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0. SARRERA 

Badakigu zer garrantzia duten giza baliabideek enpresan; askotan esaten da enpresaren 

balioa bertan lan egiten dutenengan dagoela. Pertsonak dira, azken finean, enpresaren 

baliabideak eta ezagutza kudeatzen dituztenak. 

Enpresa barruan, hainbat sail aurkitu daitezke: Administrazio Saila, Finantza Saila, 

Marketin Saila, Giza Baliabideak… Baina, merkatuak etengabe aldatzen ari diren 

garaiotan, Marketin eta Salmenta sailek berebiziko garrantzia dute. Merkatuetan dagoen 

lehiakortasuna dela-eta, aipatutako bi sail horiek harreman estua izango dute, saltzeko 

estrategia hobeak garatuko baitituzte elkarrekin. 

1. SALMENTA-TALDEAREN ANTOLAMENDUA, EGITURA ETA TAMAINA 

Salmenta-taldea (salmenta-indarra, saltzaileak…) enpresako Merkataritza Sailaren parte 

da. Jarraian, aztertuko da zer kokapen, funtzio eta egitura eduki behar dituen salmenta-

taldeak. 

1.1 Salmenta Saila: organigrama eta funtzioak 

Jarraian, ikusiko dugu non kokatzen den Salmenta-taldea enpresako organigraman (ohiko 

eredu bat erabilita): 

 

Zuzendaritza 

Erosketa Saila Ekoizpen Saila 
Merkataritza/ 
Marketin Saila 

Marketin Saila Salmenta Saila 

Salmenta-taldea 

Administrazio 
Saila 

I+D+B Saila 
Giza Baliabideen 

Saila 
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Merkataritza eta Marketin Sailak egitura ezberdinak izan ditzake enpresa bakoitzean; 

baina ohikoa da aurreko organigramaren antzeko egiturak aurkitzea, Marketin Saila eta 

Salmenta Saila izeneko bi sailetan banatuta. 

Marketin eta Salmenta sailek elkarrekin egingo dute lan (sail bakarra izango dira askotan, 

Merkataritza edo Marketin Saila izenpean), estrategia komertzialak garatu eta 

bezeroengana hobeto heltzeko. Enpresaren merkataritza-funtzioa esaten zaio sail horiek 

egindako funtzioari. 

Merkataritza-funtzioaren bidez, merkatuekin harremanetan jartzen da enpresa: merkatu-

ikerketen bidez, kontsumitzaileen beharrizanak identifikatzen ditu, marketin-estrategia 

landu, produktuz hornitu eta enpresaren ekoizpena kontsumitzaileen beharrizanetara 

egokituko du. Azkenik, banaketa-kanalak aukeratu eta salmentak antolatu eta burutu 

beharko ditu. 

Enpresa baten merkataritza-funtzioa: 

 

 

 

 

 

 

 

Enpresek, batzuetan, Salmenta Saila baino ez dute izaten; horren arrazoia da 

azpikontratatu egiten dituztela marketinari dagozkion funtzioak —merkatuen ikerketa eta 

publizitatea—. Beste batzuetan, berriz, ez dituzte betetzen marketinari dagozkion 

funtzioak; ez beren kabuz, ez beste enpresa batzuen bidez. 

Merkatu 
ikerketa 

Marketina Hornikuntza Logistika Salmentak 

Merkataritza-funtzioak kontsumitzaileen beharrizanak identifikatu, marketin 

estrategiak landu, hornitu, banaketa-kanalak aukeratu eta  salmentak antolatu 

eta burutu beharko ditu. 
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Enpresa osoak —enpresako hainbat sail, langileak, eta enpresak betetzen 

dituen funtzioak— bezeroarengana bideratuta egon behar du. 

Salmenta Sailaren funtzio nagusia salmentak lortzea da (betiere, bezeroaren beharrizanak 

asebetetzeko), enpresak beharrezko diru-sarrerak lor ditzan (funtzionamendurako, 

hazkunderako eta iraupenerako). 

Marketinean oinarritutako merkataritza 

Iraganean, produzitutako guztia saltzen zuten enpresek. Gaur egun, ordea, bezeroen 

beharrak ezagutu behar dituzte, eta, saltzen dituzten produktuekin, behar horiek 

asebetetzen saiatu. Bezeroak erabaki dezake produktua berriro erostea ala ez, lortutako 

asebetetze-mailaren arabera. 

Izan ere, bezeroa da enpresa izatearen arrazoia: hura gabe ez legoke enpresarik. 

Enpresaren jardun oso-osoak (langileenak, sailenak…) bezeroa asebetetzera bideratuta 

egon behar du. Era horretako merkataritzari marketinean oinarritutako merkataritza 

esaten zaio. 

Merkataritzak  XX. mendean  izandako aldaketak adierazten ditu taula honek: 

PRODUKZIOAN 
OINARRITUTAKO 
MERKATARITZA 

SALMENTETAN 
OINARRITUTAKO 
MERKATARITZA 

MARKETINEAN 
OINARRITUTAKO 
MERKATARITZA 

 Eskaria > eskaintza 

 Enpresak ekoizten 

dakiena ekoizten du. 

 Ez dira kontuan 

hartzen bezeroaren 

erosketa-premiak. 

 Eskaria < eskaintza 

 Enpresak ekoizten 

dakiena ekoizten du. 

 Ez dira kontuan 

hartzen bezeroaren 

erosketa-premiak. 

 Eskaria < eskaintza 

 Enpresak sal 

dezakeena ekoizten du. 

 Bezeroaren premiak 

kontuan hartzen dira. 

Produkzioan oinarritutako merkataritzan, enpresek produzitzen zuten guztia saltzen 

zuten. Produktu eta aukera gutxi zegoen, eta enpresek den-dena saltzen zuten, bezeroen 

premiak zein ziren kontuan hartu gabe.  
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Enpresa gehiago sortu ahala, aurreko egoera hori aldatuz joan zen, eta enpresek egoera 

berriari aurre egin behar izan zioten: lehiakortasunari. Enpresek ikusi zuten gero eta 

zailagoa zela ekoizten zutena saltzea, merkatuetan zegoen produktuen eskaintza eskaria 

baino handiagoa zelako.  

Salmentetan oinarritutako merkataritzan, saltzea zen Merkataritza Sailaren funtzio 

nagusia, enpresak ekoiztutakoa merkaturatzea. Salmenta horiek teknika erasokorrak 

erabiliz lortzen ziren eta, gehienetan, bezeroak galtzea eragiten zuten. 

Baina, bezeroen nahien garrantziaz jabetu ziren heinean, Merkataritza Sailaren funtzioa 

aldatuz joan zen: salmentetan oinarritua egotetik marketinean oinarritua egotera. 

 

 

Salmenta-taldeak oso harreman estua du bezeroekin  eta, horren ondorioz, oso 

informazio baliagarria jasoko du haiengandik. Informazio hori enpresako beste sail eta 

funtzio guztiei helarazteaz arduratuko da, bezeroen nahiak asebeteko dituen produktua 

eskaini ahal izateko.  

 

 

 

 

 

Salmenta Saileko kideek produktuen marketin-mixean parte hartuko dute, ziurtatzeko 

produktua bezeroen beharretara egokitzen dela. 

Merkataritza Sailak, marketinaren bidez, kontsumitzaileek behar 

dituzten produktu eta zerbitzuak merkaturatzen ditu. 



1. Salmenta-taldearen antolamendua, egitura eta tamaina 

7 

 

Salmenta Saila eta marketin-mixa: 

 PRODUKTUA 

Salmenta Sailak, helburu dituen merkatuak aukeratu ostean, produktuak 

diseinatzen eta kalitate-irizpideak ezartzen lagunduko du. Gainera, produktuen 

akatsen berri emango du, saldu osteko zerbitzuaren bidez. 

 PREZIOA 

Salmenta Saileko kideek prezio-politika eramango dute aurrera: prezio egokiak 

ezartzen lagunduko dute, lehiakideen prezioen berri emango dute, bai eta prezioen 

aldaketek merkatuetan duten eraginena ere. 

 BANAKETA 

Bezeroei produktuak helarazteko erabiltzen dira banaketa-kanalak. Banaketa-

kanalekin banaketa-epeak, laguntza teknikoa eta prezioa (besteak beste) adostuko 

dira. Saltzaileek egiaztatuko dute aurrez adostutako baldintzak betetzen direla. 

Bestalde, saltzaileak, saldu aurreko zerbitzuaz (produktuen gaineko informazioa 

emateaz eta erakustaldiak egiteaz) eta saldu osteko zerbitzuaz (konponketak, 

garantiak, erreklamazioak)  arduratuko dira. 

 PROMOZIOA 

Saltzaileek, produktua saldu nahian, promozioa egingo dute: eskaintza bereziak, 

deskontuak eta produktu berriak emango dituzte ezagutzera. Aurrekoaz gain, 

harremanak sustatuko dituzte: bezeroak erakarri, lortu eta fidelizatzeaz arduratuko 

dira.

 

PRODUKTUA 

PREZIOA BANAKETA 

PROMOZIOA 
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Salmenta-sailaren funtzioak: 

Bezeroari 

dagozkionak 

Bezeroaren nahiak ikertu behar dituzte. 

Produktu egokiak eskaini behar dituzte. 

Produktuetan izandako aldaketen gaineko informazioa eman 

behar dute. 

Produktu eta promozio berrien gaineko informazioa eman 

behar dute. 

Produktuak zelan erabili erakutsi behar dute. 

Kexu eta erreklamazioak kudeatu behar dituzte. 

Bezeroen fitxak eguneratu behar dituzte. 

Produktuari 

dagozkionak 

Ekoizpen-prozesua nolakoa den jakin behar dute. 

Stocka zein den jakin behar dute. 

Produktuaren ezaugarriak zein diren jakin behar dute. 

Salmentaren prezioa eta baldintzak ezagutu behar dituzte. 

Salmentarako katalogoak eduki behar dituzte. 

Produktuak zelan erabili jakin behar dute. 

Merkatuari 

dagozkionak 

Lehiakideak ezagutu behar dituzte. 

Lehiakideen produktuak ezagutu behar dituzte. 

Enpresari  

berari 

dagozkionak 

Bezeroak aurkitu behar dituzte. 

Bezeroak bisitatu behar dituzte. 

Salmentak egin behar dituzte, aurrez ezarritako helburuei 

jarraituta. 

Prest egon behar dute enpresako beste saltzaileei 

trebakuntza-ikastaroak emateko. 
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Salmenta-helburuak gida bat dira saltzailearentzako: lagungarri dira lortu 

beharrekoa zer den ulertzeko eta lortutako emaitzak ebaluatzeko. 

1.2 Salmenta-helburuak 

Zuzendaritzak bai enpresaren helburuak, bai estrategia zehaztuko ditu. Helburu eta 

estrategia horietatik abiatuta, Merkataritza/Marketin Sailak marketin-helburuak eta 

estrategia zehaztuko ditu. Azkenik, Salmenta Sailak ere helburuak eta estrategia 

zehaztuko ditu, aurreko biak kontuan hartuta.  

 

Salmenta-helburuek bat etorri behar dute Marketin Sailak erabakitako beste politika eta 

estrategiekin. Bezeroari ondo egokitzen zaizkion produktuak, prezioak, komunikazio-

kanpainak eta banaketa-kanalak zehaztuko ditu Merkataritza/Marketin Sailak. Izan ere, 

Salmenta-taldearen lana alferrik izango litzateke komunikazio-kanpaina, produktu, prezio 

eta banaketa-kanal egokirik gabe. 

Salmenta-helburuak zehaztea oso tresna baliagarria da: alde batetik, egin beharreko 

ahalegina aurreikusteko balio du; eta, bestetik, amaitutakoan, egindako lanaren arrakasta 

neurtzeko. Lortutako salmentak aurrez ezarritako helburuekin alderatzean, saltzaileen 

arrakasta-maila neurtuko du enpresak. 

 

 

Zuzendaritza: enpresaren helburuak eta estrategiak 

   Merkataritza/Marketin Saila: marketinaren helburuak eta estrategiak 

Salmenta Saila: salmentaren helburuak eta estrategiak 
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Salmenta-helburuen ezaugarriak 

Salmenta-helburuek bete beharreko ezaugarriak: 

 ARGIAK izan behar dute, salmenta-taldeak ulertzeko modukoak. 

 NEURGARRIAK izan behar dute, emaitza neurtu eta lortutakoarekin alderatzeko. 

 ZEHATZAK izan behar dute, saltzaileak zehaztasun osoz jakin behar duelako 

helburuak zein diren. 

 ESKURAGARRIAK izan behar dute, saltzaileak eskuratzeko modukoak. 

 

Salmenta-helburuak ezartzeko, enpresak egin behar ditu: merkatu-analisia, jomuga duen 

segmentuaren aukeraketa eta merkatu-kuotaren aurreikuspena. 

Hainbat helburu ezar daitezke, aukeratutako marketin-estrategien arabera: batzuetan, 

bezero-kopurua gehitzea bilatzen da eta, beste batzuetan, bezero bakoitzeko salmentak 

gehitzea, esate baterako. 

Ohikoak diren helburuak (enpresa osoari, saltzaile bati edota salmenta-eremu bati 

aplikatzeko): 

 Salmenta-bolumen jakin bat lortzea. 

 Bezero-kopuru jakin bat lortzea. 

 Bisitaldi-kopuru jakin bat lortzea bezeroko. 

 Merkatu-kuota handitzea. 
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 Produktu bat urte osoan zehar ondo saltzea. 

Salmenta-helburuak epe jakin baterako ezartzen ditu enpresak. Epe hori amaituta, 

lortutako emaitzekin alderatu, desbideratzeak aztertu, eta helburu berriak ezarriko dira. 

1.3 Salmenta-taldeen antolaketa 

Salmenta-taldeak era eraginkorrean antolatu behar dira. Antolaketa geografikoa, 

produktuka, merkatuka, bezeroka edo mistoa izan daiteke. 

 

 ANTOLAKETA GEOGRAFIKOA 

Oso erabilia da, sinplea delako. Saltzaile bakoitza eremu geografiko batez 

arduratuko da eta enpresako produktu guztien merkataritza-ordezkaria izango 

da bertan. 

- Abantailak: kostuen eta desplazamendu-denboren gutxitzea eta 

bezeroekin epe luzerako harremanak lortzea. 

- Desabantaila: saltzaileen espezializazio eskasa. 

Enpresak askotariko produktuak edota produktu konplexuak saltzen dituenean, 

egokiagoa da beste antolaketa-modu bat aukeratzea.  

 ANTOLAKETA PRODUKTUKA:  

Espezializazio tekniko altua behar duten produktuak saltzeko erabiltzen da. 

Saltzaileak produktu edo produktu-gama batean daude espezializatuta. 

- Abantaila: saltzaileen espezializazioa. 

ANTOLAKETA GEOGRAFIKOA ANTOLAKETA PRODUKTUKA 

ANTOLAKETA BEZEROKA ANTOLAKETA MERKATUKA 

ANTOLAKETA MISTOA 
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- Desabantaila: bezero bat saltzaile batek baino gehiagok bisitatu 

beharra. 

 ANTOLAKETA MERKATUKA:  

Saltzaileak bezeroen enpresa-tamainaren arabera sailkatzen ditu merkatuak 

(enpresa txiki eta ertainak, esaterako), eta zerbitzu berezituak eskaintzen ditu. 

- Abantaila: saltzaileen espezializazioa eta bezeroei ematen zaien zerbitzu 

egokitua. 

- Desabantaila: kostu altuagoak, zerbitzu berezitua eskaintzearen ondorioz. 

 ANTOLAKETA BEZEROKA:  

Erosleen erosketa-ahalmena dela-eta, saltzaile bakoitza bezero-talde bakar 

batez (edo gutxi batzuez) baino ez da arduratzen. Publizitate-agentziak era 

horretan antolatzen dira, esaterako. 

- Abantaila: bezeroak ondo ezagutzea eta fidel bihurtzeko aukera izatea, 

eskaintzen zaien zerbitzu esklusiboari esker. 

- Desabantailak: kostu oso altuak, zerbitzu esklusiboa ematearen ondorioz. 

