
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Manual PËR SHITËSIn * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Për të garantuar një bashkëpunim jetëgjatë dhe sukses në shitjet 

tuaja, ViaANABEL.al ju sugjeron ta lexoni me vëmendje këtë 

manual. 
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KËSHILLA PËR SHITJEN E PRODUKTEVE 

www.ViaANABEL.al 
 
 

 

I/E nderuar shitës/e, 

 
Ju falenderojmë që keni vendosur të sillni produktet tuaja pranë 

ViaANABEL.al. Mbi 1500 shitës (nga Shqipëria, Kosova dhe 

vende të tjera të Europës) si ju kanë besuar në shërbimin tonë 

të ndërmjetësimit dhe ne jemi të lumtur t’ju themi se që nga 

hapja e ViaANABEL.al në 11 Shkurt 2016 kemi shitur mbi 2500 

produkte. 

ViaANABEL.al është një mundësi shumë e mirë për këdo që do të 

pastrojë garderobën dhe ta rinovojë sërish atë, falë të ardhurave 

të grumbulluara nga shitjet. Në këtë udhëzues do të keni mundësi 

të lexoni: 

 
• Këshilla se si të përfitoni më shumë nga shitjet  Faqe 3-5 

• Udhëzime mbi komisionet e ViaAnabel  Faqe 6-7 

• Udhëzim për dorëzimin e veshjeve tuaja për shitje Faqe 8 

• Udhëzim për plotësimin e formularit të shitjeve  Faqe 11 

http://www.viaanabel.al/
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Përpara se të plotësoni formularin, duam t’ju japim disa këshilla 

që do të ndihmonin shitjen sa më të shpejtë të produkteve tuaja: 

 
1. Besoni në vlerësimin tonë. Interesi i ViaANABEL.al është 

që produktet tuaja të shiten sa më shpejt dhe ne të kemi një 

bashkëpunim afatgjatë. Për të vlerësuar një produkt (pasi 

konfirmohet autenciteti) në marrim në konsideratë si 

referencë: 

A. Vitin e prodhimit 

B. Gjendjen e produktit 

C. Çmimin aktual të produktit në shitje në tregun 

ndërkombëtar. 

D. Çmimin final të shitjes që ky produkt ka në faqet 

më të mëdha second-hand në botë si 

vestiairecollective.com apo therealreal.com 

E. Tregun shqipfolës 

F. Çmimin final të shitjes së të njëjtit produkt në faqen 

e ViaANABEL.al (nëse është e aplikueshme.) 

G. Kërkesat që ka ky produkt në Shqipëri dhe Kosovë. 

 
 

2. Mos përcaktoni një çmim duke u bazuar vetëm në 

çmimin origjinal të blerjes. 99% e markave (përveç Louis 

Vuitton, Chanel dhe Hermes) bëjnë vetë ulje deri në 70% 

për produktet e tyre të reja në fund-sezoni. Një palë këpucë 

Gucci që ju mund t’i keni blerë në vitin 2015 me vlerë 600 

Euro, tashmë mund të gjenden në tregun ndërkombëtar me 

çmim 200 Euro. Pavarësisht se ato këpucë i keni ende të 

papërdorura, në vlerësimin final, ne bazohemi në vlerën 

aktuale të këtij produkti dhe jo në vlerën e blerjes. 
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3. Mes dy produkteve të njëjta, ai më pak i përdorur 

vlerësohet më shumë. Në rast se produkti ka gërvishje, 

dëmtime të lehta të takës dhe mangësi të tjera të vogla që e 

bëjnë të dallueshëm përdorimin, atëherë ai produkt do të 

vlerësohet më pak se një produkt i njëjtë që përcaktohet në 

kategorinë e “E shkëlqyer”. 

 
4. Produktet më të kërkuara në ViaANABEL.al janë çantat, 

syzet dhe këpucët. Përsa i përket veshjeve, ne ju 

sugjerojmë që pavarësisht çmimit të blerjeve, të 

konsiderohet një ulje deri në 90% të çmimit, vetëm në raste 

se produkti është shumë i kërkuar dhe klasik si psh. Pallto 

kamel e MaxMara, xhaketë tëeed e Chanel ose produkti 

është i ri, i sezonit dhe i papërdorur. 

