i arritur. Synoni
lart, sepse ju jeni i
aftë për bekime të
përjetshme.”

Jepni ide për mënyra me të cilat mund t’i kapërceni vështirësitë
në arritjen e synimeve tuaja. Kujtohuni se Zoti mund t’ju ndihmojë dhe që njerëz të tjerë mund t’ju ndihmojnë. Shkruajini
idetë tuaja më poshtë.

Pronarët e suksesshëm të biznesit nuk
dorëzohen kurrë.
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SI TË PËRGATITEM PËR DIPLOMIM?
Lexoni:

Si pjesë e diplomimit, ne do të ngrihemi dhe do t’u përshkruajmë
biznesin tonë pronarëve të tjerë të biznesit, anëtarëve të familjes
dhe miqve. Ndërsa e shihni materialin filmik, ndiqini udhëzimet
e mëposhtme.

Shihni:

“My Business in Five Minutes” [“Biznesi Im në Pesë Minuta”]
(Nuk keni material filmik? Ndërmjetësi mund të lexojë faqen 193
ndërsa gjithë të tjerët i ndjekin udhëzimet e mëposhtme.)

BIZNESI IM NË PESË MINUTA: UDHËZIME
Pjesa 1:

Përshkruajeni biznesin tuaj në më pak se një minutë.
Përshkruani në më pak se një minutë, se si përgjigjja ndaj njërës prej pyetjeve vijuese e
përmirësoi shumë biznesin tuaj:

Pjesa 2:

Pjesa 3:

1.
2.
3.
4.
5.

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
Si po shes unë?
Si i kontrolloj kostot?
Si ta shtoj fitimin?
Si e drejtoj biznesin tim?

Përshkruani në më pak se një minutë, se si i keni rritur kursimet dhe keni mbajtur
shënime financiare.
• Për sa javë i shtuat kursimet tuaja? ___
• Për sa javë mbajtët shënime financiare të biznesit? ___
• Për sa javë mbajtët shënime financiare vetjake? ___

Pjesa 4:

Përshkruani në më pak se një minutë, një gjë që do të vazhdoni ta përmirësoni në
biznesin tuaj.

Pjesa 5:

Përshkruani në më pak se një minutë, një synim biznesi që e keni, dhe si do ta arrini
synimin tuaj.

Ushtrohuni:

Gjatë javës, mendoni rreth asaj që do të donit të tregoni. Shkruajini idetë tuaja në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj. Ushtrohuni duke ia bërë paraqitjen tuaj familjes ose miqve tuaj. Ejani të
përgatitur dhe tregojini paraqitjet e biznesit tuaj. (Nëse zgjidhni,
mund të përdorni shënime, skema ose ndihmesa të tjera pamore.)
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ÇFARË DO TË BËJ PAS DIPLOMIMIT?
Lexoni:

Pronarët e suksesshëm të biznesit vazhdimisht kërkojnë të mësojnë. Ne mund të mësojmë nga librat, pronarë të tjerë biznesesh
dhe nga njëri-tjetri.
Për shembull, ju mund të merrni parasysh ta regjistroni ligjërisht
biznesin tuaj. Diskutimi i kësaj me anëtarët e grupit tuaj ose me
anëtarë të një këshilli biznesi mund t’ju ndihmojë të dini kur dhe
si ta bëni këtë.

Diskutoni:
Lexoni:

Pronarët e suksesshëm
të biznesit mësojnë
vazhdimisht.

A do të dëshironit të vazhdoni të mblidheni si grup? A do të dëshironit të mblidheni me grupe të tjera në kunj?
Nëse zgjedhim të vazhdojmë të mblidhemi, ne mund të hartojmë
rendin tonë të ditës ose të ndjekim një rend dite si ky:

Model i një Rendi Dite
Themeli Im
Shqyrtojmë parimet dhe çështjet

Raportoni

Raportojmë mbi përparimin dhe
problemet e biznesit.

Përsiatni

Përsiatim qetësisht për atë që po
mësojmë.

Zotohuni

Zgjedhim synime dhe marrim zotime.

