Këshilla për Bizneset e Vogla

Doni të rrisni biznesin tuaj?
Ja se si

Rusi—
Bjellorusi
Ukrainë

—Moldavi
Kroaci —
—Rumani
Bosnje dhe Hercegovinë —
—Serbi—Bulgari
Mali i Zi — —Kosovë
Gjeorgji —
Shqipëri—
Armeni —
Ish Republika Jugosllave e Maqedonisë
Turqi
—Greqi
Azerbajxhan
Tunizi —
—Liban
—Bregun Perëndimor dh
—Marok
—Jordan
Egjipt

Ne punojmë në mbi 30 vende përgjatë Evropës Jugore dhe
asaj Lindore, Afrikës së Veriut dhe Azisë Qendrore.

Këshilla për Bizneset e Vogla

Rusi

Kazakistan
Mongoli
— Republika e Kirgistanit
—Taxhikistan
—Turkmenistan

he Gaza
Ne në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim (BERZH),
ofrojmë më shumë se thjesht financim. Ne po ashtu ofrojmë këshilla
biznesi për bizneset e vogla dhe të mesme në mbi 30 shtete. Nëse
dëshironi të rrisni biznesin tuaj, ne dimë si t’ju ndihmojmë.

Në këtë broshurë ne shpjegojmë më shumë rreth:
• Asaj që ne bëjmë (f4)
• Projekteve tona (f6)
• Temat tona kryesore (f8)
• Mënyrës se si funksionon procesi i projekteve tona (f10)

Çfarë bëjmë ne

Nëse doni të keni sukses,
ne dimë se si.
Ne jemi këtu për të ndihmuar bizneset e vogla
dhe të mesme që të rriten, të kenë sukses,
më pas të rriten sërish, të shndërrohen në
katalizatorë të vërtetë për ekonomitë e tyre
vendase, dhe më pas për rajonin.

mendimtarëve dhe këshilltarëve, ndihmon
klientët që të bëjnë përpara dhe të fillojnë të
mendojnë për gjëra të mëdha.
Prej bletarisë në Baku, e deri tek kashmiri
në Mongoli, kondicionerët e ajrit në Egjipt,
prodhuesit e verërave në Gjeorgji apo ekoturizmit në Mal të Zi, rrjeti ynë i ekspertëve është
i pajisur me aftësi në menaxhimin e cilësisë,
marketingut, inxhinierisë dhe të tjera. Ne dimë
çfarë të bëjmë, dhe ne dimë se si ta bëjmë.

Ne lidhim klientët tanë me konsulentët vendas
dhe këshilltarët ndërkombëtarë të cilët mund
të ndihmojnë në transformimin e një game
të gjerë biznesesh. Prej atyre më të vegjël që
dëshirojnë të rriten, deri tek ato që synojnë
ndërkombëtarizim, rrjeti ynë i ekspertëve,

Nëse është një website i ri, një sistem menaxhimi
për cilësinë, strategji marketingu apo edhe
një strukturë plotësisht e re menaxheriale, ne
punojmë me ju për të përcaktuar projektin më
të mirë që i përshtatet nevojave tuaja. Më pas,
ju mbështesim përgjatë gjithë procesit, duke
përdorur vitet tona të përvojës për t’u siguruar
që projekti të arrijë rezultatet më të mira. Një vit
pas realizimit të çdo projekti, ne rikthehemi për
të matur ndikimin që kemi pasur. Dhe rezultatet
flasin vetë.

Ne kemi ndihmuar fabrikën e porcelanit
“Shtëpia e Çajit” në Kazakistan me
standarde ndërkombëtare të cilësisë, në
mënyrë që të fillonin të eksportonin dhe
të trefishonin xhiron vjetore.

Brenda një viti të projektit: 68 për qind
e klientëve tanë rrisin xhiron vjetore – me
një mesatare prej 30 për qind – dhe 56 për
qind përmirësojnë produktivitetin e tyre me
një mesatare prej 26 për qind, pasi zgjerojnë
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20 shtete, si dhe Bashkimin Evropian dhe
organizata të tjera, po ashtu edhe vetë BERZHin. Për më shumë detaje për ndarjen e kostove,
shihni faqen tonë të internetit në www.ebrd.
com/knowhow .
Puna jonë mbulon një gamë shumë të gjerë
biznesesh në mbi 30 vende. Ne e kemi bërë këtë
gjë me sukses nëpër Evropë dhe më gjërë për
më shumë se 20 vite, dhe kemi ndihmuar më
shumë se 20,000 biznese që prej fillimit të viteve
90’. Ne kemi zhvilluar një pasuri me njohuri të
ngulitur, si dhe një rrjet unik me ekspertë. Nëse
dëshironi të keni sukses, ne dimë se si.