 
5. Jini elastikë në kërkesat e blerësve për ulje. Nga 

eksperienca jonë, 90% e blerësve preferojnë edhe një ulje të 

vogël (mbi 10%) mbi çmimin e përcaktuar. Edhe pse sipas 

kontratës, çdo produkt automatikisht pëson një  ulje  prej 

10% pas 30-ditësh qëndrimi në ViaANABEL.al, shumë shitës 

kanë qenë tolerante dhe kanë bërë një ulje (qoftë simbolike) 

edhe përpara këtij afati. Ata që kanë refuzuar të bëjnë ulje, 

në 80% të rasteve, e kanë marrë produktin mbrapsh pas një 

farë kohe, kur fare mirë mund të fitonin diçka më pak se sa 

ç’e kishin imagjinuar kundrejt zero fitim, nëse e ruajnë në 

dollap. 
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6. ViaANABEL.al ju sugjeron që të gjykoni si biznes dhe jo 

si individ i lidhur emocionalisht me një produkt. Shitësit 

me më shumë fitime në ViaANABEL.al janë ata që kanë 

sjellë produkte në gjendje të shkëlqyer/ose shumë të mirë;  

të dy sezoneve të fundit ; marka të famshme (Hermes, 

Chanel, Louis Vuitton); disa produkte njëherësh; kanë 

pranuar çmimet e ViaANABEL.al si edhe sugjerimet tona për 

ulje. 

Sa më shumë produkte të sillni në muaj dhe sa më komodë 

të ndiheni me vlerësimet tona, aq më shumë fitime do të 

keni. Ka shitës që çdo muaj marrin më shumë se 1000 euro 

nga shitjet dhe në një afat kohor prej 6-muajsh kanë fituar 

rreth 6000 euro nga veshje e aksesorë të cilët ishin 

zhvlerësuar në zero, duke ndenjur në dollap. Tashmë ata 

mund të blejnë shumë produkte të reja pa kurrfarë ndjesie 

faji!:) 
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KOMISIONET E NDËRMJETËSIMIT TË SHITJEVE 

 
7. Komisionet e ViaANABEL.al janë si më poshtë: 

 
 

20–100 Euro 40% // 501–1000 Euro 35% // >1000 Euro 30% 
 

 
Në këto komisione përfshihet shërbimi i concierge që do të 

thotë se ViaANABEL.al kujdeset për produktin tuaj që nga 

momenti i dorëzimit. ViaANABEL.al: 

 
A. Kujdeset për ruajtjen dhe mirëmbajtjen e produktit deri në 

momentin e shitjes 

B. ViaANABEL.al fotografon çdo produkt për shitje në faqen e 

saj. 

C. ViaANABEL.al i jep një rëndësi përshkrimit të çdo produkti, 

në mënyrë që blerësit online të marrin të gjithë 

informacionin e duhur 

D. ViaANABEL.al e vendos produktin për shitje në dyqanin 

fizik, i ndodhur në një nga zonat më të lakmuara të Tiranës 

siç është ish-Blloku dhe çdo javë, ri-dizenjon butikun duke u 

krijuar mundësi të gjitha veshjeve të kenë të njëjtin 

ekspozim. 

E. ViaANABEL.al promovon produktet nëpërmjet faqes së saj 

të Instagramit, Facebook-ut, në emisione televizive apo në 

media online (Anabel.al) 
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F. ViaANABEL.al krijon vazhdimisht projekte promovuese si 

Newsletter javor, fotografi me modele dhe fashionista të 

njohura, si edhe financon përhapjen e reklamave në rrjete 

sociale dhe në një shpërndarje më të gjerë demografike që 

kalojnë kufijtë e Shqipërisë. 

G. ViaANABEL.al kujdeset çdo ditë që të tregojë sa më shumë 

transparencë me shitësit, duke ju mundësuar atyre zgjidhje 

favorizuese teknike si psh. mesazhet automatike kur produkti 

është shitur apo mesazhi automatik i totalit të shitjeve gjatë 

gjithë muajit. 

H. ViaANABEL.al komunikon 7 ditë/24 orë me blerës të 

interesuar nëpërmjet rrjeteve tona sociale, celularit apo 

email-it tonë. ViaANABEL.al shpenzon vazhdimisht kohë dhe 

të ardhura për trajnimin e stafit, me qëllim garantimin e një 

shërbimi të shkëlqyer ndaj klientit. 
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Udhëzim për dorëzimin e produkteve tuaja pranë ViaAnabel. 