Bezeroka antolatzea egokia da bezeroaren erosteko ahalmena handia denean. 

 ANTOLAKETA MIXTOA:  

Aurreko antolaketa-moduen konbinazio bat izaten da. 

1.4 Salmenta-taldeen tamaina egokiaren kalkulua 

Salmenta-talde baten tamaina haren saltzaile-kopuruak zehazten du. Zenbat eta saltzaile 

gehiago, orduan eta handiagoa da bezero berriak lortu eta eskari-maila igotzeko aukera. 

Hala ere, saltzaileek kostu bat ekartzen dutenez (soldata, formazioa, dietak…), oreka 

egokia bilatu beharra dago salmenta-indarraren tamaina egokia lortzeko. 
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Saltzaile-kopurua (edota salmenta-indarra) kalkulatzeko, datu batzuk behar dira: non 

dauden bezeroak (kokapena), zein diren haien beharrizanak, zenbat bisitaldi behar 

dituzten, zenbat irauten duten bisitaldi horiek... Hainbat metodo erabili daitezke datu 

horiek lortzeko, eta jarraian ikusiko ditugu. 

1.4.1 Banakatze-metodoa 

Metodo honekin, oso erraz kalkulatuko dugu beharrezko saltzaile-kopurua: salmenten 

aurreikuspena eta saltzaile bakoitzeko saltzen dena baino ez ditugu behar. Sinpletasuna 

da, beraz, metodoaren abantaila nagusia.  

N= V/F 

Non: 

V = salmenta-aurreikuspena 

F = saltzaile bakoitzeko salmenta 

N = beharrezko saltzaile-kopurua 

ADIBIDEA 

Datorren urterako, salmenten aurreikuspena 1.000.000 euro da eta aurreko urteetako 

datuek diote 200.000 euroko salmentak egin direla saltzaile bakoitzeko. Banakatze-

metodoari jarraituta, kalkula ezazu salmenta-taldearen tamaina  datorren ekitaldirako. 

 

N = 1.000.000 / 200.000 = 5 saltzaile beharko ditugu datorren ekitaldian.  
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Aurreikuspenetan oinarritzen den metodo bat da: saltzaile-kopurua aurreikusitako 

salmenten arabera kalkulatzen da, lortu nahi diren helburuen arabera kalkulatu 

beharrean.  

Metodoak ez ditu kontuan hartzen saltzaileen gaitasunak, ezta merkatuen arteko 

ezberdintasunak ere: langile berriek ez dute, orokorrean, eskarmentudunek beste saltzen, 

eta merkatu guztiek ez digute uzten salmenta-bolumen bera lortzen (lehiakortasunak, 

bezero-kopuruak, erosteko ahalmenak… hainbat faktorek gogor eragiten dute). 

1.4.2 Lan-zamaren metodoa 

Salmenta-taldearen lan-zama kalkulatuz, haren tamaina egokia kalkulatzen laguntzen digu 

metodoak. Oso erabilia da, ulertzeko erraza delako eta bezeroen beharrizanak (bisitaldien 

maiztasunak eta denbora-beharrizan ezberdinak) kontuan hartzen dituelako.  

Lehendabizi, kalkulatzen da zenbat ordu behar diren bezero guztiei zerbitzua emateko. 

Ondoren, kalkulatzen da zenbat denbora izango duen saltzaile bakoitzak bisitaldietarako. 

Amaitzeko, saltzaile-kopurua kalkulatuko da, lanordu guztiak zati saltzaile bakoitzaren 

denbora eginez. 

Lan-zamaren metodoaren muga nagusia hau da: saltzaile guztiek errendimendu berdinak 

lortuko dituztela ontzat ematea. Horrek saltzaile eraginkorrenen errendimendua jaistea 

ekar lezake.  



1. Salmenta-taldearen antolamendua, egitura eta tamaina 

15 

 

 

Bisitaldietarako beharrezko lanorduak (hileko): 

A motako bezeroekin:  160 x 1 x 1 = 160 ordu 

B motako bezeroekin:  800 x 0,5 x 1 = 400 ordu 

Bezeroak bisitatzen guztira eman beharreko denbora: 160 + 400 = 560 ordu 

 

Saltzaile bakoitzak lanerako duen denbora (hileko): 

8 ordu / eguneko x 5 egun/asteko x 4 aste / hileko = 160 ordu / hileko 

 

Bisitaldietarako denbora: 

160 ordu, % 50 baino ez zaio geldituko bisitaldiak egiteko 

160 x 0,5 = 80 ordu geldituko zaizkio bisitaldietarako 

 

Beharrezko saltzaile-kopurua: 

560 / 80 = 7 saltzaile. Hau da, zazpi saltzaile behar izango ditu. 

ADIBIDEA 

Salmenta-taldeko kideek 8 orduz egiten dute lan astelehenetik ostiralera. Ostiralak 

administrazio-lanetarako erabiltzen dituzte, hau da,  lanaldiaren % 15 administrazio-

lanetarako erabiltzen dute. Bisitak egiteko joan-etorriak lanaldiaren %35 dira. 

Gainerako denbora saltzen ematen dute.  

Guztira, 960 bezero dituzte: 160 hilean behin bisitatu behar dituzte; eta, gainerakoak, 

bi hilerik behin. 

BEZERO MOTA BEZERO-KOPURUA HILABETEKO BISITAK BATEZBESTEKO 

DENBORA (H) 

A 160 1 1 

B 800 0,5 1 

 

 

Kalkula ezazu salmenta-taldearen tamaina. 
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Hala ere, lan-zamaren metodoa eraginkorragoa izateko, hobe da bezeroen sailkapen 

zehatzagoa egitea: 

 Bezero handiak /ertainak / txikiak (fakturazioaren arabera) 

 Handizkariak /txikizkariak / azken kontsumitzaileak 

 Enpresa txiki eta ertainak /enpresa handiak 

1.4.3 Saltzeko ahalmenaren metodoa 

Aurreko metodoan oinarrituta dago; baina metodo honek, aurrekoak ez bezala, saltzaile 

bakoitzaren errendimendua hartzen du kontuan.  Saltzaileak errendimenduaren arabera 

sailkatu eta balioetsiko ditugu. 

 

 

 

ADIBIDEA 

Lan-zamaren adibideari jarraituz, saltzaileak  errendimenduren arabera  sailkatu eta 

balioetsiko ditugu. 

 SALTZAILEAK AURREIKUSITAKO 

ERRENDIMENDUA 

Batezbestekoaren gainetik 

(errendimendua) 

1 1,5 

2 1,25 

Batezbestekoan 2 1 

Batezbestekoaren azpitik 2 0,75 

Kalkulatu zenbat saltzaile beharko dituen enpresak  saltzeko ahalmenaren metodoaren 

arabera. 
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∑ ( Langile kopurua x aurreikusitako errendimendua ) 

1 x 1,5 = 1,5 

2 x 1,25 = 2,5 

2 x 1 = 2 

2 x 0,75 = 1,5  

Emaitza guztiak batuz gero, 1,5 + 2,5 + 2 + 1,5 = 7,5 saltzaile dauzka. 

Emaitzaren arabera, 7 saltzailek 7,5 saltzailek besteko lana egingo dute.  

1.4.4 Walter Semlow-ren analisi marjinalaren metodoa 

Metodo honek balio du jakiteko noiz daukan tamaina optimoa salmenta-indarrak. Izan 

ere, salmenta-indarrak tamaina optimoa lortu duenean, ez da zentzuzkoa saltzaile 

gehiago kontratatzea. Saltzaile-taldeak tamaina optimoa izango du saltzaile bat gehiago 

kontratatzearen kostua eta aurreikusitako irabazia berdinak direnean. 

C = V x B 

C  = langile bat kontratatzeagatik aurreikusitako irabazia 

V = urteko salmenta-kopuru totala 

B = aurreikusitako irabazien portzentajea 

Saltzailearen urteko salmentak estimazio bat baino ez dira. Hori da metodoaren 

eragozpenetako bat. 

ADIBIDEA 

Langile baten salmenten aurreikuspena 100.000 euro da eta enpresari % 25eko irabaziak 

ekarriko lizkioke (salmenten gainean egin da kalkulua). Saltzaile bat kontratatzearen 

urteko kostua 40.000 euro bada, merezi du saltzailea kontratatzea? 

Langilea kontratatzeagatik aurreikusitako irabazia: 100.000 x % 25 = 25.000 € 

Langilearen kostua: 40.000 € 

Ez du merezi langilea kontratatzea. 
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1.5 Bisitaldi-kopurua,  maiztasuna eta batezbesteko iraupena 

Funtsezkoa da saltzaileek denborari ahalik eta etekinik handiena ateratzea: saltzaile batek 

ezer erosi ez duen erosle batekin emandako denbora eros zezakeen beste batekin 

galdutako denbora da. Oraingoan,  aurreikusitako irabazi handiena ematen duen bisita-

kopurua ezagutuko dugu, saltzaileen denbora-erabilera optimoa ziurtatzen duena. 

Beraz, aurreikusitako irabazi handiena ematen duten bisita-kopurua kalkulatuz, bisiten 

iraupena lor daiteke. Horretarako, datu hauek beharko dira: 

 Bisitako bakoitzeko kostua 

 Urteko bisita-kopurua 

 Bezero bat lortzeko probabilitatea bisita-kopuruaren arabera 

Honako formula hau erabiltzen da: 

 

Non: 

Zt = aurreikusitako irabazia 

n = bisita-kopurua 

N= saltzaileak gehienez egin ditzakeen bisitak 

VAN= bezero batengandik lortuko den balio eguneratua 

 

ADIBIDEA 

Saltzaile batek 1.800 bisita egin ditzake urteko, 20 € / bisitako kostuarekin (soldata eta 

dietak barne). Bezero berri bat lortzearen aurreikusitako balioa 2.200 euro dira. Bisita-

kopuruaren arabera, bezero bat lortzeko aukerak: 

 Bisita batekin, bezeroa lortzeko probabilitatea: 0,05 
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 Bi bisita eginez gero, bezeroa lortzeko probabilitatea: 0,12 

 Hiru bisita eginez gero, bezeroa lortzeko probabilitatea: 0,20 

 Lau bisita eginez gero, bezeroa lortzeko probabilitatea: 0,25 

 Bost bisita eginez gero,  bezeroa lortzeko probabilitatea: 0,22 

 Sei bisita eginez gero,  bezeroa lortzeko probabilitatea: 0,21 

 

Bisitatutako 

bezeroak 

Bisita 

kopurua 

(n) 

Bezeroa 

lortzeko 

probabilitatea 

P(n) 

P(n)/n Zt (aurreikusitako irabazia) 

1800 1 0,05 0,050 0,05 x 2.000 x 1.800 -(1.800x20)= 144.000 

900 2 0,12 0,060 
0,060 x 2.000 x1.800-(1.800x20)= 

180.000 

600 3 0,20 0,0667 204.120 

450 4 0,25 0,0625 189.000 

360 5 0,22 0,044 122.400 

300 6 0,21 0,035 90.000 

Irabazirik altuena ematen digun bisita-kopurua 3 da. Beraz, saltzaileak 3 bisita egingo 

dizkio urtean bezero bakoitzari. 

1.6 Salmenta-zonen eta bezeroen esleipena 

Salmenta-zona deritzo saltzaile bati esleitzen zaion lurraldeari edo eremuari, bezeroak eta 

guzti (bai direnak, bai eta izan daitezkeenak ere). 

Salmenta-zonen esleipena zona horretan ahalik eta salmenta handienak lortzeko 

helburuarekin egiten da. Askotan, zona bateko salmentak handitu nahian, saltzaile-

kopurua gehitzeko joera izaten dute enpresek.  
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Hala ere, saltzaile-kopurua gehitzea ez da beti onuragarria, zona saturatzea eta saltzaileek 

elkarri kalte egitea eragin dezakeelako.  Bestalde,  saltzaile bat kontratatzearen kostua 

sortuko dituen diru-sarrerak baino handiagoa denean, kaltegarria da saltzaile gehiago 

kontratatzea.  

Aurrekoaz gain, garrantzitsua da salmenta-potentzial berdintsua daukaten zonak sortzea;  

eta, zonak esleitzean, saltzaileen trebetasuna eta esperientzia kontuan hartzea. 

 

Salmenta-taldearen antolaketa bezero motaren arabera egiten denean, bezero mota 

bakoitzari (enpresa handi/txiki, handizkari/txikizkari) saltzaile bat esleituko zaio. Era 

horretako esleipenek ahalbidetu egiten dute bezeroek arreta pertsonalizatua (eta 

zerbitzu hobea) jasotzea, eta aukera handiagoa ematen dute bezeroa fidel bihurtzeko. 

Salmenta-taldea bezeroka antolatzeko, bezeroak oso ondo ezagutu behar ditu enpresak. 

Horretarako, bezeroak aztertu beharko ditu (daukaten merkatu-kuota, hazkunde-tasa, 

erosteko ahalmena, beharrizanak…) eta ondo egokitzen zaizkien saltzaileak eta bisitaldiak 

eskaini. 

1.7 Salmenta-ibilbideen diseinua eta planifikazioa 

Enpresak, salmentak egin nahi dituen eremu geografikoa aukeratu ostean, zona bat 

esleituko dio saltzaile bakoitzari. Hori egitean, salmenta-ibilbideak diseinatu beharko ditu: 

saltzaileak egin beharreko ibilbideak bezeroak bisitatzeko.  
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Diseinua efizienteki egin behar da, saltzeko lanetan ahalik eta denbora, dieta-gastu eta 

erregai-kontsumo txikiena izateko.  

Saltzaileei salmenta-ibilbideak esleituta, enpresak honako hau bilatzen du: 

 Merkatu-estaldura handitzea. 

 Salmenta-kostuak gutxitzea. 

 Bezeroekin harremanak sendotzea. 

 Salmenta-taldeen eraginkortasuna handitzea. 

 Salmenta-taldeen balioespen hobea jasotzea. 

Jarraian, salmenta-ibilbideen diseinua egiteko gehien erabiltzen diren sistemak aztertuko 

ditugu. 

1.7.1 Sektorekako sistema 

 

 

 

 

 

 

Sektorekako sistema bezeroak gutxitan bisitatzen direnean da egokia. Aukeratutako 

lurraldea hainbat sektoretan banatzen da: Iparraldean, Hegoaldean eta Erdialdean, esate 

baterako. Sektore bakoitza bisitatzeko egun bat behar bada, iparraldean hastea 

erabakitzen da, hegoaldean jarraitu eta erdialdean amaitzeko, hirugarren egunean. Era 

horretan, azken egunean, erdialdetik gertu dauden iparraldeko eta hegoaldeko zonetan 

bisita batzuk egin daitezke (egin gabe geratu badira). 

Sektoreak hurbil egotea da sistema horren abantaila. 

IPARRALDEA 

ERDIALDEA 

HEGOALDEA 
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1.7.2 Bitxilore erako ibilbidea 

 

Era horretako ibilbidea egokia da saltzaileari esleitutako zona populazio-dentsitate altuko 

hiriguneetan kokatua dagoenean.  

Lurraldea zonaka banatzen da eta zona horien barnean beste zatiketa batzuk egiten dira. 

Zonak beti ordena berdinean bisitatuko dira, baita zona horietan egindako zatikiak ere. 

Saltzaileak, eguneko, zatiki bateko bezeroak bisitatuko ditu. Bitxilorearen petalo bakoitza 

saltzaileak egun batean egin dezakeen bisita-kopuruari dagokio. 

Sistema eraginkorra da saltzailea ibilbidearen erdialdean bizi denean, egun bakoitzean 

zatiki bateko bisitak egiteko gai izango delako (etxera itzuli orduko). Horrela, dieten 

kostuak gutxituko dira, erregai-kontsumoa jaisteaz gain. 

1.7.3 Lau orriko hirustaren ibilbidea 

 

 

 

 

 

Sistema egokia da saltzaileari esleitutako eremua hirigune bat baino handiagoa denean, 

baina populazio txikiagoarekin. 
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Lurraldea 4 sektoretan banatzen da (bakoitza hirustaren orri bat izango da), eta,  

normalean, aste bakoitzean sektore bateko bezeroak bisitatuko ditu saltzaileak. Zirkuituak 

motz eta sarri egiten baditu saltzaileak, eguneko ibilbideak antola ditzake (asteka antolatu 

beharrean). 