Prodhuesi maqedonas i bulmetit Buchen
Kozjak ka përdorur ekspertët tanë për të
përmirësuar marketingun, promocionin
dhe ambalazhimin, duke rritur shitjet
e tyre me 20 për qind.
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N
 e punojmë me bizneset private në pronësi vendase që
arrijnë në xhiron e tyre vjetore deri në €50 milion, ose me
një bilanc total prej më pak se €43 milion. Për më shumë
informacion rreth kritereve të zgjedhshmërisë, shihni
faqen tonë të internetit në www.ebrd.com/knowhow
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Të dhëna të bazuara në rezultatet e viteve 2014-2016

biznesin e tyre 51 për qind raportojnë krijim të
dukshëm të vendeve të punës, rrisin numrin e

punonjësve me një mesatare prej 23 për qind
18 për qind e klientëve tanë sigurojnë financim
të jashtëm për të financuar rritjen e tyre.
Por, kjo nuk është e gjitha. Ne kemi ndihmuar
kompanitë që të përmirësojnë vendimmarrjen
e tyre dhe të ulin kostot. Projektet tona mund
të ndihmojnë bizneset që të futin linja të reja
produktesh, zgjerohen drejt tregjeve të reja,
kualifikhen për certifikime të reja, zvogëlojnë
përdorimin e energjisë dhe kostove të energjisë,
ose për të ripërcaktuar tërësisht qasjen e tyre
ndaj burimeve njerëzore. Cilat do qofshin
synimet tuaja, ne kemi njohurinë për t’ju
ndihmuar që t’i realizoni ato.

Me ndihmën tonë, prodhuesi turk
i mobilieve Arkopa, u zgjerua në tregje të
reja ndërkombëtare, zvogëloi konsumin
e energjisë dhe dyfishoi xhiron vjetore.

Po ashtu, të punosh me ne është
e përballueshme. Ne bëjmë partneritet me
donatorë në mënyrë që të ndajmë kostot e
projektit me ju. Donatorët tanë përfshijnë rreth
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Projektet tona

Ne dimë se si të
përshtatim secilin
projekt për biznesin tuaj.
Kjo këshillë mbulon fusha të specializuara
ekspertize, përfshirë:

Këshillë për biznesin
Nëse kompania juaj mund të përfitonte prej një
njohurie të veçantë – për shembull, njohurisë
teknologjike për të zhvilluar një faqe interneti,
apo për të zbatuar një sistem të menaxhimit të
cilësisë që do të plotësonte standardet ISO –
atëherë ne mund të mbështesim një gamë të
madhe projektesh. Kryesisht, këto përfshijnë
punën me konsulentë vendas të kualifikuar, dhe
shpesh, zgjasin nga katër deri në gjashtë muaj.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

strategjinë
marketingun
organizimin
operacionet
teknologjinë
zgjidhjet inxhinierike
menaxhimin e cilësisë
menaxhimin financiar
efikasitetin energjetik dhe mjedisin.

Për t’i bërë bizneset tuaja më konkurruese,
ekspertët tanë hartojnë dhe aplikojnë praktikat
dhe idetë më të mira të fundit në këto fusha.
Ne i njohim personalisht secilin nga 6,000
konsulentët tanë, dhe ata i plotësojnë
standardet tona rigoroze. Ne punojmë ngushtë
me ta që të ofrojmë këshillën me cilësinë më
të lartë për biznesin tuaj. Synimi ynë është të
ndërtojmë një treg të fuqishëm dhe konkurrues
për këshillim biznesi në secilin vend, i cili do të
vazhdojë të lulëzojë për një kohë të gjatë edhe
pas largimit tonë.

Nëse keni nevojë për ndihmë me
marketingun, ne mund t’ju ndihmojmë,
duke filluar prej hulumtimit deri
tek emërtimi i markave dhe tregtia
elektronike (e-commerce).
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Dhe ne e dimë se si funksionon kjo. 85 për
qind e projekteve tona janë cilësuar si ”tepër të
suksesshme” ose “të suksesshme”, që do të
thotë se kanë zgjidhur nevojat e bizneseve dhe
kanë pasur ndikim domethënës në aktivitetin
e kompanisë.

mund t’i përshtatin ato për nevojat e secilës
ndërmarrje.
Për më tepër, këshilltarët tanë ndërkombëtarë
kanë një rrjet kontaktesh të industrive, të cilin
e kanë zhvilluar gjatë karrierës së tyre, shpesh
duke siguruar lidhje që rezultojnë në furnizues/
blerës dhe marrëdhënie partneriteti, si dhe
hapin tregje të reja. Në bazën e të dhënave tona
ne kemi më shumë se 2,500 ekspertë industrie
nga 73 shtete dhe rrjeti ynë rritet çdo vit.