Mësoni

Dëgjojmë folësit nga bizneset vendase,
huadhënësit dhe qeveria.
Shikojmë materiale filmike ose lexojmë
rreth çështjesh biznesi.

A PO BËHEM MË I MBËSHTETUR TE VETJA?
Lexoni:

Diskutoni:
Ushtrohuni:

Synimi ynë është mbështetja te vetja, si materialisht edhe
shpirtërisht. Arritja e suksesit në biznesin tonë është veçse
pjesë e atij synimi.
Çfarë ndryshimesh keni parë në jetën tuaj ndërsa i keni ushtruar dhe i keni dhënë mësim parimet e broshurës Themeli Im ?
Hapeni broshurën Shtegu Im drejt Mbështetjes te Vetja te një vlerësim për mbështetjen te vetja bosh (në anën e prapme). Plotësojini këta hapa.
Kur të keni mbaruar, merrni tri minuta për të përsiatur sa vijon:
A jeni më të vetëdijshëm tani për shpenzimet tuaja? A mund t’u
përgjigjeni tani me “shpesh” ose “gjithmonë” më shumë prej
këtyre pyetjeve? A jeni më të sigurt për shumën që keni vendosur si të ardhurat tuaja të mbështetjes te vetja? A jeni më pranë
arritjes së të ardhurave tuaja të mbështetjes te vetja? Çfarë mund
të bëni për t’u përmirësuar?
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Shtegu Im drejt
Mbështetjes te Vetja

12: Si të vazhdoj ta përmirësoj biznesin tim?

PËRSIATNI
ÇFARË DUHET TË BËJ PËR T’U PËRMIRËSUAR?
Koha:
Ushtrohuni:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta për pjesën Përsiatni.
Lexojeni shkrimin e shenjtë në të djathtë ose mendoni për një
tjetër shkrim të shenjtë. Përsiateni në qetësi atë që po mësoni.
Shkruajeni poshtë ose në fletoren e shënimeve të biznesit tuaj
çfarëdo përshtypje që të keni.



“Në të vërtetë unë
them, njerëzit duhet të
përfshihen me zell në
një kauzë të mirë dhe
të bëjnë shumë gjëra
me vullnetin e tyre të
lirë e të shkaktojnë
shumë drejtësi.”
DOKTRINA E BESËLIDHJE
58:27





Cila ide do ta ndihmojë më së shumti biznesin tuaj këtë javë?
Bëjeni këtë ide synimin javor të biznesit tuaj.
Shtojeni synimin tuaj javor të biznesit te zotimet tuaja në faqen
tjetër.
Diskutoni:

A dëshiron ndonjë të na thotë synimin javor të biznesit të vet
ose përshtypje të tjera?
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ZOTOHUNI
SI DO TË PËRPAROJ UNË ÇDO DITË?
Koha:

Vendoseni kohëmatësin te 10 minuta vetëm për këtë faqe.

Lexojani çdo zotim me zë të lartë partnerit tuaj në
veprim. Premtoni se do t’i mbani zotimet tuaja!
Nënshkruani më poshtë.
ZOTIMET E MIA
Unë do të përgatit një paraqitje rreth biznesit tim.
Unë do të vendos synime për biznesin tim.
Unë do ta arrij synimin tim javor të biznesit: 

Unë do ta ushtroj parimin e sotëm të broshurës Themeli Im dhe do t’ia jap
mësim familjes sime.
Do t’u shtoj kursimeve të mia – qoftë edhe një a dy monedha.

Nënshkrimi im
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SI MUND TË VAZHDOJ TË JEM I MBËSHTETUR TE VETJA?
Koha:

Vendoseni kohëmatësin te 20 minuta për këtë faqe.

Lexoni:

Kthehuni te faqja 28 e broshurës Themeli Im për të bërë veprimtarinë e fundit dhe për të planifikuar një projekt shërbimi si grup.
Kur të mbaroni, rikthehuni këtu.