Lehendabiziko astean, 1. sektoreko ibilbidea egingo du; bide batez, 3. eta 4. sektoreen 

erdialdean gerta daitezkeen premiazko eskaerez arduratuko da. Eskaera 2. sektoretik 

badator, saltzailea ezin izango da eskaera horretaz arduratu hurrengo astera arte (kasu 

bereziren bat ez bada). Gauza bera gertatuko da hurrengo asteetan egin beharreko 

sektoreetan. 

Metodoa eraginkorra da salmenta-eremuak oso zabalak ez direnean, eta eremuko 

bezero-kopurua antzekoa denean. Saltzailea ibilbidearen erdialdean bizi denean, gai 

izango da egunero zatiki bateko bisitak egiteko (etxera itzuli orduko). Horrela, kostuak 

gutxituko dira eta erregai-kontsumoa jaitsiko. 

1.7.4 Zuzenkien eta zonen sistema 

 

Bezeroak era ez-uniformean banatuta daudenean erabiltzen da. Saltzailea zuzenean 

joango da bezero-kopuru handia dagoen zonara. 

Saltzailea zona batera joango da, bertako bezeroak bisitatu eta etxera itzuliko da bisiten 

ostean. Oraingoan, saltzailea ez da salmenta-eremuaren erdialdean bizi. 
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1.7.5 Zirkulu zentrokidearen eta espiralaren metodoa 

 

Ibilbide mota hau saltzailea zirkuluaren erdialdean bizi denean aplikatu daiteke; jatorrira 

bueltatzea erraza da, hurbil dagoelako. Egokia da bezeroak lurraldean era uniformean 

banatuta daudenean eta bisita-kopuru antzekoa edo berdina egin behar zaienean 

(ibilbidea espiral-eran egingo da beti). 

Ibilbideen luzera eta lurraren topografia kontuan ez hartzea dira metodoaren 

desabantailak. Horrez gain, bezero guztiei tratu bera ematen zaie eta estrategia horri  

jarraitzea ez da beti egokia izaten. 
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2. SALMENTA-TALDEAREN EZAUGARRIAK 

Salmenta-taldearen ezaugarriak landuko dira unitate honetan, bi bloke nagusitan 

banatutako edukietan: lehenengoan, saltzaileen ezaugarriak (motak, funtzioak, ezagutza, 

trebetasunak…) landuko dira eta, bigarrenean, saltzaileak kontratatzeko hautatze-prozesu 

egokia aztertuko da: lanpostuaren deskribapena, profilak, aukeraketa… 

2.1 Saltzailearen funtzioak salmenta pertsonalean 

Saltzaile baten oinarrizko eginbeharra saltzea da; baina, aurreko unitatean adierazi 

bezala, beste funtzio batzuk ere baditu.   

 

Saltzailearen funtzioak zazpi arlotan banatzen dira: 

 Merkatu-azterketa 

Merkatu-azterketa merkatuaren analisia egitean datza, bezerogaiak identifikatzeko 

eta bisitatzeko. Horretarako, hauek dira saltzailearen betebeharrak: 

- Bezero potentzialen gaineko informazioa jasotzea. 

- Produktua aurkeztea eta salmentarako argudio-sorta prestatzea. 

- Bezero potentzialak bisitatzea. 
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 Salmenta 

Saltzea da saltzailearen oinarrizko funtzioa. Salmenta bat lortzeko, beharrezkoa da 

irudi ona ematea (saltzaileak ez ezik, enpresak eta markak ere bai), bezeroaren 

beharrak asebetetzen saiatzea eta zerbitzu ona ematea. 

Salmenta-lanetan, honako hauek dira saltzailearen eginbeharrak: 

- Enpresaren, markaren eta norberaren irudi ona ematea. 

- Bezeroak esaten duena entzutea. 

- Negoziazioa aurrera ateratzea. 

- Salmenta ixtea. 

- Banaketa kudeatzea. 

 

 Fidelizazioa 

Fidelizazioa bezeroarekin epe luzerako harremana ezartzea da: salmenta egin 

ostean ere, harremanari eusten zaio, beste salmenta bat lortzeko.  

Fidelizazioari dagokionez, saltzailearen betebeharrak hauexek dira: 

- Erreklamazioak entzutea eta kudeatzea. 

- Salmenta osteko zerbitzua ematea. 

- Bezeroekin epe luzeko harremana sortzea. 

 

 Informazioa 

Saltzailea enpresaren eta bezeroaren arteko lotura da: enpresari bezeroaren 

gaineko informazioa emango dio eta bezeroari, enpresaren produktu eta zerbitzuen 

gainekoa. 
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Informatzeko funtzioari dagokionez, saltzailearen betebeharrak honako hauek dira: 

- Produktu, zerbitzu eta prozesuak identifikatzea. 

- Enpresak merkatuan daukan lehia-posizioa aztertzea. 

- Lehiakideen gaineko informazio eguneratua izatea. 

- Bezeroak eta haien beharrizanak identifikatzea. 

- Bezeroei informazioa ematea produktu eta zerbitzu berrien gainean. 

- Enpresari informazioa ematea bezeroei eta lehiakideei buruz. 

 

 Prestakuntza 

Merkatuak  gero eta dinamikoagoak dira, eta zaila da salmenta-mailari eustea. 

Prestakuntzari esker, eguneroko eragozpenak gainditzeko gai da enpresa. Saltzailea, 

formazioa jasotzeaz gain, beste saltzaileei hura emateaz ere arduratuko da. 

Prestakuntzari dagokionez, saltzailearen eginbeharrak honako hauek dira: 

- Informazioa jasotzea produktuen, zerbitzuen eta salmenta-tekniken gainean. 

- Prestakuntza jasotzea salmentak egiteko teknologia berrien gainean. 

- Saltzaile berriei prestakuntza-ikastaroak ematea. 

 

 Planifikazioa 

Saltzaile-lanaren ezaugarriak direla eta, gehienetan hari dagokio lanaren antolaketa 

egitea. Garrantzitsua da metodikoa eta ordenatua izatea, salmenta-kopuru 

maximoa lortzeko.  

Planifikazioari dagokionez, saltzaileak funtzio batzuk bete behar ditu: 

- Ibilbideak eta bisitak planifikatzea. 
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- Joan-etorrietako eta bisitaldietako denbora optimizatzea. 

- Salmentak egiteko prestatzea. 

- Etekinik emango ez duten jarduerak ekiditea. 

 

 Administrazio-kudeaketa 

Saltzaile gehienek, salmenta bat egitean, salmenta horri dagokion administrazio-

kudeaketa egin behar dute. 

Saltzaileek administrazio-kudeaketari dagozkion betebehar hauek dituzte: 

- Bezeroak kudeatzea. 

- Eskariak jasotzea. 

- Kobrantzak kudeatzea. 

- Datu-baseak kudeatzea. 

- Produktuen fitxa teknikoak eta katalogoak antolatzea. 

2.2 Saltzaile motak 

Saltzaileak salmenta motaren —salmenta pertsonala eta salmenta ez pertsonala—

arabera  sailka daitezke:  

 



2. Salmenta-taldearen ezaugarriak 

29 

 

2.2.1 Salmenta pertsonala 

Bezeroarekin harreman zuzena dago salmenta pertsonalean. Harremana izan daiteke 

aurrez aurrekoa, telefono bidezkoa, posta elektroniko bidezkoa…; baina, betiere, 

saltzailearen eta eroslearen arteko harreman pertsonala egongo da. 

Harreman horren bidez, saltzailea bezeroaren arreta lortzen saiatuko da eta haren 

erreakzioak behatuko ditu; saltzaileak negoziazio eta akordiorako baliagarria den 

informazioa jasoko du; eta, informazio horren bidez, bezeroari egokitzen zaion produktua 

saltzen saiatuko da.  

Salmenta pertsonalaren adibideak ditugu honako hauek: 

 Txikizkako salmenta 

 Kalez kaleko salmenta 

 Etxez etxeko salmenta 

Saltzaileak jardun dezake hirugarren baten izenean (ekoizle edo bitartekari baten 

ordezkaria bada) ala bere izenean (autonomoen kasuan, esaterako). Bezeroak ere jardun 

dezake beste baten izenean (enpresa batentzako lanean badabil) ala bere izenean 

(kontsumitzaile arrunt gisa).  

2.2.1.1 Saltzaile motak: 

 Saltzaile bisitaria 

Bezeroa haren lantokian bisitatuko du eta saldutako produktuen eta markaren izen 

ona zabaltzen saiatuko da. Gai da produktuen gaineko informazio teknikoa ondo 

ezagutzeko eta azaltzeko. Adibidez, mediku-bisitariak produktuen gaineko 

informazioa ematen die medikuei, eta argitaletxeko ordezkariak liburu berrien 

gaineko informazioa ematen die irakasleei. 
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 Saltzaile bidaiaria 

Saltzaile txikizkariei saltzen dien saltzailea da. Bezeroa saltegian bisitatuko du eta 

eskaria zuzenean hartuko dio. Bezero berriak lortzen eta produktu berriak 

merkaturatzen ere saiatuko da. Adibidea: Errioxako ardoak saltzen dituen saltzaile 

bidaiaria. 

 Saltzaile teknikoa 

Prestakuntza espezifikoa daukan saltzailea da, eta produktu teknologikoak edo 

teknikoak saltzen ditu. Gai da produktuaren erabilera azaltzeko eta arazo teknikoak 

konpontzeko (baita produktua egokitzeko ere, beharra badago). Produktu 

teknologikoak (makinak, softwarea, instalazioak…) saltzeko, beharrezkoak dira 

saltzaile teknikoak. Bezeroa enpresan bisitatzen dute eta I+G+B Sailekoei (Ikerketa, 

Garapena eta Berrikuntza) aholkuak ematen dizkiete maiz. Adibidea: lantegietarako 

makinak saltzen dituen saltzailea. 

 Saltzaile-banatzailea 

Salmenta eta banaketa aldi berean egiten ditu saltzaileak: banatzailea ere bada. 

Salgaiak bezeroaren dendara eramatearekin batera, salmenta egiten du, produktua 

apaletan jarri eta eskari berriak hartu. Adibidea: Bimbo okintza-enpresako saltzaile-

banatzaileak. 

 Saltzaile ibiltaria 

Salmenta kalean egiten du, aurrez ezarritako egun eta ordutegietan (beharrezko 

baimen edo lizentzia ordaindu ostean). Adibidea: kaleko merkatuetako saltzaileak.  

 Telesalmentako edo dei-zentroko saltzailea (Call Center) 

Telefono bidez egiten den urruneko salmenta da. Ohikoa da bankuetan, telefono-

enpresetan edota aseguru-zerbitzuetan. Adibidea: bankuetarako zerbitzuak saltzen 

aritzen diren telefono bidezko saltzaileak. 
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 Dendetako eta saltokietako saltzailea 

Saltokietan bezeroen arretaz arduratzen den saltzailea da. Bezeroei laguntzeaz, 

aukera ezberdinak azaltzeaz eta eskariak jasotzeaz arduratuko da. Adibidez, arropa-

denda bateko saltzailea. 

2.2.1.2 Saltzaile motak ikuspegi juridikotik 

 Ordezkari komertziala  

Ordezkatzen duen enpresarekin lan-harremana du: enpresako soldatapeko langilea 

da eta enpresak ordaintzen du haren gizarte-segurantza. Pertsona fisikoa da, eta ez 

du bere gain hartzen salerosketaren eta kobrantzaren arriskua. 

Enpresa da ordezkari komertzialaren jarduna antolatzen duena —ordutegiak, 

ibilbideak, eta lan-denborak—, eta salerosketa-kontratuen edukia, egitura eta 

salmenta-prezioak ezarriko dituena. Ez du era independentean jokatuko eta soilik 

kontratatuta dagoen enpresan egingo du lan. 

 Merkataritzako agentea 

Merkataritzako agenteak merkataritza-harremana du kontratatu duen 

enpresarekin. Ez da enpresaren soldatapeko langilea; hori dela eta, enpresak ez du 

haren gizarte-segurantza ordaintzen. Ordainsaria salmenten gaineko portzentaje 

bat izango da, normalean. 

Merkataritzako agenteak lana era independentean egiten du; enpresak ez ditu bere 

zereginak  antolatzen —ordutegiak, ibilbideak eta lan-denborak—, ez eta 

kontratuak erabakitzen ere —edukiei, egiturei eta prezioei dagokienez—. 

Merkataritzako agenteak ez du, normalean, enpresa batentzat soilik lan egiten 

(kontrakoa sinatzen ez bada, noski). Pertsona fisikoak (bakarkako enpresari edo 

autonomoak) ala juridikoak (sozietate modura eratu badira) izan daitezke. 
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Enpresak, beharrezko duen saltzaile-kopurua erabakitzeko, sakon aztertu behar ditu 

aurreko bi saltzaileen arteko ezberdintasunak (ordezkari komertzialaren  eta 

merkataritza-agentearen artekoak). Ordezkari komertzial bat izateak kostu finko bat 

dakarrela jakin behar du enpresak, bere gain hartzen dituelako soldaten eta gizarte-

segurantzaren ordainketa. Merkataritzako agenteei egindako salmenten gaineko 

portzentaje bat ordaintzen die; ez dakarte kostu finkorik. Hala ere, kostuaz gain, lan 

egiteko modua ere kontuan hartu behar du enpresak: agenteak lana era independentean 

antolatzen du; ordezkariak, berriz, enpresaren aginduei jarraituz. 

Enpresa txikiek, gehienetan, merkataritzako agenteak izaten dituzte, ezin dutelako 

soldatapeko saltzailerik kontratatu. Merkataritzako agente horiek, haien produktuez gain, 

beste zenbait enpresarenak ere salduko dituzte.  

Ordezkarien eta agenteen ezaugarriak enpresarekiko 

 Ordezkari komertzialak Merkataritzako agenteak 

Lan-harremanari 

dagokionez 

Enpresako langileak dira. Merkataritza-arloko 

harremana da. 

Soldatari 

dagokionez 

Soldatapeko langileak dira. Ez dira soldatapeko 

langileak; komisio-truke  

egiten dute lan. 

Erabakiei  eta 

jarraibideei 

dagokienez 

Enpresaren aginduei 

jarraitu behar diete; ez dute 

euren kabuz jokatzen. 

Lana euren kontura egiten 

dute. 
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Esklusibotasunari 

dagokionez 

Enpresarentzat soilik  egiten 

dute lan. 

Ez du enpresarentzat 

soilik lan egiten 

(kontratuan hori 

hitzartzen ez bada, 

gutxienez). 

2.2.2 Salmenta ez pertsonala 

Salmenta ez pertsonalean, ez dago saltzailearen eta bezeroaren arteko harreman zuzenik.  

Era horretako salmentan, saltzaileak ez du zuzenean saltzen. 

Salmenta ez pertsonalaren adibideak dira: 

 Autozerbitzu-dendak 

 Merkataritza elektronikoa 

 Salmenta automatikoa (vendinga) 

 Katalogo bidezko salmenta 

Saltzailearen laguntzarik gabeko salmenta asko hedatu da azken hiru hamarkadotan: 

Merkataritza elektronikoaren bidez, esaterako, produktu eta zerbitzuen gaineko 

informazioa emateaz gain, saltzeko aukera ere badaukate enpresek. 

Autozerbitzu-dendetan, eroslea libre mugitzen da  dendan eta zer erosi erabakitzen du    

(eta gero kutxan ordaindu).  

Autozerbitzu-dendak: sailkapena 

Autozerbitzu-saltokietan, bezeroak, bere kabuz, nahi dituen produktuak aukeratu eta 

erosten ditu. Motak: 
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 Supermerkatuak 

Supermerkatuak 2.500 m2 arteko saltokiak dira; txikizkako salmenta egiten dute.  

