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1 në 4 kompani në të gjithë botën ndërpreu në mënyrë të menjëhershme reklamat sapo filloi 

pandemia, ndërsa thuajse gjysma e kompanive1 (46%) menduan që të ndërpresin shpenzimet për 

reklama deri në fund të gjysmës së parë të këtij viti, sipas Byrosë Interaktive të Reklamimit2 (IAB). 

Ky është realiteti në makro, me të cilin iu desh të përballeshin mediat online në botë, përfshi edhe 

vendin tonë.  

Ulja e ndjeshme e të ardhurave nga reklamat shkaktoi një krizë tjetër brenda krizës së madhe të 

financimit, me të cilën është duke u përballur tregu i mediave online në Shqipëri.  

Në kushtet e mbijetesës, mjaft media online u detyruan që të shkurtojnë pagat për stafin apo edhe të 

ulin numrin e punonjësve me qëllim mbajtjen e redaksive ende në funksion. 

Të dhënat nga tregu flasin për një rënie deri në 40 % të të ardhurave nga reklamat online në 

Shqipëri.  

Ndërprerja e shpenzimeve për reklama 

Të gjithë treguesit e mësipërm e kanë një shpjegim dhe gjithçka shpjegohet me ndërprerjen e 

reklamës nga kompanitë reklamuese.  

Siç tregojnë edhe studimet, reklamuesit ndryshuan edhe mënyrën e sjelljes së tyre në raport me 

audiencën gjatë muajve të pandemisë. 

Byroja Interaktive e Reklamimit (IAB) ka zbuluar përmes një studimi se 73% e reklamuesve3, 

përfshi këtu brand-e botërore apo kompani të mesme dhe të vogla, ndryshuan strategjinë e tyre të 

reklamimit.  

Po ashtu, nëse më herët kompanitë kishin strategji të ndryshme sipas të cilave përdornin reklamat, 

siç janë për shembull njohja e markës, besnikëria e konsumatorit etj., gjatë pandemisë, një pjesë e 

mirë e tyre u fokusuan kryesisht tek shitjet dhe nxitja e konsumit duke synuar kryesisht mbijetesën 

gjatë në këtë periudhë të vështirë.  

Fokusimi i kompanive tek gjetja e klientëve dhe jo tek njohja e markës apo besnikëria e 

konsumatorit bëri që të bien në mënyrë drastike të ardhurat për pjesën më të madhe të reklamuesve 

duke rritur ndërkohë të ardhurat për një numër të kufizuar të tyre, siç janë Google apo Facebook.  

"The Financial Times"4 raporton për një rritje deri në 15 % të të ardhurave për Google dhe 

Facebook gjatë tremujorit të dytë të këtij viti. 

Kjo ndodhi pikërisht për faktin se kompanitë reklamuese iu shmangen kryesisht mediave 

tradicionale si printi apo televizioni duke iu referuar atyre online, përmes të cilave mund të krijonin 

një kontakt direkt me konsumatorin dhe të nxisnin blerjet5.  

                                                             
1 https://www.weforum.org/agenda/2020/06/coronavirus-advertising-marketing-covid19-pandemic-
business/?fbclid=IwAR3FRzydDFLTXwZRFm-7fz4sOJs3PkOuCBt9XSmd6SeUB3rBJ_S4K5RfkJU 
2 Po aty 
3 https://www.iab.com/insights/coronavirus-ad-spend-impact-buy-side/ 
4 https://www.ft.com/content/0245b495-4be6-4bfb-9ece-595179ea58a3 



Mes dy zjarresh  

Sfida me reklamat online ishte e dyfishtë pasi nga njëra anë ishin kompanitë që ndërprisnin 

reklamat e tyre, ndërsa nga ana tjetër edhe platformat e mëdha si Facebook6 apo Youtube që filluan 

të vendosin filtra të fortë për përmbajtjet që monetizoheshin. 

Kështu, "Youtube"7, pjesë e "Google", vendosi që të heqë reklamat nga çdo përmbajtje video, në të 

cilën shfaqeshin elementë që lidheshin me pandeminë. Në çdo rast, mediave nuk iu monetizuan 

miliona "views" ku shfaqej qoftë edhe një "frame" një maskë, doreza apo veshje që e çonin 

audiencën të bënte lidhje me pandeminë.  

Po ashtu, "Youtube" vendosi të mos monetizojë asnjë përmbajtje që lidhej me koronavirusin qoftë 

edhe në titull apo tekstin shoqërues. Në çdo rast, video me fjalë si "koronavirus", "covid-19" apo 

"pandemi" u përjashtuan nga serverat e Youtube si përmbajtje e monetizueshme8.  

Ndërkohë, Facebook9 vendosi politika edhe më strikte duke detyruar mediat online që t'i 

referoheshin medoemos Organizatës Botërore të Shëndetësisë në rastet kur do të raportonin në 

lidhje me kurat apo vaksinën ndaj koronavirusit. Në rast të kundërt, përmbajtja hiqej nga faqja në 

rrjetin social dhe media përballej me penalizim nga Facebook.  

