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Żieda fl-użu ta’ reklamar diġitali fost l-intrapriżi  

L-Awtorità ta’ Malta dwar il-Komunikazzjoni (MCA) bi pjaċir tinnota r-riżultati tal-aħħar studju ppublikat mill-

Eurostat. Dan juri li SMEs Maltin huma l-aktar li jagħmlu użu mir-riklamar fuq l-internet fost il-pajjiżi tal-Unjoni 

Ewropea, , b’ rata ta’ 46%. Barra minn hekk, Malta qiegħda wkoll fl-ewwel post fl-użu tal-midja socjali għal 

skopijiet ta’ riklamar, b’rata ta’ 71% ta’ intrapriżi li jużaw dawn il-mezzi ta’ komunikazzjoni biex iwasslu l-

messaġġi promozzjonali tagħhom. Dan ir-riżultat pożittiv huwa wkoll rifless fl-istudju li għamlet l-MCA din is-

sena fost l-intraprizi Maltin. Filfatt l-istudju tal-MCA juri illi 47% ta’ dawk li pparteċipaw jużaw l-internet biex 

jinteraġixxu mal-klijenti tagħhom, filwaqt li 73% tal-kumpaniji li jużaw l-internet fl-operat tagħhom jippreferu 

jużaw għodda diġitali biex jirreklamaw u jippromwovu l-prodott jew is-servizz tagħhom minn metodi oħra 

tradizzjonali.  

Tajjeb li wieħed jinnota li filwaqt li l-istudju tal-Eurostat jinkludi intrapriżi li jimpjegaw minn tal-inqas disa’ 

ħaddiema, dak tal-MCA jikkunsidra firxa akbar ta’ intrapriżi għax jinkludi wkoll kumpaniji żgħar - dawk li 

nsejħulhom micro-enterprises - barra dawk medji u kbar.  

L-MCA kommessa li tibqa’ tassisti lill-intraprizi Maltin, partikolarment dawk żgħar u medji, sabiex jgħarfu 

jagħmlu  użu mill-benefiċċji li toffri d-dinja diġitali, speċjalment fil-qasam tal-bejgħ onlajn. Filfatt, l-MCA ser tkun 

qed tniedi inizjattivi ġodda fl-2017, maħsuba biex tkompli tkabbar iżjed l-użu tal-għodda diġitali mill-intrapriżi 

Maltin. 

Aktar tagħrif dwar l-istudju li ppublikat l-Awtorita jista’ jiġi aċċessat minn hawn. 

 

http://www.mca.org.mt/articles/more-half-maltese-businesses-engage-customers-online
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