Lexoni:

Përgëzime! Zoti ju ka bekuar me njohuri dhe aftësi të reja dhe
ju keni përmbushur gjëra të mrekullueshme. Vazhdoni të ecni
përpara!
Për ta mbajtur vrullin e biznesit tuaj në vijim, ju mundeni:
• Të dilni vullnetar dhe të shërbeni te një qendër e mbështetjes
te vetja pranë jush. (Një qëllim i të bërit i mbështetur te vetja
është të jesh në gjendje të ndihmosh të tjerët. Shërbimi ndaj të
tjerëve është një bekim i madh.)
• Të vazhdoni të takoheni me grupin tuaj. Të vazhdoni ta përkrahni dhe nxitni njëri-tjetrin.
• Të vazhdoni të merrni pjesë në mbledhje shpirtërore të mbështetjes te vetja.
• T’i mbani lidhjet me partnerin tuaj në veprim. Ta përkrahni
dhe ta nxitni njëri-tjetrin.

Unë do të vazhdoj të përparoj duke bërë dhe mbajtur
zotime.

Mirëpritja e
Përshtypjeve
Ju lutemi, dërgojini
idetë, përshtypjet, sugjerimet dhe përvojat
tuaja te srsfeedback@
ldschurch.org.

Shënim për
Ndërmjetësin:
Nënshkrimi im

Lexoni:

Ne do të bëjmë tani një lutje mbylljeje.