Autozerbitzu-sistemari jarraituta, kontsumo-ondasunak (elikagaiak, garbiketa-

produktuak, arropa…) saltzen dituzte, prezio baxuetan. Produktuak merke saltzean, 

kantitate handietan saltzen saiatuko dira, irabaziak lortzeko. Supermerkatu 

gehienak frankiziaren formulari jarraituta hedatu dira, denda-kateak osatuz. 

 Hipermerkatuak 

Hipermerkatuak 2.500 m2 baino gehiagoko saltokiak dira. Supermerkatuek bezala, 

hipermerkatuek autozerbitzu-eran funtzionatzen dute eta ordainketa irteerako 

kutxetan egiten da. Hipermerkatuek aparkaleku handi bat izaten dute bezeroentzat. 

 Komenentziako dendak 

Denda hauek hurbil ditugulako erabiltzen ditugu. Azalera txikia (500 m2-tik 

beherakoa) izaten dute; 18 ordutik gora egoten dira zabalik, urteko 365 egunetan. 

Produktu-aukera zabala izaten dute, baina produktu bakoitzetik erreferentzia edo 

ale gutxi. Prezioak ohiko supermerkatuetan baino garestiagoak dira. 

 Handizkako autozerbitzuak (Cash and carry) 

Enpresa, handizkari edo txikizkarientzako autozerbitzu-denda. Kostuak jaisteko, 

zerbitzu mugatuak eskaintzen ditu, eta autozerbitzu moduan funtzionatzen du: 
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bezeroak berak hartu behar ditu salgaiak eta kutxan ordaindu; garraioa ere 

bezeroaren kontu geratzen da. 

 Autozerbitzu-dendak 

Kontsumitzaileak erosi nahi dituzten salgaiak zuzenean hartzeko prestatutako 

denda. Askotariko salgaiak saldu ditzakete: arropa, zapatak, jostailuak, kiroletako 

gauzak, gozokiak…  

Kontutan hartu behar da saltoki askok forma mistoa izango dutela. Bezeroa libre 

mugituko da, baina produktuei eta zerbitzuei buruzko galderak egingo dizkie saltzaileei, 

dituen beharrizanetara ondo egokitzen direla ziurtatzeko. 

2.3 Saltzaile profesionalaren nortasun-ezaugarriak 

Saltzaile bat ez da izango ona soilik bere izaeragatik. Haren formazioa eta esperientzia oso 

garrantzitsuak izango dira. Horregatik, funtsezkoa da etengabeko formazioa eskaintzea. 

Hala ere, formazioaren garrantzia ahaztu gabe, egia da saltzailearen nortasunak ezaugarri 

jakin batzuk izan behar dituela. 

 Enpatikoa izan behar du saltzaileak 

Besteen azalean jartzeko gaitasuna da enpatia, sentimendu eta pentsamenduak 

ulertzeko gaitasuna. Enpatikoa izateak ez du esan nahi besteekin bat etorri behar 

duenik, besteen sentimenduak ulertzeko gai izan behar duela baizik.  Hona  hemen 

saltzaile enpatikoaren ezaugarriak: 

- Argi eta aho betean hitz egin eta eztabaidatzen du. 

- Malgua da egoeren eta ideien aurrean. 

- Ondo erabakitzen du noiz entzun eta noiz hitz egin. 

- Nahiago ditu talde-lana, parte-hartzea eta lankidetza. 

- Bere burua kritikatzeko gaitasuna du. 
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 Asertiboa izan behar du 

Sentimenduak eta iritziak era atsegin eta zabal batean adierazteko gaitasuna da 

asertibitatea. Pertsona asertiboaren ezaugarriak hauexek dira: 

- Argi eta seguru mintzatzen da. 

- Errespetuz aritzen da beti. 

- Gauzak esateko momentu egokia aukeratzen du. 

- Emozionalki egonkorra da. 

 

 Norbereganako konfiantza izan behar du 

Norberaren asmoen arabera jokatu eta emaitzak lortzeko ustea da konfiantza. 

Saltzaileak bere buruaren ideia positiboa izan behar du, eta ziur hitz egin helburuak 

lortzeko. 

 Asmo handikoa eta ekina izan behar du 

Helburuak lortzeko lanari irmo ekiten diola esan nahi du. Helburuak argi ditu eta ez 

du amore ematen.  

 Komunikatiboa izan behar du 

Erakargarriak diren mezuak eraikitzeko gaitasuna izatea da komunikatiboa izatea. 

Gaitasun horrek mezuen edukian zein egituran eragina izango du, era sinple, 

ordenatu, eta ondo egituratuan arituko delako, entzulearen atentzioa bereganatuz. 

 Zabala izan behar du 

Pertsonekin harreman on eta egokia bilatzea da zabala izatea. Besteekin egotea 

gustuko du pertsona zabalak. 
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2.4 Saltzaileen ezaguera eta gaitasun profesionalak: konpetentziak 

Saltzailearen konpetentziak haren ezagueren eta gaitasunen multzoa dira.  Saltzaileak, 

salmenta on bat egiteko, konpetentzia batzuk izan behar ditu. Konpetentzia horiek ez ditu 

berezkoak: prestakuntzaren eta esperientziaren bidez lortuko ditu.  

 Ezaguera teknikoa 

Saltzaileak produktuaren, merkatuaren eta salmenta tekniken ezagutza sakona izan 

behar du. Produktuaren ezaugarriak zein diren jakin behar du. Inguru ekonomikoa, 

merkatua eta lehiakideak ezagutu behar ditu. Bukatzeko, saltzaileak salmenta-

teknika ezberdinak menperatu behar ditu. 

 Entzumen aktiboa 

Saltzaileak aurreiritziak  eta usteak alde batera utzi behar ditu, entzuten ari dena 

ulertu eta ahalik eta informazio gehien ateratzeko. 

 Hitz-jarioa 

Era sinple eta argian hitz egin behar du, ideiak ondo adieraziz eta lotuz: diskurtso 

erakargarria sortu behar du. 

 Lanaren antolaketa 

Lana aurretik antolatu behar du, egin beharreko ahalegina era orekatuan egiteko. 

Salneurriak maiz berrikusi behar dira, baita egin beharreko bisitaldiak, promozioak 

eta katalogoak ere. 
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2.5 Hautapen-prozesu baten faseak 

Enpresaren arrakasta pertsona egokien aukeraketan datza, neurri handi batean. Egoki 

aukeratzeak saltzaileen errotazioa gutxituko du, selekzio- eta kontratazio-kostuak jaitsiko 

ditu, enpresako prozesuak erraztuko ditu, eta emaitzen kontrola ahalbidetuko du. 

Garrantzitsua da saltzaileen hautapen-prozesua planifikatzea; horren arduraduna 

enpresako Salmenta Saileko zuzendaria izango da. Prozesu osoan, Giza Baliabideen 

Sailaren laguntza jasoko du, hautapen-prozesuaren parte batzuez arduratuko baitira.  

Prozesuaren faseak: 

 Beharrizanen aurreikuspena. Ezarritako helburuak lortzeko, enpresak aurreikusi 

beharko du zenbat saltzaile kontratatu beharko dituen.  

 Lanpostuaren deskribapena. Lanpostuaren ezaugarriak, erantzukizunak, 

helburuak… zehaztean datza. 

 Saltzaileak bete beharreko profila zehaztea. Hautagaiak izan beharreko 

nortasuna eta gaitasunak (ezagutzak zein trebetasunak) adieraziko dira. 

 Errekrutatzea. Lanposturako egokienak diren hautagaiak bilatzea da 

errekrutatzea. Fase horretan erabaki beharko da kanpo- edo barne-iturriak 

erabiliko diren.  

 Saltzaileak aukeratzea. Hautagaien artean aukeratzen da, haien ezaugarrien 

analisia egin ostean.  

2.5.1 Beharrizanen aurreikuspena 

Enpresak aurreikusi beharko du zenbat saltzaile behar izango dituen (langileen errotazioa 

eta ezarritako salmenta-helburuak kontuan hartuta). 

Enpresaren helburua langileen errotazioa jaistea da: kontratatzen dituen saltzaileak epe 

ertain eta luzera gelditzea. Hori lortzeko, enpresak ondo diseinatutako prozesuak behar 

ditu: hautaketa-, prestakuntza- eta integrazio-prozesu egokiez gain, salmentak egiteko 
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baliabide egokiak esleitu behar zaizkio saltzaileari eta ordainsari-sistema egokia diseinatu 

harentzat. 

 Langile berriak kontratatu beharko diren jakiteko, kontuan hartu beharko dira 

enpresaren eboluzioa eta salmenta-helburuak. Produktu berri bat merkaturatu behar 

denean, edo teknologian eta prozesuetan aldaketak daudenean, aldatu egiten da 

beharrezko saltzaileen kopurua, eta kontratatzeko beharra sor daiteke.  

 

2.5.2 Lanpostuaren deskribapena 

Lanpostuaren deskribapena haren ezaugarriak, erantzukizunak eta helburuak zehaztean 

datza. Deskribapen horrek honako alde hauek eduki behar ditu kontuan, gutxienez: 

 Lanpostuaren izena. Lanpostuaren izena lagungarria da lanpostu zein saltzaile 

motak ezberdintzeko.  

 Aginte-maila. Langileak enpresaren antolaketan (edo organigraman) duen 

kokapena. Kokapen horrek erakundeko pertsonen, sailen edo funtzioen arteko 

hierarkia, erantzukizunak eta bestelako loturak zehazten ditu. 

 Lanpostuaren helburuak.  Lanpostuarekin onartzen diren erantzukizunak eta 

helburuak dira. 

 Zereginen deskribapena. Langilearen eginbeharren deskribapena egingo da: 

saldu beharreko produktuak, bisitatu beharreko bezeroak eta egin beharreko 

kudeaketa-lanak, besteak beste. 

 Kontratu mota.  Lanaren iraupena, soldata eta pizgarriak zehaztuko dira bertan.  
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ADIBIDEA: 

Eskualdeko salmenta-arduraduna hautatzeko, industria-makinak saltzen dituen enpresa 

batek lanpostuaren honako deskribapen hau egin du: 

 

Lanpostuaren izena 

Iparraldeko Salmenta Arduraduna 

Aginte maila 

Salmenta-burua izango da haren nagusia.  

Hamar saltzaile izango ditu bere ardurapean.  

Lanpostuaren helburuak 

Saltzaileak koordinatzeaz eta gainbegiratzeaz arduratzea, bere zonan. 

Zereginen deskribapena 

Salmenta-eginkizunak 

 Bezeroak bilatzea. 

 Saltzaileen batzarrak zuzentzea. 

 Saltzaileak koordinatzea eta gainbegiratzea. 

 Saltzaileak bisitatutako bezeroen jarraipena egitea. 

 Saltzaileen salmenten jarraipena egitea. 

 Salmenta-buruarentzat txostenak egitea. 

Kudeaketa-lanak 

 Eskualdeko bezeroen datu-basea gainbegiratzea eta mantentzea. 

 Saltzaileek egindako eskariak gainbegiratzea. 

 Salmenta-buruarentzat txostenak egitea: salmentak, bezero berriak, eskualdeko 

emaitzak, saltzaile bakoitzaren emaitzak, aukera berriak… 

 Kexa eta erreklamazioak gainbegiratzea eta horien gaineko erabakiak hartzea 

(adibidez, produktuak ordezkatzea, diru-itzulketak egitea, eta abar). 

Kontratu mota 

Lan-kontratu mugagabea 

Soldata: zenbateko finko bat eta salmenta-kopuruaren gaineko portzentaje bat 
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2.5.3 Saltzaileak bete beharreko profila zehaztea 

Lanpostuaren deskribapena egin ostean, hautagaiek bete beharreko profila (nortasuna,  

konpetentziak, lan-esperientzia…) zehaztu beharko da. Zeregin konplikatua da: zer 

ezaugarri izan behar dituzte saltzaileek lana ondo egiteko? 

 Gaitasun teknikoak (datu objektiboak) 

Hautagaiaren prestakuntza akademikoa, aparteko espezializazioa, ezaguera 

teknikoak eta hizkuntzen ezagutza balioetsiko dira, besteak beste. 

 Lan-esperientzia (datu objektiboak) 

Izangaiak eduki beharreko lan-esperientzia zehaztuko da.  

 Nortasuna (datu subjektiboak) 

Saltzaileak berez izan behar dituen ezaugarriak dira: enpatia, asertibitatea, 

norberaganako konfiantza eta anbizioa.  

 Gaitasun mental eta fisikoak (datu subjektiboak) 

Gaitasun mentalei  —entzumen aktiboa, hitz–jarioa, lanaren antolaketa— fisikoak 

gehitu beharko dizkiegu: adina, itxura, janzkera eta portaera. 

Hautagaiek bete beharreko ezaugarriei dagokienez, gutxieneko balio batzuk ezarriko dira; 

gutxieneko horien azpitik, ez da onartuko hautagairik. Adibidez, gutxienez 2 urteko lan-

esperientzia izan behar dela zehaztu daiteke. 

Saltzaileak bete beharreko ezaugarriak profesiograma batean adieraziko dira. 

Profesiogramarekin, jakingo da zer gaitasun eduki behar diren kontuan langile berria 

hautatzeko. Era berean, jada norbait badago lanpostua betetzen eta ez baditu beharrezko 

gaitasun guztiak, profesiograma erabilgarria izango da zer formazio eskaini beharko zaion 

jakiteko. 
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Lanpostu baten profesiograma 

Lanpostuaren izena 

Komertzial Koordinatzailea  

Gaitasun teknikoak 

Ezagutzak: 

Marketina, kontabilitatea, atzerriko merkatuak eta enpresa-antolakuntza 

Formazioa/titulazioa 

 Arautua: Enpresen Administrazioan Gradua, Enpresen Administrazio 

eta Zuzendaritzan Gradua edo Marketin Gradua 

 Ez arautua: Ingeles-maila ona (B2, gutxienez). Euskara-maila altua. 

Hizkuntzei garrantzi handia emango zaie.  

Lan-esperientzia 

Ez da beharrezkoa. 

Nortasuna eta gaitasun mental eta fisikoak (datu subjektiboak) 

Mailaketa (A-altua; B-ertaina; C-baxua) 

 Komunikatzeko gaitasuna  

 Ikasteko eta egokitzeko gaitasuna  

 Bezeroengana bideratutako orientazioa  

 Berrikuntzarako gaitasuna  

 Enpresarekiko konpromisoa 

 Antolakuntza eta plangintza  

 Lidergoa  

 Erantzukizuna eta jarraipena 

A/B/C 

A/B/C 

A/B/C  

A/B/C 

A/B/C  

A/B/C 

A/B/C  

A/B/C 
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2.5.4 Errekrutatzea 

Lanposturako hautagai egokienak bilatzea da errekrutatzea.   

Errekrutatzeko, baliabideak (dirua eta denbora) beharko dira: zenbat eta hautagai 

gehiago aztertu, orduan eta aukera gehiago saltzaile egokia hautatzeko. Hala ere, sortuko 

dituen kostuak altuagoak izango dira. 

Hautagaien bilaketa enpresako langileen artean egin daiteke (barne-bilaketa), edo 

kanpoan (kanpo-bilaketa). 

 Barne-bilaketa 

Bilaketa enpresako langileen artean egiten denean —pertsona ezagunen artean— 

ziurgabetasun-maila txikiagoa da.  Gainera, langileak jadanik ezagutzen ditu 

produktuak eta merkatua; eta, horregatik, lanpostura egokitzea errazagoa izango 

zaio. 

Kanpo-bilaketa baino azkarragoa eta merkeagoa izan arren, batzuetan gerta daiteke 

ohiko postuan oso ona den etxeko langilea hain ona ez izatea lanpostu berrian. 

 Kanpo-bilaketa 

Bilaketa kanpoko langileen artean egiten denean, ziurgabetasun-maila handiagoa 

da.  

Hautaketa-prozesua mantsoagoa eta garestiagoa da; eta, gainera, hautagaiak 

denbora gehiago behar du lanpostura egokitzeko. 