84 për qind e klientëve tanë kur kanë filluar
projektin e tyre, nuk kanë punuar kurrë më
parë me një konsulent të jashtëm – por kur ne
kemi vlerësuar projektin një vit më pas, 95 për
qind e klientëve tanë kanë deklaruar se do të
angazhonin sërish një konsulent, dhe pothuajse
gjysma e tyre tashmë e kanë bërë një gjë të tillë.

Me njohurinë që na rrënjosin këto projekte,
klientët tanë bëhen më produktivë, më të ditur
rreth tregjeve të tyre,dhe për këtë arsye, më
konkurrues. Në fakt, më shumë se 70 për qind
e Drejtorëve Ekzekutivë të këtyre ndërmarrjeve,
i cilësojnë shanset e kompanive të tyre si më të
mira, apo shumë më të mira pas projektit, dhe
mbi 85 për qind e këtyre projekteve cilësohen si
“shumë të suksesshëm” ose “të suksesshëm”.

Ekspertiza industriale
Nëse kërkoni të konkurroni në nivel
ndërkombëtar, ne kemi edhe mundësinë për
të punuar me këshilltar ndërkombëtar i cili sjell
më shumë se 15 vjet përvojë në menaxhim të
lartë të fituar në të njëjtën industri. Ai ose ajo
ndan drejtpërdrejt me ju dhe me ekipin tuaj
menaxhues njohurinë e vet, për të ndihmuar
kompaninë tuaj që të bëhet më e fortë dhe të
zhvillojë një strategji të besueshme për rritjen.
Këto projekte përfshijnë një rishikim
strategjik të secilit aspekt të ndërmarrjes,
që prej shitjeve dhe marketingut, e deri
tek eksportet, investimet dhe planifikimet
financiare dhe strategjike. Këshilltarët tanë
ndërkombëtarë sjellin përvojën e tyre të madhe
në këtë industri – ata i njohin proceset dhe
teknologjitë më të fundit që funksionojnë.
Ata kanë pasur role menaxhuese ekzekutive,
prandaj i kuptojnë sfidat që sjell një gjë e tillë.
Por ata njohin po ashtu teknikat e menaxhimit
që janë me të vërtetë efektive, dhe dinë se si

Ne punojmë në pothuajse çdo industri
dhe sektor,që prej ushqimeve dhe pijeve,
deri tek prodhimi dhe tregtia me pakicë.
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Temat tona kryesore

Ne dimë se si, që prej
këshillës e deri tek financat.
Qasja në njohuri
Ne e dimë se mund të jetë e vështirë të gjendet
konsulenti i duhur. Ja përse punojmë ngushtë
me rrjetin tonë të konsulentëve vendas për
t’i ndihmuar ata që të përmirësojnë njohuritë
e tyre. Ne ndihmojmë konsulentët tanë që të
zhvillojnë aftësitë e tyre përmes programeve
tona për zhvillimin profesional, për t’u shërbyer
më mirë nevojave tuaja.

Gjatë tre viteve të fundit, ne kemi
dyfishuar numrin e konsulentëve të
gatshëm për t’ju ndihmuar.

Pavarësisht se ku gjendeni ju, ne mund t’ju
ndihmojmë që të keni qasje në këshillat që
ju nevojiten për të tejkaluar problemet që ju
pengojnë të arrini në tregje më të mëdha, si
logjistika, cilësia e produktit apo njohuria për
tregjet. Rreth gjysma e projekteve tona janë me
bizneset jashtë kryeqyteteve.

Ne e dimë se ka shumë faktorë që mund të
luajnë rol në rritjen e biznesit tuaj. Kjo është
arsyeja se përse zgjedhim rrugën tonë për t’ju
ndihmuar në realizimin e ambicieve tuaja.

Ne e kuptojmë se ka sfida specifike për gratë
dhe të rinjtë në biznes. Kjo është arsyeja
se pse ne kemi programe të veçanta që
sigurojnë mentorimin dhe trajnimin afatgjatë,
për të siguruar mbështetje shtesë për gratë
sipërmarrëse.

Inovacioni
Ne ju inkurajojmë drejt inovacionit duke
ju ndihmuar që të zbatoni një kulturë të re
menaxhimi, të përmirësoni proceset e prodhimit
tuaj dhe të adoptoni teknologji të reja, duke
përmirësuar shërbimet tuaja dhe duke zgjeruar
linjën e produkteve tuaja.