Kujtohuni ta raportoni
përparimin e grupit te
srs.lds.org/report në
mënyrë që anëtarët
të marrin certifikatat
e tyre.
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Burimet
NE MUND TA BËJMË KËTË!
Zgjidhini dhe interpretojini rolet në vijim.
MARIA: Ua, kjo me të vërtetë funksionon!
Më në fund po e shoh.
BASHKËSHORTI I MARIAS, DIEGOJA:
Për çfarë e ke fjalën? Çfarë funksionon?
MARIA: Gjithçka po ecën. Dymbëdhjetë
javë më parë, kur filluam të shkonim në
grupin tonë të mbështetjes te vetja, nuk e
kisha idenë sa do të përmirësohej biznesi
ynë. Zotimet që kemi mbajtur, gjërat që
kemi mësuar në grupin tonë të mbështetjes
te vetja – të gjitha kanë kuptim!
DIEGO: Po, unë kam parë të njëjtën gjë
me grupin tim të mbështetjes te vetja për
kërkim vendi pune. Tani unë kam një
punë të mrekullueshme në spital. Me të
ardhurat nga puna ime dhe biznesi yt i
vezëve, më në fund do të jemi në gjendje të
sigurojmë të ardhura për familjen tonë. Të
gjitha shkojnë mirë.
MARIA: Diego, nuk është thjesht biznesi
im. Është biznesi ynë. Faleminderit që punon aq fort në punën tënde dhe pastaj që
më ndihmon me biznesin tonë të vezëve.
DIEGO: Është gjithashtu biznesi i Zotit.
Ne ia kemi përkushtuar përpjekjet tona të
biznesit Atij, kemi ushtruar besim te Shpëtimtari dhe jemi lutur për biznesin tonë.
MARIA: Ne duhej ta shikonim nga shumë
afër biznesin tonë të vezëve. Ne biseduam
me klientët dhe pronarë të tjerë biznesesh
për të kuptuar çfarë donin njerëzit. Të
kujtohet? Ne kuptuam se duhet të shisnim
qumësht me vezët tona.
DIEGO: Po dhe ne pamë ku mund t’i
merrnim vezët dhe qumështin tonë. Ne
vendosëm që nuk ishte ide e mirë për ne
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që të merrnim një dhi për qumësht. Është
më mirë të blesh qumësht të freskët nga
Pedroja, që ka tashmë disa dhi.
MARIA: Atëherë ne mësuam se si të
fitojmë para çdo ditë. Unë kam ndjekur
gjithçka që po shpenzonim dhe sa na
paguajnë njerëzit. Ne siguruam shumë më
tepër para kur filluam të bënim dërgesa
nëpër shtëpi.
DIEGO: Dhe unë kam ndjekur gjithashtu
sa po shpenzojmë dhe sa po fitojmë për
familjen tonë. Ne mund të paguajmë për
pajisjet për shkollë të fëmijëve tani.
MARIA: Naomi na ndihmoi të kuptonim
si të shitnim më shumë. Ne filluam duke
u bërë pyetje klientëve tanë, duke i dëgjuar dhe duke bërë sugjerime. Ne i nxitëm
klientët të blejnë më shumë vezë dhe të
blejnë qumësht. Ishte ide e shkëlqyer të
ngarkonim Sofian për dërgesa nëpër shtëpi.
Ne arritëm t’i njohim më mirë klientët tanë
dhe të bëhemi miq me shumë prej tyre.
DIEGO: Pastaj me të gjithë klientët e rinj,
ne kishim nevojë për më shumë vezë çdo
ditë dhe mësuam rreth të marrit të parave
hua për të pasur më shumë pula. Jam i
gëzuar që nuk e morëm atë huanë e parë.
Nuk do të kishim qenë në gjendje t’i bënim
pagesat. Neve na duhej thjesht një hua e
vogël për të blerë disa pula më shumë.
MARIA: E sheh?! Të gjitha shkojnë. Tani
ne duhet thjesht të vazhdojmë të shohim
për mënyra për të pakësuar kostot tona
dhe për të rritur sasinë e shitjeve.
DIEGO: Po. Ne mund ta bëjmë këtë!
Kthehuni te faqja 184
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BIZNESI IM NË PESË MINUTA
Ndërmjetësi duhet të lexojë sa vijon ndërsa anëtarët e tjerë të grupit e ndjekin
te faqja 187.
MARIA: Jam pak e emocionuar për të
bërë paraqitjen, por kam arritur t’ju njoh
të gjithëve shumë mirë. Unë do t’ia dal.
Pjesa 1 – Unë duhet të përshkruaj biznesin tim. Biznesi im është shitja e vezëve
dhe e qumështit. Fillova vetëm me vezë
disa muaj përpara. Shtova qumësht pasi
mësova se klientët e mi e donin. Unë
gjithashtu kam një shërbim dërgesash në
shtëpi tani. Biznesi im po ecën shumë më
mirë që kur kam ardhur në këtë grup të
mbështetjes te vetja.
MARIA: Pjesa 2 është rreth pyetjeve të
javës. Të gjitha pyetjet më kanë ndihmuar.
Por, nëse do të duhej të zgjedh një, pyetja
që e përmirësoi më shumë biznesin tim,
ishte veçimi i financave të biznesit nga
vetjaket. Përpara asaj, çdo para që fitoja
në biznesin tim, përzihej me paratë e mia
vetjake dhe shpenzohej. Kjo nuk ishte e
mirë. Tani unë i mbaj veçmas.
MARIA: Pjesa 3 – shënimet financiare dhe kursimet. Unë isha në gjendje të
kurseja para në 9 nga 12 javë. Unë mbajta

shënime financiare për biznesin tim për të
8 javët e fundit radhazi. Bëra po këtë për
shënimet e mia vetjake. Unë planifikoj të
vazhdoj të mbaj shënime. Mua më pëlqen
vërtet të di sa fitoj dhe sa shpenzoj. Jam
shumë e lumtur gjithashtu që kam para
të kursyera. Unë nuk kam pasur kurrë më
parë. Më ngushëllon ta di se ato janë atje.
MARIA: Në rregull, tani për pjesën 4 –
vazhdimi i përmirësimit të biznesit tim.
Unë kam mësuar kaq shumë në 12 javët e
kaluara. Dëshiroj të vazhdoj të mësoj. Unë
do të bashkohem me grupin e pronarëve të
biznesit të kunjit.
MARIA: Pjesa e fundit. Pjesa 5 është
një synim biznesi. Në një vit, unë dua që
biznesi im të ketë xhiro të mjaftueshme
parash në dorë që të mund të marr me
qira një hapësirë në pjesën më të rrahur të
tregut. Ajo do të më ndihmojë ta rrit edhe
më shumë biznesin tim.
Faleminderit, të gjithëve. Ju më keni ndihmuar vërtet ta përmirësoj biznesin tim!
Kthehuni te faqja 187
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SHËNIME
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A JAM DUKE PËRPARUAR DREJT CERTIFIKATËS SIME?
Çdo javë, ndiqeni ecurinë se si po përparoni drejt certifikatës suaj të sipërmarrjes
së biznesit. Vendosni një shenjë përzgjedhëse në çdo kuti ndërsa merrni pjesë në
mbledhjet e grupit dhe mbani zotime.