 
1. Nëse keni vendosur të sillni produktet tuaja për shitje në 

ViaANABEL.al, keni dy mënyra: 

 
A. Dorëzimi i produkteve online: 

 
• Përzgjidhni produktet që dëshironi të shisni. 

• Kujdesuni që këto produkte të jenë në gjendje 

të shkëlqyer (Të paveshura/të papërdorura ose të 

veshura/të përdorura vetëm një herë, shumë të 

mirëmbajtura pa asnjë lloj dëmtimi; në gjendje 

shumë të mirë ( të veshura/të përdorura, por pa 

asnjë lloj dëmtimi apo njolle); gjendje të mirë (të 

veshura/të përdorura me dëmtime  të 

papërfillshme dhe jo të dukshme, që duhet t’i 

specifikoni) 

• Kujdesuni që produktet të jenë të markave të 

luksit dhe kryesisht të linjave të para (psh. Armani 

Collection dhe JO Armani Exchange). 

• Pasi të keni bërë përzgjedhjen, fotografoni 

produktet tuaja. Produktet duhet të fotografohen 

në dritë natyrale dielli. Fotot që duhen për 

dorëzim janë: Foto e produktit në tërësi; foto e 

etiketës; foto e faturave/çantës së copës (nëse ka); 

foto e produktit nga brenda (Për produkte si 

çanta); foto e produktit nga poshtë (për produkte 

sic çanta dhe këpucë) ; foto e logos; foto e të 

gjithë difekteve/papastërtive që mund të ketë 

produkti. 
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• Krijoni një llogari shitësi në adresën 

http://www.ViaANABEL.al/seller/register dhe 

firmosni kontratën pasi ta keni lexuar me kujdes 

atë! 

• Hidhni në këtë faqe të gjithë të dhënat tuaja si 

edhe fotot. 

• ViaANABEL.al pasi të shqyrtojë produktet 

tuaja automatikisht (brenda 48 orëve) do të 

konfirmojë të gjitha produktet që pranohen për 

shitje. ViaANABEL.al rezervon të drejtën për të 

mos dhënë asnjë shpjegim mbi refuzimin e 

produkteve. 

• Për produktet e pranuara, operatorët tanë të 

shërbimit ndaj klientit, do t’ju telefonojnë për t’ju 

kërkuar të dhëna të mëtejshme mbi produktet, 

nëse mungojnë. Në rast të kundërt, ju do të 

merrni brenda 72 orëve një email me një formular 

(shih faqen 11) ku janë propozimet tona për fitimin 

tuaj. 

• Pasi të kemi rënë dakord për fitimin paraprak, 

produktet do të dorëzohen (fizikisht ose me postë) 

pranë dyqanit të ViaANABEL.al në ish-Bllok 

(Adresën e keni në faqen www.ViaANABEL.al 

• Kujdes! Çmimi final i vendosur nga 

ViaANABEL.al në bashkëpunim me shitësin, 

është subjekt ndryshimi. Produktet pasi vijnë në 

ViaANABEL.al, ri-analizohen për të konfirmuar 

autencitetin dhe saktësinë e përshkrimeve online 

nga ana e shitësit. Pasi të jetë bërë vlerësimi 

përfundimtar nga afër, atëherë shitësi merr listën 

me çmimin FINAL. 

http://www.viaanabel.al/seller/register
http://www.viaanabel.al/
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B. Dorëzimi i produkteve në dyqan. 

 
• Dorëzimi – Një nga asistentët e shitjeve në turn ose 

menaxherja e butikut (nëse është e pranishme) do të 

regjistrojë të gjithë produktet tuaja të pranuara nga 

ViaANABEL.al, të cilat më pas duhen firmosur nga 

ju, për të konfirmuar numrin e saktë dhe llojet e 

produkteve. 

• Vlerësimi - Produktet tuaja kalojnë në dhomën e 

magazinimit, ku presin vlerësimet për autencitet dhe 

çmim. Kohëzgjatja për vlerësim shkon deri në 4 ditë 

(pune) 

• Njoftimi për çmimet – Shitësi merr një email me 

Listën e fitimit të propozuar nga ne (shiko faqen 11). 