Hautatutako langilea enpresa lehiakide bateko langilea bada, ezagutu egingo ditu 

produktuak eta merkatua; baina soldata-kostuak handiak izango dira. Ostera, gazte 

bat hautatuz gero, haren esperientzia murritza izango da. 
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Kanpo-bilaketarako iturrien artean, honako hauek ditugu: 

 Enplegu-agentziak 

Entitate publikoak (Lanbide, Behargintza…) edo pribatuak dira. Agentzia horiek 

aurre-hautaketa bat egiten dute, eta aukeratutakoek enpresako hautaketa-

prozesuan parte hartuko dute. 

 Aldi baterako laneko enpresak (ABLE) 

Aldi baterako kontratatuta dituzten langileak beste enpresa bati uzten dizkiote, 

diruaren truke.  

 Langileak aukeratzeko aholkularitza-enpresak 

Langileak bilatzeko eta hautatzeko lanetan espezializatuta dauden agentziak 

dira. Horien xedea da enpresak aholkatzea, hautagai ideala aurkitu dezaten 

lanpostu bakoitza betetzeko. 

 Elkargo profesionalen datu-baseak 

Merkataritza-elkarteek online ikusi daitezkeen datu-baseak dituzte 

bazkideentzako. 

 Jobsiteak 

Webguneak dira eta bitartekaritza-lana egiten dute enplegua behar dutenen eta 

hura eskaintzen dutenen artean.  

 

Enplegu-
agentziak 

Aldi baterako 
laneko enpresak 

Aholkularitza-
enpresak 

Elkargoen datu 
baseak 

Jobsiteak 
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2.5.5 Saltzaileak aukeratzea  

Hautagaien arteko aukeraketa egitean datza, haien nortasunaren eta ezaugarrien analisi 

zehatza egin ostean. Enpresa bakoitzak, saltzaileen aukeraketa egiteko, bere prozesuak 

diseinatuko ditu, kontuan hartuta enpresaren tamaina eta eskainitako lanpostuaren 

ezaugarriak eta betekizunak. 

Lan-eskaintzaren baldintzak betetzen ez dituzten langileak baztertzea izango da lehen 

urratsa. Aurrez hautatutako hautagaiei deituko zaie, hautaketa-prozesuan parte har 

dezaten. 

Hautagaiek zenbait proba egin beharko dituzte (elkarrizketak, rol-jokoak, talde-

dinamikak…), hautatzaileak haien profil psikologikoa eta profesionala ezagutu ditzan 

(hautagai bakoitzaren profesiograma). 

Saltzaile egokiaren ezaugarriak definitu ostean, hautagai bakoitzaren datuak batu eta 

ebaluatuko dira. Horretarako, hautagaien profesiogramak batuko ditugu. 

Profesiogramarekin, hautagaiaren datu objektiboak batuko dira eta subjektiboak 

analizatu. Datu subjektiboen analisiarekin kurba edo histograma bat lortuko da, puntuak 

lotzean.  Hautagaiak ezaugarriren bat betetzen ez duenean, kurba handi bat sortzen da;  

kurbak nabarmentzen du hautagaiak gabezia duela gaitasun horri dagokionez. Balioespen 

altuak lortzen dituzten hautagaiak lanpostua betetzeko egokiak izango dira.  
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Hautagai baten profesiograma dugu jarraian. 

PROFESIOGRAMA       

  
    

  

Enpresa:       
 

  

  
    

  

Lanpostua Saltzailea     
 

  

  
    

  

Izena: 1. hautagaia       

  
    

  

DATU OBJEKTIBOAK         

Adina:         

Gaitasun teknikoak:     
      

Formazio arautua  □ Ezer ez □LH edo PZ □Gradua □Doktoregoa 

   

Formazio ez arautua     □ FacturaPlus 

    
  

□ Salmenta-teknikak 

  
  

□ Sektorearen ezaguera 

Hizkuntzak         

Lan-esperientzia □ 2 urtetik beherakoa □ Bi urtetik gorakoa  

  
    

  

DATU SUBJEKTIBOAK Baxua Ertaina Altua Gorena 

Enpatia        x 

Asertibitatea      x   

Negoziatzeko gaitasuna      x   

Talde-lana        x 

Ekimena      x   

Moldakortasuna        x 

Heziketa/portaera      x   

  
    

  

Arduraduna:         

Data:         
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Hautagai finalistek azken elkarrizketa bat egin beharko dute, Giza Baliabideen Saileko 

arduradunarekin eta Salmenten Saileko arduradunarekin. Azken horrek izango du azken 

hitza. 

Hautatutako langile berriari, enpresan lanean hasteko, honako hauek azaldu beharko 

zaizkio: eginbeharrak, Salmenta Sailaren antolaketa, enpresaren antolaketa orokorra, 

sailak… Eta, aurrekoaz gain, prestakuntza egokitua eskaini beharko zaio. Enpresak 

harrera-plan bat izango du horretarako; harrera-planarekin langileen integrazio- eta 

prestakuntza-prozesua erraztuko dira. 
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3. SALMENTA-HELBURUAK ESLEITZEA 

Merkataritza/Marketin Sailak eta zuzendaritzak, enpresaren helburu estrategikoak 

kontuan hartuta, salmenta-helburuak ezarriko dituzte. Salmenta helburu horietan 

oinarrituta, salmenta-plana prestatuko da, salmenta-taldearen laguntzarekin. Salmenta-

planak arrakasta izateko, garrantzitsua da salmenta-taldeak helburuen ezarpenean parte 

hartzea, merkatua eta bezeroak ondo ezagutzen dituelako. Saltzailearen inplikazioa 

bilatzen da: enpresaren helburuak bere egiten dituen saltzailea nahi da. 

Helburuak askotarikoak izaten dira, eta maila kualitatibo zein kuantitatiboan azaldu 

daitezke. Unitate honetan, honako hauek aztertuko ditugu: helburu kuantitatibo eta 

kualitatiboak, helburuen araberako zuzendaritza, salmenta-helburuak esleitzeko 

metodoak eta salmenta-planari lotutako jarduerak. 

 

3.1 Helburu kuantitatiboak 

Helburu kuantitatiboak zifratan adierazten dira eta, normalean, bezero-kopuruekin edo 

salmenta-kopuruekin lotuta daude. Helburuak zifratan adierazita egoteak kontrol hobea 

ahalbidetzen du.  

Helburu kuantitatiboak neurgarriak dira eta, normalean, kuoten bidez ezartzen dira.  

Kuota da epe jakin batean aurreikusitako salmenta-kopuru minimoa (saltzaile edo 

salmenta-talde batena, produktu batena edo zona batekoa). Merkataritza Saileko 

zuzendariak zehaztuko du eta, normalean, salmenten gaineko ehunekoa izango da. 
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Esaterako, salmentak % 2 hastea edo saldutako unitateak % 3 hastea. Salmenten gaineko 

kuotez gain, merkatu-kuotaren, eskari-kopuruaren edo bisita-kopuruaren gaineko kuotak 

ere ezarri daitezke, besteak beste. 

Kuota da epe jakin batean aurreikusitako salmenta-kopuru minimoa (saltzaile edo 

salmenta-talde batena, produktu batena edo zona batekoa). 

Lortu nahi diren helburuez gain, garrantzitsua da adieraztea zer epetan lortu behar diren. 

Kuotak epe zehatz baterako ezartzen dira (astea, hilabetea edo hiruhilekoa, normalean). 

Esaterako, hiruhilekoan salmentak % 1 igotzea. Kuotak ezartzea epe laburreko helburuak 

ezartzea da; eta hori garrantzitsua da bai plangintza egiteko, bai helburuak lortu diren 

jakiteko (kontrolerako). 

Saltzaile bakoitzari, dagokion portzentajea edo kuota zehazten zaio. Kuota horiek 

saltzailearen salmenta-ahalmenaren arabera esleitzen dira, eta salmenta-talde osoari 

ezarritako helburuetan oinarrituta daude. 

Helburu kuantitatiboen adibideak dira: 

 Salmenten kopurua igotzea. 

 Produktuaren salmentak gehitzea.   

 Eskari-kopurua gehitzea. 

 Bisita-kopurua gehitzea. 

3.1.1 Salmenten kopurua igotzea 

Salmenta-taldearen helburuetako bat (ohikoa den helburua) ekitaldiko salmentak 

gehitzea izan daiteke. Helburu hori ezartzeko, aurreko ekitaldiko salmenta-kuota hartuko 

da oinarritzat; eta helburu berria ezarriko da, hots, salmentak handitzea. 
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ADIBIDEA 

Salmenta-talde bat 5 saltzailez osatua dago: A, B, C, D eta E. Azken 2 urteotan, salmenta-

bolumen osoaren % 10, % 15, % 35, % 20 eta % 20 lortu dute, hurrenez hurren. Aurtengo 

salmenta-kuotak saltzaileen errendimenduaren arabera ezarriko dira; eta datorren 

hiruhilekoan, salmentak % 1 igotzea izango da helburua. 

Zenbat unitate gehiago saldu beharko ditu saltzaile bakoitzak datorren hiruhilekoan, 

aurrekoan 600.000 unitate saldu baziren? 

SALTZAILEA Salmenta-
kuota 

Kuota 
(unitateak) 

Helburua (%) Helburua 
(unitateak) 

A % 10 60.000 % 1 600 

B % 15 90.000 % 1 900 

C % 35 210.000 % 1 2100 

D % 20 120.000 % 1 1200 

E % 20 120.000 % 1 1200 

Datorren hiruhilekoan, 6.000 unitate gehiago saldu beharko dituzte guztien artean. 

Taulako azken zutabean adierazi dira saltzaile bakoitzak lortu beharreko salmentak. 

3.1.2 Produktuaren salmentak gehitzea   

Helburua da epe batean (hiruhilekoa, urtea…) produktuaren (edo produktu-lerroaren) 

salmenta-kuota igotzea. Helburu hori oso erabilia da produktu berriak, hobetutako 

produktuak ala produktuen bertsio berriak merkaturatzen direnean. Era berean, 

merkatutik kendu nahi diren produktuen salmenta-helburuak ezartzen dira, 

biltegiratutako stocka hainbat arinen amaitzeko. 

Produktu baten bizi-zikloa produktu horren bizitza osoan igarotako etapen multzoa da, 

merkatura ateratzen denetik hasi eta betiko erretiratu arte. Produktuaren bizi-zikloa 

aztertuz, Merkataritza Zuzendaritzak produktuari buruzko estrategia egokiak erabakiko 

ditu, enpresaren helburuak lortzeko. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Zuzendaritza_(argipena)
https://eu.wikipedia.org/wiki/Estrategia
https://eu.wikipedia.org/wiki/Enpresa
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Produktuaren bizi-zikloan lau etapa edo aldi ezberdin bereizten dira: merkaturatzea edo 

sarrera, hazkundea, heldutasuna eta gainbehera. Produktua saltzeko, salmenta-estrategia 

ezberdinak erabiliko dira aldiaren arabera. 

Produktu baten bizi-zikloaren adierazpen grafikoa honako hau da: 

 

 

 

 

 

Merkataritza Zuzendaritzak ezarritako salmenta-helburuak aldatuz joango dira  

produktuaren bizi-zikloan zehar: 

 Merkaturatzea edo sarrera 

Salmentak ahulak dira: produktu berria da eta kontsumitzaileen ohiturak gutxika-

gutxika aldatzen dira. Komunikazio-ahalegin handiak egin behar dira produktua 

ezagutarazteko eta probarazteko; eta, ondorioz, salmenta-helburuak ez dira oso 

altuak.  

 Hazkundea 

Merkatua produktua onartzen hasten da. Horren ondorioz, salmentek eta mozkinek 

gora egiten dute, salmenta-helburuekin batera. Promozio- eta publizitate-gastuak 

altuak dira, eta markarekiko leialtasuna lortzeko saltzaileak egin beharreko 

ahalegina ere handia da oraindik. 
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 Heldutasuna 

Salmenten igoera gelditu egiten da. Hori konpontzeko, produktuari erabilera berriak 

bilatzen zaizkio, salmentak igotzea lortzeko. Komunikazio-gastuei eusten zaie edo 

behera egiten dute, baita saltzaileak produktua saltzeko egin beharreko ahaleginak 

ere. 

 Gainbehera  

Salmentak eta mozkinak jaitsi egiten dira. Enpresak produktua ekoizteari utzi 

beharko dio, galerak izan nahi ez baditu. Saltzaileak salmenta-ahaleginak areagotu 

beharko ditu salmentak lortu edo stocka amaitu ahal izateko.  

3.1.3 Eskari-kopurua gehitzea 

Eskari-kopuruan oinarritutako helburua oso erabilgarria da merkatuan produktuen 

presentzia areagotzeko. Helburu hori ez da eskarien balioan edo bolumenean oinarritzen, 

baizik eta eskari-kopuruan: zenbat eta eskari gehiago, orduan eta presentzia handiagoa 

merkatuan. Presentzia handiago batek enpresaren eta produktuaren ezagutza zabaltzea 

dakar. 

Era horretako helburu komertzialak oso erabiliak dira (produktu edo produktu-lerro 

batekin) saltzaile hasiberrientzat, beraien burua ezagutzera eman eta banaketa-kanaletan 

presentzia areagotzea lortzen dutelako. 

3.1.4 Bisita-kopurua gehitzea 

Kasu honetan, helburua salmenta-taldearen ahalegina handitzea da. Normalean, 

helburuak astebeterako edo hilabeterako ezartzen dira (bisiten maiztasunaren eta 

ibilbideen arabera). Enpresaren edo markaren irudia hobetu nahi denean ezarri daiteke 

helburua; baita salneurri berriez informatu nahi denean ere (edo aldaketa nabarmenak 

egon direnean produktuan zein enpresan). 

Aukera oso erabilia da bezeroak leial bihurtzeko eta eskariak gehitzeko. 
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3.2 Helburu kualitatiboak 

Helburu kualitatiboek zera bilatzen dute: merkatuan gehiago nabarmentzea eta 

enpresaren irudia hobetzea, kalitateari lotuta. Helburu horiek ez dira zenbakitan 

neurtzen; eta, helburu kuantitatiboekin alderatuta, epe luzeko emaitzak bilatzen dira, ez 

epe laburrekoak. 

 

 

 

Ezartzeko moduko helburu kualitatiboak dira: 

 Enpresaren irudi ona zabaltzea. 

 Bezero berriak lortzea. 

 Bezeroak leial bihurtzea. 

 Bezeroak berreskuratzea. 

 Produktu berriak merkaturatzea. 

 Salmenta-puntu berriak zabaltzea. 

Informazioa ematea:  
-Produktu berriak 
-Prezio berriak 
-Antolakuntza  

BISITA KOPURUA 

GEHITZEA 

Bezeroak fidel 

bihurtzea 

Enpresaren irudia 
hobetzea:  
-Markarena 
-Enpresarena 
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3.2.1 Enpresaren irudi ona zabaltzea 

Balio korporatiboak bakarrak dira enpresa bakoitzean. Balio horiek ondo definitu eta 

komunikatu behar dira. Kultura korporatibo bat eraikitzeko, beharrezkoa da zehaztutako 

balioak enpresarekin harremana duten talde guztiei komunikatzea. Balioak enpresaren 

xedearen eta ikuspegiaren isla dira (misión y visión, gaztelaniaz).  

Balio korporatiboen adibidea: kalitatea, konfiantza eta konpromiso soziala 

Enpresaren balio korporatiboen komunikazioak bi funtzio ditu: batetik, enpresaren irudi 

ona merkatuan zabaltzea; eta, bestetik, marketinaren beste helburu batzuk betetzen 

laguntzea (salmentak gehitzea, adibidez). 

Enpresaren irudi korporatiboak adierazten du zelan ikusten duen gizarteak erakunde hori. 

Asko dira irudi korporatiboari eragiten dioten faktoreak: produktua, bezeroekiko eta 

hornitzaileekiko harremana, komunikazioa, gizarte-erantzukizuna, lan-giroa… 

Faktore horien bitartez enpresak irudi bateratua eta garbia erakutsi nahi duenean, irudi 

korporatiboa osatzen ari dela esaten da. 

Enpresa baten irudi korporatiboa gizarteak erakunde hori ikusten duen modua da. 

Enpresa batek irudiaren bidez aurkezten du bere burua gizartean; horregatik, ondo zaindu 

behar du. Izan ere, lehiakideengandik nabarmendu daiteke irudi korporatiboari esker. 