Vendimi i Facebook erdhi me synimin për të parandaluar keqinformimin përmes rrjeteve sociale, 

megjithatë edhe këtu pati një problem të madh.  

Për shkak të pandemisë, një pjesë e mirë e stafit të Facebook nuk gjendej në punë, fakt i konfirmuar 

nga vetë kompania, dhe filtrat e vendosura shpesh kapnin gabimisht përmbajtje që ishte konform 

rregullave duke penalizuar pa të drejtë mediat online. Apelimi nga ana e mediave online gjithashtu 

ishte i pamundur pasi askush nuk ishte në zyrë për të verifikuar manualisht përmbajtjen.  

Krizë në mes të krizës në Shqipëri 

Realiteti i ri i shfaqur nga pandemia goditi më së shumti mediat online, të cilat financohen në 

mënyrë të drejtpërdrejt nga reklamat dhe jo prej bizneseve të tjera, pjesë e kompanisë ku bëjnë 

pjesë. 

Krahas rritjes së numrit të gazetarëve të papunë si edhe uljes së të ardhurave për ata që mundën të 

vijonin të paguheshin, një fenomen i tillë shkaktoi një problematikë afatgjatë, e cila lidhet me 

goditjen e asaj pjese të medias online të pandikuar nga interesa të caktuara në treg për shkak se 

financoheshin direkt prej reklamave, sidomos ato ndërkombëtare. 

Kjo, edhe për faktin se një pjesë e mirë e reklamave në tregun vendas, sidomos ato nga institucionet 

publike, orientohen tek mediat pranë qeverisë.  

Praktikisht, pandemia rrezikon t'i japë goditjen e fundit raportimit objektiv përmes mediave online 

në Shqipëri.  

                                                                                                                                                                                                          
5 https://influencermarketinghub.com/coronavirus-marketing-ad-spend-report/amp/?fbclid=IwAR0dwQdR-
fadP1hbKka778qTtYQjYQyo4DqvPSF3ROQRNyFtyIpblkzoq7g 
6 https://www.facebook.com/business/help/1123969894625935 
7 https://support.google.com/youtube/answer/9803260?hl=en 
8 https://www.theverge.com/2020/3/4/21164553/youtube-coronavirus-demonetization-sensitive-subjects-
advertising-guidelines-revenue 
9 https://www.businessinsider.com/facebook-corona-virus-cracks-down-ads-2020-2 



Idaver Sherifi, administrator i "Campaign", përfaqësuesi për Shqipërinë i "Lupon Media" me seli në 

Londër, e cila shpërndan reklama për mediat online, shprehet se gjatë muajve të pandemisë është 

vërejtur një rënie deri në 40 % të të ardhurave nga reklamat për mediat që menaxhohen prej tyre. 

Sipas tij, pavarësisht rritjes së konsumit të përmbajtjes online për shkak të karantinës së vendosura 

nga qeveritë e rajonit, por edhe më gjerë, kjo rritje e audiencës nuk u konvertua në të ardhura për 

kompanitë mediatike për shkak se ishte i pamundur monetizimi i i një pjesë të mirë të përmbajtjes.  

Rrjedhimisht, milionat e shikimeve në video në Youtube apo klikimeve përmes platformës Instant 

Articles të Facebook-ut apo shumë platformave të tjera të ngjashme nuk u konvertuan dot në të 

ardhura për shkak se nuk pati apo kishte fare pak reklamues të interesuar për shitjen e produkteve të 

tyre. 

Gentian Progni drejton një ndër platformat më të mëdha për menaxhimin e përmbajtjes online të 

disa prej mediave të njohura në Shqipëri. I pyetur në lidhje me ndikimet e pandemisë tek të ardhurat 

e mediave online, Progni bën një përshkrim edhe më të zymtë duke theksuar se pavarësisht se pati 

një numër më të madh se zakonisht vizitorësh në portalet që ai menaxhon, kjo nuk u konvertua 

aspak në të ardhura nga reklamat për to. 

Progni shpjegon se nisur edhe nga periudha kur u mbyllëm, një pjesë e mirë e reklamave ishte prej 

kompanive që lidhen me turizmin, të cilat ishin të parat që anuluan shitjet e tyre për shkak të 

pandemisë.  

"Shumë gazeta apo portale online reduktuan punonjësit, buxhetet e marketingut , duke u munduar 

sadopak te ulnin kostot për të përballuar krizën", shpjegon ai duke theksuar gjithashtu se edhe 

reklamat e faturuara për llogari të mediave online nga Shqipëria, pagesat nga platformat e mëdha 

ndërkombëtare të reklamimit u vonuan duke shtuar edhe më tepër vështirësitë financiare për mediat 

online në vend.  

Por, përmes problemeve të shumta të shkaktuara nga pandemia, Progni sheh rreze shpresë në lidhje 

me tregun e mediave online në Shqipëri.  

Sipas tij, pandemia i bindi investitorët që të shohin më me prioritet median online.  

Megjithatë, situata duket sfiduese për mediat online në Shqipëri, nisur edhe nga fakti se edhe 

bizneset reklamuese vendase kanë shkurtuar buxhetet e tyre duke i bërë të varura prej publikimeve 

të institucioneve publike.  

 