KËRKESAT E SIPËRMARRJES SË BIZNESIT
Java
1
2

Mora pjesë në
10 mbledhje të
grupit

Mbajta
shënime
financiare
vetjake dhe
të biznesit për
8 javë

Shtova para
te kursimet për
10 javë

Mbajta një
synim javor
biznesi për
10 javë

Bëra një
paraqitje
biznesi

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Gjithsej
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LETËR PËRFUNDIMI
Kujtdo që Mund t’i Interesojë:
ka marrë pjesë në një grup për mbështetjen te vetja të quajtur “Nisja dhe Rritja e Biznesit Tim”, siguruar nga Kisha e Jezu
Krishtit e Shenjtorëve të Ditëve të Mëvonshme dhe ka përmbushur kërkesat e
nevojshme për përfundim sikurse vijojnë:
Mori pjesë në së paku 10 mbledhje



nga 12

Mbajti shënime financiare vetjake dhe të biznesit për 8 javë



nga 8

Shtoi para te kursimet për të paktën 10 javë



nga 12

Mbajti një synim javor biznesi për të paktën 10 javë



nga 12

Bëri një paraqitje biznesi para grupit (rrethoni njërën)

Emri i ndërmjetësit të grupit

Nënshkrimi i ndërmjetësit të grupit

Po ose Jo

Data

Kam ushtruar dhe ndërtuar një themel aftësish, parimesh dhe zakonesh për
mbështetjen te vetja. Do të vazhdoj t’i përdor këto gjatë gjithë jetës sime.

Emri i anëtarit të grupit

Nënshkrimi i anëtarit të grupit

Data

Shënim: Në një datë të mëvonshme do të lëshohet një certifikatë e Kolegjit të SHDM për
Biznesin nga komiteti i mbështetjes te vetja i kunjit ose distriktit.
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HARTA E SUKSESIT TË
BIZNESIT
Parimet për Suksesin e Biznesit

KLIENTËT

Çfarë duan të blejnë njerëzit?
• Mësoni përse njerëzit duan ta blejnë produktin tuaj
• Mësoni se çfarë vlerësojnë klientët
• Mësoni nga klientët çdo ditë

KOSTOT

Si mund t’i kontrolloj
kostot e mia?
• Kosto më të ulëta
• Përdorni furnitorë të shumtë
• Shtoni kosto fikse vetëm kur
ato do të rritin fitimet
• Bëjini investimet me urtësi
• Përdorni Katër të Duhurat për
të marrë hua me mençuri

SUKSESI I BIZNESIT

SHITJET

Si e drejtoj biznesin tim?

• Ndajini shënimet e
biznesit nga ato vetjake
• Mbani shënime të
përditshme
• Paguajeni të dhjetën
së pari
• Kurseni çdo javë
• Përmirësoni diçka çdo ditë

• Mësoni vazhdimisht
• Jetojini parimet e
broshurës Themeli Im
• Vendosni synime nxitëse,
të matshme
• Niseni me pak, mendoni
për shumë
• Kurrë mos u dorëzoni!

FITIMI

Si i rrit unë fitimet?
• Mbani dokumentacion të
përditshëm
• Paguajini vetes një rrogë
• Synoni fitim të përditshëm

• Blini me çmim të ulët, shitni
me çmim më të lartë
• Mos vidhni nga biznesi juaj
• Përdorni asete [vlera]
prodhuese frytdhënëse

Si po shes unë?
•
•
•
•
•

Gjithmonë shitni me shtesë
Kthejeni inventarin shpesh
Pyetni, dëgjoni, sugjeroni
Bëjeni të lehtë blerjen
Bëjeni shitjen
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