Hori dela eta, gizartera bidalitako mezuak irudi horretara egokitu behar ditu, eta ondo 

ulertzen diren ziurtasuna izan behar du. 

Enpresaren irudi ona modu sinesgarri batean igortzeko, beharrezkoa da publizitatea 

egitea (komunikazio-plan egoki baten bidez). Horrekin batera, saltzaileak ondo 

informatuta egon behar du, komunikazio-planaren parte delako. 

 

 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Enpresa
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Enpresaren irudi ona zabaltzea lortzeko, saltzaileak honako hauetan trebatu behar du: 

 Produktuaren irudi egokiaren transmisioa. Bezeroek enpresaren produktuei 

buruz daukaten irudia hobetzean datza. Saltzaileak produktuaren ezaugarriak 

eta abantaila konpetitiboak ezagutu behar ditu, eta bezeroei haiek azaltzeko gai 

izan behar du. 

 Marka-irudi egokiaren transmisioa. Bezeroek markari buruz daukaten irudia 

hobetzean datza. Enpresa bere marka bereizten saiatuko da antzeko produktuak 

saltzen dituzten markekiko. Horretarako, saltzaileak ondo ezagutu behar ditu 

markaren balioak, eta bezeroei ezagutaraziko dizkie. Izena edo logotipoa baino 

askoz gehiago da marka: elementu bisuala izateaz gain, markak jarrera eta 

jokabide propioa erakutsi behar ditu, balioen bidez. 

 Enpresa-irudi egokiaren transmisioa. Bezeroek enpresari buruz daukaten irudia 

hobetzean datza. Saltzailea enpresaren irudia da bezeroentzat. Saltzaileak, 

enpresaren irudia hobetzeko, haren identitatea, balioak eta helburu 

estrategikoak bereganatu eta komunikatu behar ditu. Enpresa-irudi egokia 

emateko, ondo zaindu beharko ditu irudi korporatibo horri eragiten dioten 

arloak: bezeroekiko eta hornitzaileekiko harremanak, komunikazioa, gizarte-

erantzukizuna, lan-giroa… 

3.2.2 Bezero berriak lortzea 

Bezero berriak lortzeko, merkatu-ikerketa egin behar da lehendabizi. Merkatu-ikerketa 

merkatua ezagutzeko egiten den lana da: merkatuari buruzko informazioa bilatu, bildu 

eta aztertzen da, haren ezaugarri guztiak zehazteko. 

Merkatu-ikerketa horrekin, enpresak helburu izango duen bezeroa definituko du. Bezeroa 

definitzea funtsezkoa da merkatua segmentatzeko eta bezero potentzial horiek 

aurkitzeko.  

Bezero potentzialak aurkitutakoan, saltzaileak bere bisita-programan sartuko ditu. Bisitak 

balio dute, alde batetik, bezeroen beharrizanak bertatik bertara ezagutzeko; eta, bestetik, 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Bezero_(argipena)
https://eu.wikipedia.org/wiki/Hornitzaile
https://eu.wikipedia.org/wiki/Komunikazio
https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gizarte_erantzukizun&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Gizarte_erantzukizun&action=edit&redlink=1
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beharrizan horiek ase ditzaketen produktuak aurkezteko. Produktuak aurkeztean, 

lehiakideen produktuekiko abantailak azpimarratu beharko ditu saltzaileak. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

3.2.3 Bezeroak leial bihurtzea 

Beti da errazagoa bezeroen galera ekiditea (bezeroak leial bihurtzea), joandakoak 

berreskuratzea baino. Hori dela eta, enpresarentzako errentagarriagoa da bezeroak leial 

bihurtzeko egitasmoetan edo tresnetan inbertitzea (eskaintza bereziak, bezero-txartelak, 

puntuak pilatzeko programak…). Tresna horiek erosketa errepikatzeko aukerak handitzen 

dituzte; eta, horrekin, bezeroa leial bihurtzeko aukerak. 

Bezeroak leial bihurtzeko tresnak: 

 Bezeroekin harremanetan egoteko eta datuak jasotzeko baliabide teknologikoak 

eskuratzea: ordenagailuak, txartel-irakurgailuak, txartelen kudeaketarako 

sistemak, marketin elektronikorako softwarea... 

 Bezeroekin komunikazio zuzena eta pertsonala handitzea. 

 Bezeroen lehentasunak ezagutzeko, beraien gaineko datuak aztertzea (datu-

baseak kudeatzeko sistemen bidez, adibidez). 

Merkatua ikertzea 

 

Merkatua segmentatzea 

Bezero potentzialak aurkitzea 

Bisitak: 
-Produktua aurkeztea eta 
erakustea 
-Bezero potentzialei entzutea 

Bezero berriak lortzea 
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3.2.4 Bezeroak berreskuratzea 

Galdutako bezeroak berreskuratzea oso garestia da. Helburu hau zentzuz planteatzeko, 

garrantzitsua da errentagarritasun-analisia egitea. Honako galdera hauei eman beharko 

zaie erantzuna: Errentagarria al da bezero hori berreskuratzea? Zenbat inbertitu behar da 

hura berreskuratzeko? Zer-nolako diru-sarrerak emango dizkio enpresari berreskuratzen 

baldin bada? 

Bezeroak berreskuratzeko, salmenten historikoa begiratu behar da, aurreko urtean 

erosketarik egin ez duten bezeroak bilatzeko. Bezero horietatik, enpresarentzat 

errentagarri izan daitezkeenak aukeratuko dira (errentagarritasun-analisia egiten da). 

Interesgarria da jakitea zer epetan berreskuratuko den bezeroak berreskuratzeko 

inbertitutako dirua (epe laburrean, epe ertainean edo epe luzean). 

Berreskuratu beharreko bezeroak aukeratu ostean, bisitak ongi prestatu behar dira. Oso 

garrantzitsua da bezeroen aurrean akatsak onartzea, konponbideak aurkeztea eta haien 

beharrizanetara egokitutako eskaintzak egitea.  

3.2.5 Produktu berriak merkaturatzea 

Produktu berrien merkaturatzea ohiko praktika da erakunde guztietan. Produktu horiek 

guztiz berriak izan daitezke, edo beharrizan ezberdinak asetzeko produktu berrituak. 

Merkataritza Saila da produktu berrien merkaturatze-kanpainaren arduraduna. Hortaz, 

saltzaileek produktu berrien aurkezpenak eta erakustaldiak prestatu beharko dituzte. 

Produktu berriek arrakasta izateko beharrezko faktoreak: 

 Produktuak arazo bat konpondu edo beharrizan bat ase behar du.  

 Produktuak berria izan behar du, edo berritzat hartu behar da (merkatuan 

dauden produktuekin alderatzen denean). 

3.2.6 Salmenta-puntu berriak zabaltzea 

Merkatuak zabaltzeko estrategiak, normalean, salmenta-puntu berriak zabaltzea dakar.  
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Zuzendaritza komertzialak aztertu eta zehaztuko du zer salmenta-puntu eta banaketa-

kanal erabili produktuak merkaturatzeko: banaketa-kanal estentsiboak ala kanal 

espezializatuak, Internet bidezko salmenta ala saltokietakoa, frankizia bidez hastea ala 

norberak salmenta-puntuak zabalduz... 

Salmenta-puntuak eta banaketa-kanalak hautatzeko, marketin-estrategia eta -helburuak 

hartu beharko dira kontuan (xede-merkatua, merkatu-kuota, enpresaren ezaugarriak…).  

Salmenta-puntu berriak irekitzean, saltoki horien berri ematea izango da salmenta-

indarraren helburua.  

Haztearen estrategiak, askotan, nazioartean zabaltzera darama enpresa. Kasu horretan, 

nazioarteko banaketari dagozkion konplexutasunei aurre egin beharko die Merkataritza 

Sailak. Gainera, kanpoko merkatuetan espezializatuta dauden saltzaileak kontratatu 

beharko dituzte. 
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3.3 Salmenta-helburuen ezaugarriak 

Salmenta-taldeko buruak (enpresaren tamainaren arabera, salmenta-talde bat ala 

gehiago egon daitezke) saltzaile bakoitzaren ardurak eta helburuak ezarri eta definituko 

ditu.  

Era berean, saltzaile bakoitzaren salmenta-helburuen denboralizazioa egin beharko da: 

asteko, hilabeteko, hiruhilekoko edota urteko helburuak zehaztu. Urteko helburuak 

ezartzen direnean, kontrolak hilero edo hiru hilean behin ezarriko dira, aurreikusitako 

emaitzekiko desbideratzeak antzemateko eta haiek garaiz zuzentzeko. 

Helburuak nolakoak izan behar diren zehazteko, SMART metodologia (ingelesez) 

erabiltzen da: 

 

 

 Salmenta-helburu zehatzak (Specific). Saltzaileari helburu zehatzak ezartzean, 

argi jakingo du helburua lortu duen edo ez (eta helburuaren lorpen-maila).  

 Salmenta-helburu neurgarriak (Measurable). Helburuak neurgarriak badira, 

zehatz neurtu eta konparatu daitezke. Neurgarriak izateak ahalbidetzen du 

lortutakoa eta aurreikusitakoa alderatzea. 

 Salmenta-helburu eskuragarriak (Attainable). Helburuak eskuragarriak badira, 

saltzailea motibatuta egongo da, haiek lortzea posible dela ikusten duelako. 

SMART 

Zehatzak 

Neurgarriak 

Eskuragarriak Garrantzitsuak 

Epe baterako 
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 Salmenta-helburu garrantzitsuak (Relevant). Helburuak garrantzitsuak badira, 

saltzaileak eskuratu nahi izango ditu. 

 Salmenta-helburuak epe zehatz batean lortzekoak (Timely). Helburuak zer 

denbora epetan beteko diren zehaztuko da. 

Aurreko baldintzak betetzen direnean, saltzaileak lana planifikatu eta antolatuko du: lana 

egiteko argigarriak izango zaizkio. 

3.4 Helburuen araberako zuzendaritza 

Helburuen araberako zuzendaritzan, enpresaren eta saltzailearen helburuen arteko 

harreman zuzena dago: saltzaileak bere egingo du dagokion helburu estrategikoen zatia.  

Oinarri nagusiak hauek dira: 

 Helburuen lorpenean oinarritutako zuzendaritza mota da (ez die aginduei eta 

bestelako eginkizunei garrantzi handirik ematen). 

 Helburuak lana egiteko argibide dira; eta, horregatik, ondo definituta egon 

behar dute (argiak, neurgarriak, zehatzak eta eskuragarriak izan behar dute). 

 Helburuek saltzaileak motibatzeko balio dute. 
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Hauek ditu ezaugarriak: 

Ondo definitutako helburuek lana antolatzea errazten dute: lana egiteko argibideak 

izango dira.  

Saltzailea bera da hartzen dituen erabakien erantzule: helburuak lortzeko egindakoen 

eta hartutako erabakien gaineko erantzukizuna du. Salmenta-zuzendaritzak taldekideei 

askatasuna eman behar die, haien ekintzak babesteaz eta egindako akatsak euren gain 

hartzeaz gain. 

Helburuka zuzentzeak ahaleginak eta baliabideak batzea ahalbidetzen du: zuzendaritza 

komertzialak beharrezko baliabide teknikoetan inbertituko du, helburuak lortzea 

errazteko eta saltzailearen motibazioa hobetzeko.  

Gainera, saltzaileak sentituko du enpresaren babesa duela, beharrezko laguntza teknikoa 

eta baliabideak ematen zaizkiolako. Eta emozionalki babestua egoteak eragina dauka 

motibazioan. Saltzaile motibatua saltzaile efizientea da; eta horrek enpresa lehiakorra 

izatea dakar. 

Helburuak lortzeak gogobete egingo du saltzailea: egindako ahaleginek espero izandako 

emaitza izango dute. 

3.5 Salmenta-taldeko kideei salmenta-helburuak esleitzea 

Saltzaileei salmenta-helburuak esleitzeko faseak oso antzekoak dira antolaketa mota 

guztietan: salmenta-taldeak geografikoki antolatzea oso ohikoa da, baita bezeroka edo 

produktuka antolatzea ere.  

Lehenengo unitatean azaldu bezala, bezeroka antolatzean, bezero-multzoka edo 

kategoriaka antolatzen dira taldeak; eta produktuka antolatzen badira, produktu-lerroka. 

Antolaketa geografikoa egiten bada, saltzaile bakoitza eremu geografiko batez arduratuko 

da; eta salmenta-helburuak zonaka ezarriko dira. Beharrezkoa da lurralde-eremu 

bakoitzaren errendimendua eta joerak aztertzea salmenta-helburuak ondo ezartzeko.  
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Salmenta-taldeko kideei salmenta-helburuak esleitzeko faseak 

Salmenta-eremuen,bezeroen eta produktuen analisia egingo da, honako hauek kontuan 

hartuta: 

- Erosketa-ahalmen maximoa  

- Bezero-kopuru erreala 

- Merkatuak eskaini ditzakeen aukerak 

- Salmenten historikoa  

Aurreikusitako salmentak kalkulatuko dira, honako hauek kontuan hartuta: 

- Salmenten joerak: igo edo jaitsi egin diren (edo eutsi egin dieten aurreko 

urteko datuei). 

- Hurrengo ekitaldiko salmenten kalkulua, joerak oinarri hartuta. 

Eskuragarriak diren helburuak finkatuko dira, kontuan hartuta helburuok ez direla 

aurreikusitako salmentetatik edo joeretatik urrun egon behar. 

 Helburuak esleituko zaizkie saltzaileei, saltzailearen ezaugarri pertsonalak kontuan 

hartuta. Ez da erreala ezinezkoak diren helburuak ezartzea, saltzailearen gaitasunaren 

edo esperientziaren gainetik. 

Saltzaileei esleipena egiteko irizpideak 

 Salmenta-zonan daukan esperientzia 

 Saltzeko gaitasuna 

Saltzailearen gaitasuna edo esperientzia kontuan hartzeaz gain, helburuek errealistak izan 

behar dute, eta salmenta-taldeak onartuak. Helburuak onartzea beharrezkoa da taldeak 

motibatzeko eta inplikatzeko. Saltzaileak sinetsi behar du helburuak eskuragarriak eta 

zentzuzkoak direla. 
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Taldeko kideei salmenta-helburuak esleitzeko faseak (antolaketa motaren arabera): 

Salmenta-
taldearen 

antolaketa 

1. FASEA 2. FASEA 3. FASEA 4. FASEA 

Geografikoa 
 

Salmenta-
zonen analisia 

Salmenten 
aurreikuspena 

Salmenta-
helburuak 

Saltzaileei 
helburuak 
esleitzea 

Bezeroka 
 

Bezero eta 
bezero-
kategorien 
analisia 

Salmenten 
aurreikuspena 

Salmenta-
helburuak 

Saltzaileei 
helburuak 
esleitzea 

Produktuka 
 

Produktu eta 
produktu-
lerroen analisia 

Salmenten 
aurreikuspena 

Salmenta -
helburuak 

Saltzaileei 
helburuak 
esleitzea 

 

 

Adibidea 

Anaiak SL enpresaren aurreikuspenak dio aurten % 2 haziko direla salmentak. Lau 

salmenta-zona daude eta 10 saltzaile, zona guztietarako. Ipar-mendebaldeak 

fakturazioaren % 50 dauka eta hiru saltzaile aritzen dira bertan: A, B eta D.  

A saltzaileak eskarmentu handia du eta ibilbiderik errentagarriena egiten du: azken hiru 

urteetan ipar-mendebaldeko salmenta osoaren % 50 fakturatu du. B saltzaileak ipar-

mendebaldeko salmentaren % 15 fakturatu du eta C-k, gainerakoa. 

Zein izango da A, B eta D saltzaileen fakturazio-helburua aurten, iaz 1.500.000 euroko 

salmentak lortu bazituzten? 