• Nënshkrimi i kontratës – Pasi komisionieri dhe 

shitësi të bien dakord për çmimet, shitësi duhet të 

shkojë online në 

http://www.ViaANABEL.al/seller/register dhe të 

krijojë një llogari shitësi (Në rast se nuk ka). 

ViaANABEL.al rezervon të drejtën të bllokojë çdo 

procedurë shitjeje, derisa shitësi potencial të ketë 

nënshkruar kontratën. 

http://www.viaanabel.al/seller/register
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Udhëzim për plotësimin e listës së çmimeve. 

 
Pasi të keni dërguar produktet tuaja për vlerësim (online apo 

fizikisht në dyqan), ViaANABEL.al ju dërgon një email me fitimet e 

propozuara nga ne. 

• Në rast se jeni dakord me vlerësimet, mjafton të 

përgjigjeni në email me këtë fjali: “Jam dakord për 

çmimet e vendosura nga ViaANABEL.al”. 

• Në rast se nuk jeni dakord me vlerësimet tona, atëherë 

mund të bëni një kundër-ofertë dhe të na e dërgoni 

emailin sërish. 

• ViaANABEL.al ju dërgon sërish listën me çmimin 

paraprak që mund të jetë çmimi juaj kundër-ofertë, 

apo një çmim i ri (e mesme e përbashkët) midis 

propozimit tonë dhe propozimit tuaj. 

• Në rast se ju e refuzoni këtë çmim, atëherë thjesht 

shkruani në email: “Refuzoj çmimin mbi 

produktin/produktet .” 

Nëse nuk ka një dakordësi mbi çmimin dhe 

ViaANABEL.al vlerëson se propozimi juaj nuk 

përshtatet me filozofinë e çmimeve të kompanisë, 

atëherë ViaANABEL.al gëzon të drejtën e refuzimit të 

produktit për shitje. 

 
Më poshtë keni një shembull se si ta plotësoni formularin: 
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LISTA E ÇMIMEVE TË PRODUKTEVE TUAJA 

 
Data: 23 Prill 2017 

Emri i plotë i shitësit/es: Jane Doe 

Numri i kartës së identitetit: J123456789 

Emri i operatorit të shërbimit ndaj klientit: John Smith 
 
 
 
 

N Produkti Fitimi juaj 

(Eu) 

Propozimi 

juaj (Eu) 

Kunder- 

oferte 

Pranohet 

1 Chanel Flap 

2.55 

1825 2000 1900 Jo 

2 Xhakete Max 

Mara 

200 OK OK Po 

3 Syze Celine 120 150 135 Po 

4 Kepuce 

Louboutin 

350 450 375 Po 

 

Në këtë tabelë me të kuqe janë përgjigjet që ju duhet të jepni, 

kurse me të zezë janë sugjerimet tona. 

 
1. Në tabelë përcaktohet vetëm fitimi që ju do të keni pas 

shitjes së produktit, sipas përllogaritjes së komisioneve që i 

keni të sqaruar në faqen 7 ose në rubrikën: “Pyetje – 

Përgjigje” në ViaANABEL.al. 

2. Në rast se ju jeni dakord me fitimin mund të shkruani thjesht 

OK, në rast të kundërt, në seksionin: Propozimi juaj 

vendosni fitimin e dëshiruar prej jush. 
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3. ViaANABEL.al ka të drejtë të bëj një kundër-ofertë dhe t’jua 

rinisë edhe njëherë me email. Në rast se ju pranoni në 

kollonën: Pranohet shkruani thjesht “Po” dhe në rast se nuk 

pranoni, shkruani thjesht “Jo”. 

4. ViaANABEL.al ka të drejtë të gjykojë nëse propozimi juaj 

final pranohet apo jo. Në rast se ViaANABEL.al gjykon se ka 

hapësirë edhe për një marrëveshje tjetër, atëherë ajo ju 

informon nëpërmjet email-it për një çmim të ri, derisa të  

dyja palët të arrijnë në një çmim final të arsyeshëm për 

shitje. 

5. Ju rikujtojmë që ÇMIMI FINAL vendoset vetëm nëse 

produkti është parë dhe analizuar nga afër për autencitet. 
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