Gjatë tre viteve të fundit, ne kemi dyfishuar
numrin e konsulentëve të gatshëm për t’ju
ndihmuar.
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i ngritur raportimet financiare në standarte
ndërkombëtare. Ne i drejtojmë klientët tanë që
janë të gatshëm për financim, drejt burimeve
më të përshtatshme, qoftë ajo BERZH-i , apo
ndonjë prej institucioneve financiare partnere,
apo investitorë të tjerë. Pas investimit ne
i ndihmojmë klientët që të arrijnë qëllimet
e tyre, të marrin vendimet e duhura për
shpenzimet kapitale, të përmirësojnë drejtimin
e korporatave dhe të menaxhojnë rritjen e tyre.

Çdo vit ne ndihmojmë 2,000 biznese
drejt inovacionit.

Qasja në financa
Një nga sfidat më të mëdha për bizneset
e vogla dhe të mesme, është që të sigurojnë
financim. Ne mund të ndihmojmë bizneset
që të tërheqin investime duke krijuar plane
biznesi, ndërmarrë studime fizibiliteti ose duke

BERZH ka pothuajse 200 institucione
financiare partnere në të gjithë rajonin.

Efikasiteti i Burimeve dhe Mjedisi
Specialistët tanë i ndihmojnë klientët që të
adresojnë në mënyrë sa më efektive për sa
i përket kostove, çështjet jetike të efiçencës
së energjisë, energjisë së rinovueshme dhe
mbrojtjes mjedisore. Për shkak se përvoja në
efiçencën e burimeve është shpesh një shërbim
i nënvlerësuar, ne punojmë shumë për të ngritur
këtë lloj ekspertize mes konsulentëve vendas
që kjo të jetë sa më e arritshme për ju.

Ne mund t’ju ndihmojmë të zvogëloni
kostot e energjisë dhe të zvogëloni
ndikimin mjedisor.
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Si të aplikohet

Ju udhëheqim
përgjatë procesit.
Ne dimë se si.
1. Biznese të vogla apo të mesme? Ne
punojmë me bizneset e vogla dhe të mesme
nga pothuajse çdo sektor. Për më shumë
informacion rreth kritereve tona për t’u
përzgjedhur, shihni faqen tonë të internetit në
www.ebrd.com/knowhow

4. Zgjedhni një ekspert. Ne kemi një
rrjet prej qindra ekspertësh vendas dhe
ndërkombëtarë që po rritet çdo vit. Zgjedhja
përfundimtare mbetet në dorën tuaj, por ju
mund të jeni të sigurt se çdo ekspert ka një
përvojë të dëshmuar se ka ofruar këshilla
cilësore.

2. Na kontaktoni. Ju mund të na kontaktoni
përmes telefonit apo email-it, ose të caktoni
një vizitë në zyrat tona për të biseduar me
dikë nga stafi ynë.

5. Menaxhoni projektin tuaj. Përgjatë gjithë
jetës së projektit, ne vëmë në punë përvojën
tonë mbi 20 vjeçare. Ne ju mbështesim
përgjatë gjithë procesit, duke u siguruar
që projekti të mbetet në shinat e duhura
dhe të arrijë rezultatet më të mira për të
transformuar biznesin tuaj.

3. Përcaktoni nevojat e biznesit tuaj.
Keni nevojë për një sistem të menaxhimit
të cilësisë? Ne mund t’ju ndihmojmë
që të zbatoni një të tillë. Por mbase
kompania juaj do të përfitonte edhe
nga menaxhimi më efektiv i burimeve
njerëzore, ose nga një strategji e re e
marketingut? Ne fillojmë gjithë projektet
tona duke punuar me klientin për të
identifikuar çdo problem që mund të jetë
bërë pengesë, dhe për llojet e projekteve
që mund ta ndihmojnë të ecë përpara.
Së bashku ne mund të përcaktojmë
projektin dhe objektivat e tij.

6. Suksesi. Përfitimet nuk ndalojnë kur
përmbyllet projekti. Pas kësaj faze, ne
punojmë me ju për atë që vjen më pas. Kjo
mund të jetë hedhja në treg e një produkti të
ri, sigurimi i financimeve të reja, kursimi nga
kostot, ose edhe angazhimi i një konsulenti
që do të punojë në një tjetër fushë të biznesit
tuaj. Ne kthehemi një vit më vonë për t’u
informuar për ecurinë tuaj.
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2. Na kontaktoni

1. Biznese të vogla apo të mesme?

3. Përcaktoni nevojën e biznesit tuaj

6. Suksesi

4. Zgjedhni një ekspert

5. Menaxhoni projektin tuaj
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