Erantzuna 

 Fakturazioa 
guztira 

Ipar-
mendebaldeko 

fakturazioa 

Fakturazioa 
A 

Fakturazioa  

B 

Fakturazioa 
D 

Iazko salmentak 1.500.000 € 750.000 € 375.000 € 112.500 € 262.500 € 

Aurtengo salmenta-
helburua 

1.530.000 € 765.000 € 382.500€ 114.750 € 267.750 € 
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3.6 Salmenta-planari lotutako jarduerak: merkatu-prospekzioa, difusioa, promozioa 

eta salmenta osteko zerbitzua 

 

Saltzaileak, saltzeaz gain, salmenta-planarekin lotutako beste jarduera batzuk ere egin 

beharko ditu. 

Merkatu-prospekzioa 

Prospekzioa edo merkatu-ikerketa saltzailearen funtzioetako bat da. Bezerogaiak (bezero 

izan daitezkeenak) bilatzean, identifikatzean eta kokatzean datza.  

 

Prospekzio-lanak bereziki garrantzitsuak dira salmenta-planak honako helburu hauetako 

bat ezartzen duenean: 

 Bezero berriak bilatzea. 

 Bezeroak berreskuratzea. 

 Bezeroen fidelizazioa lortzea. 

 Salmenta-puntu berriak zabaltzea. 

Aurreko helburuak lortzeko, honako prospekzio-jarduera hauek egin daitezke: 

- Bezerogaien zerrendak prestatzea (datu baseen bidez, erreferentzien bidez…). 

- Bezerogaiak analizatzea eta aukeratzea. 
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Bezero bat bisitatu aurretik, saltzaileak haren analisia egin behar du: bezeroa 

ohikoa edo noizbehinkakoa den; erosteari utzi dion (edo ez) eta horren 

zergatia; zer-nolako produktuak erosten dituen eta zer kantitatean; ea 

ordaintzeko ahalmena duen...  Analisi horrekin, bisitatuko diren bezeroak 

aukeratzen dira. Adibidez, ordaintzeko ahalmenik gabeko bezeroak kanpoan 

utziko ditugu. 

- Salmenta-ibilbideak diseinatzea, bezerogaiak bisitatzeko. 

Berrikuntzaren zabalkundea (difusión, gaztelaniaz) 

Berrikuntza (edo produktu berri bat merkatura iristeko prozesua) da modua denboran 

zehar onarpen-kurbako kontsumitzaile-mota batetik bestera iristeko. 

Difusio-lanak merkatuari informazioa emateko egiten dira. Difusioa egitea bereziki 

garrantzitsua da salmenta-planak helburu hauek dituenean: 

 Produktu berriak merkaturatzea. 

 Salmenta-puntu berriak zabaltzea. 

 Nazioarteko hedapena lortzea. 

 Balio korporatiboak eta nortasuna zabaltzea lortzea. 

Saltzaileak egin beharreko zabalkunde-jarduerak hauek izan daitezke: 

- Informazioa ematea. 

- Aurretik emandako informazioa gogoraraztea. 
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Promozioa 

Promozioa da kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta hura erosteko gogoa 

pizteko ekintza-multzoa (publizitatea, salmenten sustapena, harreman publikoak…).  

Promozio-lanak areagotu egiten dira salmenta-planak helburu hauetako bat ezartzen 

duenean: 

 Salmentak gehitzea saltzaile bakoitzeko. 

 Salmentak gehitzea produktu bakoitzeko. 

 Eskari-kopurua gehitzea. 

 Bezeroak fidel bihurtzea. 

Saltzaileak egin beharreko promozio-jarduerak hauek izan daitezke: 

 Publizitatea egitea, mezu erakargarriak igorriz. 

 Salmenta-promozioak, eskaintzak edo deskontuak eskaintzea. 

 Bezeroa leial bihurtzeko harreman publikoak lantzea —harreman publikoak 

enpresa batek egiten dituen komunikazio-ekintzak dira, gizartearen edo 

kontsumitzaileen onarpena lortzeko eta haien aurrean irudi ona emateko—. 

Saldu osteko zerbitzua 

Produktua saldu ostean,haren erabilera gogobetegarria dela ziurtatzeko eskaintzen den 

zerbitzua da saldu osteko zerbitzua. Saldu osteko jarduerak garrantzitsuak dira salmenta-

planak honako helburu hauetako bat duenean: 

 Bisita-kantitatea handitzea. 

 Bezeroak berreskuratzea. 

 Bezeroak leial bihurtzea. 
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Saltzaileak egin beharreko salmenta osteko jarduerak hauexek dira: 

 Eskarien jarraipena egitea. 

 Kexuei eta erreklamazioei erantzutea. 

 Bezeroaren asebetetze-mailaren analisia egitea. Analisi horrek zuzentzeko 

neurriak sasoiz jartzeko aukera ematen du; eta bezeroa leial bihurtzea bilatzen 

du.  

3.7 Merkatuaren prospekzio-metodoak 

Bezerogaiak identifikatu eta kokatzean datza prospekzioa. Merkatuan dauden 

bezeroetatik, bakar batzuk baino ez dira enpresaren bezero potentzialak: produktua 

behar dutenak, produktua ordaindu dezaketenak eta hura erostea erabaki behar dutenak. 

Salmentetan arrakasta lortzeko, oso garrantzitsua da bezerogai egokiengana iristea. 

Prospekzio on bat egitea da salmentak handitzeko biderik azkarrena.  

Normalean, saltzaileak bezerogai askorengana jo beharko du salmenta gutxi batzuk 

lortzeko. Nahiz eta enpresak jarraibide batzuk eman, saltzaileek trebeak izan behar dute 

bezeroak aurkitzeko.  

Prospekzioaren bidez, bezeroz bete daiteke enpresako datu-basea. Saltzaileak etengabe 

egin behar du bezerogaien prospekzioa. 
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Bezerogaien prospekziorako iturriak honako hauek dira: 

 Saltzailearen harreman sozialak. Saltzaileek erreferentziak eskatuko dizkiete 

dauzkaten iturriei (bezeroei, hornitzaileei, banatzaileei…). 

 Saltzailearen harreman profesionalak. Interneteko Linkedin sarea, adibidez, 

kontaktuak egiteko bidea da.  

 Prospekzio zuzena. Atez ate bisitak egitea edo telefono bidez hitz egitea da. 

 Datu-baseak erabiltzea. Bezerogaiak aurkitzeko, erabaki daiteke bai enpresaren 

datu-baseak aztertzea, bai beste enpresa batzuen datu-baseak erostea. 

 Merkataritza-azoketara bisitak. Azokek arlo bateko profesionalak batzen dituzte. 

Kontaktuak egin eta lehiakideak ezagutzeko leku egokiak dira. 

 Internet bidez informazioa jasotzea. Kasu horretan, prospekzioa erakundearen 

edo enpresaren web-orriaren bidez egiten da. 

Saltzaileak jakin behar du erosleen informazioa hainbat leku edo iturritik hel dakiokeela. 

Garrantzitsua da erne egotea eta etengabeko prospekzio-lana egitea.  

3.8 Datu-baseak sortu eta mantentzeko metodoak 

Datu-basearen funtzioa da informazioa biltegiratzea, forma ematea eta, beharrezkoa 

denean, berreskuratzea. Zerikusia duten datuen bilduma da datu-basea. 

Gaur egun, informatikari eta elektronikari esker, datu-baseek formatu elektronikoa dute 

eta abantaila ugari eskaintzen dituzte datuak kudeatzeko. Formatu elektronikoak 

ahalbidetu egiten du datuak gordetzea eta modu erraz eta egituratuan eskuratzea. 

Erakundeek datu-baseen bidez kudeatu behar dute informazioa. Enpresek informazioa 

gorde nahi dute: prezioak, egindako eskaintzak, biltegiko salgaiak, bezeroen datuak… 

Informazioa egoki biltzeko, datu-baseen diseinu ona egin behar da. Horretarako, 

lehendabizi, erabaki behar da zer datu jasoko diren eta zer egitura emango zaien. Diseinu 

on batek datu-basearen funtzionaltasunean eragin zuzena duenez, adituek saileko 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Informatika
https://eu.wikipedia.org/wiki/Elektronika


3. Salmenta-helburuak esleitzea 

69 

 

arduradunekin batera egin behar dute lan, ondo egokitzen den datu-basea lortzeko. 

Baina, diseinua egina dagoenean, langileak arduratuko dira datuak sartzeaz. Datuak 

sartzen diren heinean, kontsultak egin ahal izango dira, berreskuratu nahi den 

informazioa lortzeko. 

 

 

 

Saltzailearen lana da bezeroen datu-basea mantentzea: informazioa lortu ahala, datuak 

sartuko dira datu-basean. Informazioa hainbat iturritik hel daiteke: aurrekontuetatik, 

fakturetatik, hornitzaileengandik, bezeroengandik… 

Datu-basea mantentzea ez da soilik informazio berria sartzea; informazioa eguneratzea 

ere bada. Datuen eguneraketa hainbat arrazoigatik egin daiteke: 

 Datuetan aldaketaren bat egon delako (adibidez, helbide-aldaketa bat). 

 Kanpo-iturrietatik informazioa lortu delako (adibidez, bezero potentzialei 

buruzko informazioa).  

Datu-basea mantentzea saltzaileak gutxienez astean behin egin beharreko lana da, 

eskariak sartu, fakturak egin edo intzidentziak jasotzen dituenean. Prospekzioaren bidez 

merkatuan jasotako datuak ere sartu beharko ditu. 

Datu-basea 

diseinatzea 

Informazioa 

biltegiratzea 

Informazioa 

berreskuratzea 
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4. MERKATARITZA TALDEAK PRESTATZEKO, HOBETZEKO ETA 

BIRZIKLATZEKO PLANAK DEFINITZEA 

Prestakuntza behar-beharrezko elementua da gaitasun profesional eta pertsonalak 

garatzeko, eta saltzaileen errendimendua hobetzeko. Saltzaileari, lana profesionaltasunez 

eta efizientziaz egitea ahalbidetzen dio prestakuntzak. 

Salmenta-talde eraginkorra lortzeko bidea aztertuko da unitate honetan. Horretarako, 

prestakuntza-planak definitu behar ditu enpresak. Prestakuntza-planak definitzeko, 

kontuan hartu behar dira salmenta-talde bakoitzaren ezaugarriak eta lortu behar dituzten 

helburuak. 

Saltzaileen prestakuntza planifikatzea garrantzitsua da, eraginkorrak izatea lortzeko eta 

enpresak inbertitutako dirua eta baliabideak berreskuratzea lortzeko. 

4.1 Salmenta-taldearen prestakuntza eta trebetasunak 

Prestakuntzaren helburua salmenta-taldeari ezaguera eta gaitasun profesionalak ematea 

da. Horrekin, enpresa lehiakorragoa lortzen da, saltzaileak salmenta-prozesuko etapa 

guztiei aurre egiteko trebetasunak landuko dituelako, eta bere buruarengan konfiantza 

handiagoa izango duelako. 

Salmenta-taldeen prestakuntzak bi ondorio oso ezberdin dakartza enpresarentzat:  

 Prestakuntzaren kostuak. Prestakuntzari dagozkion kostu guztiak: 

prestakuntzaren kostua,  langileen laneko orduak, materialak, alokairuak… 

 Prestakuntzaren sarrerak. Saltzaileak hobeto trebatuta egotearen ondorioz, 

enpresak abantaila konpetitiboa du. Bezeroak asebetetzea lortuko du eta 

salmentak gehitzea. 
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Salmenta-taldeek honako arlo hauetan jaso dezakete prestakuntza: 

 Ezaguera teknikoan: produktuaren, enpresaren, bezeroen, lehiakideen, 

sektorearen eta legediaren gaineko ezagueran 

 Salmenta-tekniketan 

 Komunikazioan eta entzute aktiboan 

 Administrazio-kudeaketan  

 

4.1.1 Ezaguera teknikoa 

Saltzaileak jakin behar du zein diren produktuen eta enpresaren ezaugarriak, bai eta 

lehiakideen, sektorearen eta legediaren ezaugarriak ere. 

 Produktua ezagutzea 

Produktua saltzeko, haren ezaugarriak eta erabilerak ezagutu beharko ditu 

saltzaileak,  baita enpresan saltzen diren beste produktu eta erreferentziak ere. 

Zenbat eta hobeto ezagutu produktua, orduan eta ziurrago salduko du saltzaileak: 

produktuaren dohainak ezagutu behar ditu, baita mugak edo akatsak ere. Eta 

lehiakideen produktuenak ere bai, jakina. Horri esker, bezeroen kontrako argudioei 

aurre egiteko moduan izango da saltzailea, salmenta ahalbidetuz.  
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 Enpresa ezagutzea 

Enpresa ezagutzea da jakitea zein den haren historia eta bilakaera, zer kokapen 

duen merkatuan, eta zein dituen antolakuntza, helburuak eta filosofia. Saltzaileak 

enpresa nolakoa den jakin behar du, harekin identifikatzeko eta haren balioak 

zabaltzeko; izan ere, saltzailea enpresaren irudia da.  

 Bezeroa ezagutzea 

Bezeroa da enpresa existitzearen arrazoia: hura gabe ez legoke enpresarik. Bezeroa 

ezagutzeak haren beharrizanak identifikatzea dakar; eta saltzailea, enpresako 

produktuen bidez, beharrizan horiek asebetetzen saiatuko da.   

Bezero ezberdinek beharrizan ezberdinak izango dituzte: kontsumitzaile baten 

beharrizanak ez dira enpresa handi batek izan ditzakeen berdinak. Bezeroaren 

ezaugarriak (tamainari dagokionez, hornikuntza-katean duen kokapenari 

dagokionez…) bere beharrizanak baldintzatuko ditu.  

 Lehiakideak ezagutzea 

Saltzaileak lehiakideen abantaila konpetitiboak ezagutu behar ditu: lehiakideek 

egiten dutena (ondo zein txarto) identifikatu behar du, bere produktuak 

defendatzeko aukera izateko. Lehiakideak ezagutzea da, beraz, salmenta burutzeko 

tresna eraginkorrenetako bat. 

 Sektorea ezagutzea 

Saltzaileak sektorea ezagutu behar du: jakin behar du zenbat lehiakide dituen eta 

zer eboluzio izan duten urteetan zehar. Sektorearen ezaguera tresna da 

enpresarentzat  erabaki estrategikoak hartzeko eta prestakuntza beharrak 

identifikatzeko. Sektorea ezagutzea, saltzailearentzat, enpresak hartzen dituen 

erabakiak ulertzeko tresna da. 
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 Legedia ezagutzea 

Saltzaileak jakin behar du zelan eragiten dieten legeek saldutako produktuei. 

Legedia ezagutzeak bezeroei zerbitzu hobea eskaintzea dakar; eta, horren bidez, 

epe luzeko harreman egonkorrak sustatzen dira. 

4.1.2 Salmenta-teknikak 

Prestakuntza-planetan, derrigorrean jorratuko dira salmenta-teknikak. Gaur eguneko 

joera da bezeroa asebetetzeko teknikak erabiltzea, bezeroa fidel bihurtzeko. Bezeroaren 

beharrizanak detektatzean, saltzaileak hari ikusaraziko dizkio, eta beharrizan horien 

konponbide den produktu edo zerbitzua aurkeztuko dio.  

Negoziatzen hasi orduko, garrantzitsua da erabiliko diren estrategiak eta teknikak 

planifikatzea, bezeroak izan ditzakeen erreakzioei aurrea hartzeko. Teknikak aldatu egingo 

dira negoziazioaren garapenaren arabera. 

AINA eredua (Atentzioa, Interesa, Nahia eta Akzioa) 

 

Salmenta-teknikak AINA ereduaren 4 zutabeetan oinarritzen dira aspalditik: 

 Bezeroaren atentzioa edo arreta erakartzea 

Bezeroaren arreta erakartzen saiatuko da saltzailea, zerbaiten gaineko jakin-mina 

piztuz, azken uneko berriak emanez edota bezeroaren interesak identifikatuz.  

 

A I N A 
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 Bezeroaren interesa piztea 

Saltzaileak produktuen onurei buruz hitz egingo dio bezeroari; produktuak 

probatzea lortu nahi du. AIDA ereduaren puntu zailena da, saltzailea produktuen 

gaineko interesa pizten saiatzen delako. 

 Produktua eskuratzeko desira sortzea 

Bezeroaren nahiak interpretatuko ditu saltzaileak; eta nahi (edo desira) horiei 

egokitutako produktua eskainiko dio. Era berean, eskainitako produktuak nahi 

horiek betetzeko dituen ahalmenak azalduko dizkio: produktua bezeroaren 

beharrizanetara egokitzen dela frogatu nahi da. 

Bezeroaren desioa edo nahia sortzeko era bat baino gehiago dago: doako probak 

eskaintzea, erakustaldi praktikoak egitea, bezeroen esperientzien berri ematea… 

 Bezeroa akziora eramatea eta salmenta ixtea 

Salmenta ixtea lortu nahi da; eta, aurreko pausoak eman badira, erraza izan 

beharko litzateke.  

Fase honetan, baliteke erosleari bultzadatxo bat eman behar izatea. Horretarako, 

honako tresna hauek daude: promozioak edo beherapenak, bezeroaren arreta-

zerbitzua, bestelako zerbitzu gehigarriak…  

4.1.3 Komunikazioa 

Saltzaileen komunikazio- eta negoziazio-ahalmena hobetzea haien prestakuntzaren parte 

garrantzitsua da. Salmenta eta komunikazioa txanpon bereko bi aldeak dira; saltzaile 

batek ona izan behar du gaitasun komunikatibo guztietan: 

- Hitzez zein hitzik gabe komunikatzeko gaitasunean 

- Entzute aktiboan 
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- Konbentzitzeko gaitasunean 

- Negoziatzeko gaitasunean 

 

 Hitzezko komunikazioa 

Hitzak erabiliz egiten den komunikazioa da.  

Saltzaileak argi du zer esan nahi duen eta nola esan nahi duen; horregatik, mezu 

egokia eta moldatua bidaltzen dio hartzaileari. 

 Hitzik gabeko komunikazioa 

Hitzik erabili gabe (keinuak edo zeinuak eginez, adibidez) egiten den komunikazioa 

da. 

Mezua bidaltzeko, honako tresna hauek erabiltzen dira: enfasia eta intonazioa, 

keinuak, gorputzaren mugimenduak, gorputz-jarrera, janzkera... Hitzik gabeko 

komunikazioak garrantzi handia du; horregatik, saltzaileak hura erabiltzen jakin 

behar du. 

 Entzute aktiboa 

Bezeroari kasu egiten diogula sentiaraztea da. Saltzaileak, entzuteaz gain, 

bezeroaren mezua interpretatzeko gaitasuna izan behar du. 

 Negoziazio-gaitasuna 

Saltzaileak, gaitasuna izan behar du enpresaren negoziazio-estrategia praktikan 

jartzeko eta salmenta ixteko.   
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4.1.4 Kudeaketa 

Salmenta-zonaren kudeaketa eta administrazio-kudeaketa eraginkorra egitea 

saltzailearen prestakuntzaren parte garrantzitsua da. Saltzaileak honako kudeaketa-

gaitasun hauek izango ditu: 

- Kudeaketa-programa eta  Saltokiko Terminala (ST) erabiltzen jakingo du –TPV 

esaten zaio gaztelaniaz,Terminal Punto de Venta–. 

- Aurrekontuak, albaranak eta fakturak egiten jakingo du. 

- Agenda eta hitzorduak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzen jakingo 

du. 

- Ibilbideen eta bisitaldien denboren kalkuluak egiten jakingo du. 

4.2 Salmenta-taldearen prestakuntza-beharren definizioa 

Prestakuntza-beharren definizioa egiteko, lehendabizi, prestakuntza-beharrak 

identifikatuko dira. Prestakuntza-beharrak identifikatuz, salmenta-funtzioak hobetu 

ditzakeen alderdiak azaleratuko dira eta saltzaileen beharrak identifikatuko dira. 

Prestakuntza-beharren identifikazioa: behar den prestakuntza eta prestakuntza horren 

hartzaileak identifikatuko dira. 

Saltzaileen prestakuntza-beharrak identifikatzeko, honako puntu hauek aztertuko dira: 

 Merkatuko aldaketak 

 Errendimenduan egon daitezkeen gabeziak 

 Gako diren adierazleen eboluzioa: salmentak, errotazioa, kexa-kopurua… 

 Elkarrizketen, inkesten eta galdetegien bidezko analisia 
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Merkatuko aldaketak aztertzea 

Merkatuaren erronkei aurre egiteko, lehendabizi aztertuko da zer prestakuntza behar 

den. Prestakuntza hori baliagarria da merkatuko aldaketei aurre egiteko (aldaketa 

teknologikoak, legedi-aldaketak, kontsumo-ohiturak…) eta enpresak merkatuan duen 

egoera hobetzeko edo hari eusteko. 

Merkatuan bizirauteko, enpresak aztertu beharko du zer prestakuntza eskaini salmenta-

taldeari.  

Errendimenduan egon daitezkeen gabeziak identifikatzea 

Salmenta-taldearen prestakuntza-beharrak identifikatzeko, lehiatzeko ahalmenarekin 

lotutako faktoreak aztertuko dira (merkatu-kuota, produktu arrakastatsuak…), bai eta 

salmenten eboluzio onarekin lotutako adierazle batzuk ere (salmentak gehitzea, gastuak 

gehitzea, bezeroak gehitzea…). 

Beraz, salmenta-indarraren errendimenduan egon daitezkeen gabeziak identifikatzeko, 

beharrezkoa da enpresa barruko informazioa: salmenten eboluzioa, saltzaileen gastuak, 

bezeroen erreklamazioak…  
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Gako diren adierazleen eboluzioa aztertzea 

 Salmenten kopurua eta eskarien kopurua 

Salmenten eboluzioa salmenta-indarraren eraginkortasunarekin lotzen da: 

salmenta-indarraren eraginkortasuna jaistearen ondorioa izan daiteke salmenten 

beheranzko joera. Prestakuntza egoki batek konpon dezake egoera hori. 

 Saltzaileen errotazioa 

Saltzaileen errotazio handia motibazio-faltaren adierazgarri izaten da. Motibazio-

faltak kostu handiak dakarzkio enpresari, etengabeko aukeraketa-prozesuak egin 

behar dituelako (prozesu horiek garestiak dira, denboraz eta diruz). Motibazio-

programa batek egoera hori konpon dezake.  

 Kudeaketa administratiboan ematen den denbora 

Kudeaketa administratiboan emandako denbora optimizatzea oso garrantzitsua da. 

Prestakuntza-plan batek administrazio-kudeaketan eraginkorragoa izaten lagundu 

diezaioke saltzaileari, salmenta-lanetarako denbora gehiago izatea lortuz. Horren 

ondorioz, enpresak salmentak gehitzea lortuko du. 

 Kexa-eta erreklamazio-kopurua 

Kexa-kopuruak bezeroen asebetetze-maila adierazten du. Bezeroen asebetetzea 

hobetzeko, erabilgarriak dira komunikazio- eta arreta-tekniketan oinarritutako 

prestakuntza-planak. 

Elkarrizketen, inkesten eta galdetegien bidezko analisia egitea 

Saltzaileen gaitasun profesionalak hobetzeko eta garatzeko, ohikoa da inkestak eta 

galdetegiak erabiltzea. Analisi hori hainbat modutan egin daiteke: zuzeneko elkarrizketen 

bidez, inkesten edo galdetegien bidez edo salmenta-buruekin hitz eginez. 
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Inkesten edo galdetegien bidez, enpresako saltzaileen prestakuntza-beharrak identifikatu 

daitezke. Inkesta enpresako saltzaileei egiten zaien galdera multzoa da, behar bezala 

egituratua eta arautua, prestakuntza-beharrak jasotzeko.   

4.3 Merkataritza-taldeak prestatzeko helburuak, edukiak eta metodoak: 

prestakuntza-plana 

Atal honetan, prestakuntza-plana diseinatuko da: programaren helburuak, edukiak, 

metodoak eta planifikazioa zehaztuko dira. 

 

Prestakuntza-plan baten faseak: 

 

 

 

 

 

 

 

Prestakuntzaren helburuak 

Prestakuntza-beharrak identifikatu ostean, prestakuntza-planaren helburuak ezarriko 

dira. 

Helburuen adibide batzuk: salmentak igotzea, bezeroekin harremanak hobetzea, ezagutza 

eta motibazioa gehitzea, errotazioa jaistea… Prestakuntza-planak helburu bakar bat edo 

bat baino gehiago har ditzake.  

Prestakuntza-beharrak identifikatzea 

Prestakuntza-plana diseinatzea: helburuak, 

edukiak, metodoak eta denboralizazioa 

Prestakuntza-plana  ebaluatzea 

 

Prestakuntza-plana betearaztea 
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Komeni da helburu horiek hierarkizatzea, garrantzitsuenak zein diren jakiteko eta haiek 

lortzeari lehentasuna emateko.  

Prestakuntza-beharretatik abiatuta, prestakuntza-helburuak zehaztu daitezke: 

Prestakuntza-beharrak:  

Zer hobetu daiteke? 

Prestakuntza-helburuak: 

Zer gaitasun hobetu behar dira? 

Salmenten kopurua Salmenta-teknikak 

Saltzaileen errotazioa  
Enpresaren,  produktuen, lehiakideen, bezeroen, 

sektorearen eta legediaren ezaguera 

Kudeaketa lanetan ematen den 

denbora 
Kudeaketa 

Kexa- eta erreklamazio-kopurua  Komunikazioa 

Aurreko taulako helburuak helburu orokorrak dira. Helburu orokor horiek hobeto zehaztu 

beharko dira,  helburu espezifikoetan. Prestakuntza-helburu bat zehazteko ematen diren 

pausoen adibide bat eskaintzen da jarraian: 

PRESTAKUNTZA-HELBURU BAT ZEHAZTEA 

Prestakuntza-beharrak identifikatzea 

Salmenten analisia egiteko denbora jaistea eta Excel kalkulu-orrian txostenak aurkeztea 

Garatu beharreko gaitasunak 

Saltzailea gai izango da honako hauek egiteko: 

- Txantiloiak eta makroak erabiltzeko. 

- Formulak erabiltzeko. 

- Datu estatistikoak lortzeko. 

- Grafikoak eta taulak egiteko. 

Prestakuntza-helburua 

Lanerako beharrezkoak diren Excelen erabilera menperatzea 
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Prestakuntza-edukiak 

Prestakuntza-helburuetatik abiatuz, prestakuntza-edukiak landuko ditu enpresak. 

Prestakuntza-helburuak betetzen dituzten eduki edo programak zehaztuko dira. 

Helburuak betetzen dituzten prestakuntza-programak bilatuko dira. 

Hona hemen prestakuntza-edukien adibide batzuk: 

 Saltzaileen kudeaketa-gaitasunak hobetzeko, “Excel kalkulu-orriaren erabilera 

aurreratua”. 

 Salmenta-teknikak hobetzeko, “Salmenta ixteko teknikak saltzaile 

hasiberrientzat”. 

 Modu egokian komunikatzeko eta bezeroen kexa eta erreklamazioak gutxitzeko, 

“Komunikazio egokirako jarraibideak”. 

Prestakuntza-metodoak 

Ikasteko prozesuaren antolaketari buruzko erabakien multzoa da metodologia: edukien 

aukeraketa, antolaketa, jarduerak, baliabideak, ebaluazioa… 

Prestakuntza-metodoei dagokienez, gaur egun sailkapen orokor hau egiten da:  

 Urrutiko prestakuntza (sarean edo online).  Modalitate horren oinarria da 

informazio- eta komunikazio-teknologiek eta Internetek eskaintzen dituzten 

baliabideak erabiltzea. Ez dago irakaslearen eta ikaslearen arteko harreman 

zuzenik. 

 Zuzeneko prestakuntza. Modalitate horretan, irakaslearen eta ikaslearen arteko 

harreman zuzena dago. Saltzailea lanean dagoen bitartean egin daiteke, irakasle 

baten laguntzarekin, edo gela batean, lankideekin. 

- Zuzeneko prestakuntza taldean 

- Zuzeneko prestakuntza lanpostuan 
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Urrutiko prestakuntza (sarean edo online) 

Prestakuntza Interneten bidez egiten da, tutore baten laguntzarekin; eta, batzuetan, 

eskolan praktika-ordu batzuk ere izan ditzake saltzaileak.  

 

Metodo horren abantaila nagusia malgutasuna da: langileak bere kabuz egiten du 

prestakuntza, denbora nahi duen bezala programatuz.  

Desabantaila nagusia kontrol-falta da: enpresak ez du langileek egiten dutenaren 

gaineko kontrol zehatzik. Kostu aldetik, ostera, abantaila handiak eskaintzen ditu. 

Zuzeneko prestakuntza taldean 

Izenak adierazten duen bezala, taldean egiten den prestakuntza da. Enpresan 

bertan egin daiteke, joan-etorriei dagozkien kostuak eta denbora aurrezteko. Erdi-

mailako kostua du, eta kostuak kurtsora doazenen artean banatuko dira. 

Metodo horrek ahalbidetzen du taldeka lan egitea eta metodologia praktikoak 

erabiltzea: ideia-jasak (brainstorming), negoziazioaren simulazioak, rol-jokoak (role 

playing), produktuen erakusketak, taldeko aurkezpenak edota komunikazio-

teknikak landu daitezke. 

 



4. Merkataritza taldeak prestatzeko, hobetzeko eta birziklatzeko planak definitzea 

83 

 

Zuzeneko prestakuntza lanpostuan 

Prestakuntza saltzailea saltzen dabilen bitartean egiten da: ikuspegi praktikoa du, 

ikasitakoa zuzenean aplika daitekeelako. Prestatzailea enpresako langilea izaten da, 

gehienetan. Kasu horretan, bere eginbeharrak alde batera utzi behar ditu 

prestakuntzan aritzeko.  

 

Metodoaren abantaila eraginkorra izatea da, emaitzak jarraian ikus daitezkeelako: 

prestatzaileak egin beharreko zuzenketak adieraziko dizkio saltzaileari, eta jarraian 

aplikatu ahal izango ditu.  

Desabantaila garestia izatea da, saltzaile bakoitzeko prestatzaile bat behar delako. 

DENBORALIZAZIOA 

Prestakuntza-planak, plangintza guztiek bezala, denboralizazioa zehaztu beharko du: 

planean agertzen diren ekintzak betetzeko epeak. Epe bat ezartzeak ahalbidetzen du 

haren kontrola eta betetze-maila ebaluatzea. 

Prestakuntza-plana egiterakoan, kontuan hartu behar da saltzaileen beharrak taldeka 

antola daitezkeela. Saltzaile berri baten beharrak ez dira, normalean, enpresan urte 

batzuk daramatzan saltzaile batenak izango. Hori dela eta, honako multzo hauetan 

sailkatuko ditugu saltzaileak:  
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 Saltzaile berria 

Lanean hasi berri den saltzailea da hasiberria. Prestakuntza-beharrizan handiak 

izango ditu; batez ere, honako arlo hauei dagokienez: produktua, enpresaren 

filosofia, bezeroak, ibilbideak, lehiakideak…  

 Eskarmentudun saltzailea 

Urte batzuetan enpresan lan egin duen saltzailea da eskarmentuduna. Saltzaileak 

prestakuntza zehatzago bat behar izango du: produktu berrien gainekoa, legedi 

aldaketen gainekoa, salmenta-teknika berriei buruzkoa… 

 Taldeburua 

Salmenta-taldearen arduraduna da taldeburua. Taldeburuak taldea egoki 

zuzentzeko prestakuntza behar izango du. 

Besteak beste, honako prestaketa-behar hauek izan ditzake:  saltzaileen motibazio 

egokia lortzeko prestakuntza, lan-gatazkak kudeatzeko prestakuntza, salmenta-

teknika berritzaileen gainekoa, merkatuaren bilakaera aztertzeko prestakuntza… 
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4.4 Saltzaile berrien prestakuntza-planak 

Saltzaile berrien prestakuntza plana enpresan lanean hasten diren saltzaileei bideratua 

dago. Prestakuntza-plan orokorraren parte da. 

Saltzaile berriek, saltzeko beharrezko gaitasunak izan arren, lanpostuari dagokion 

informazio zehatza behar dute. Prestakuntza-planak beharrezko prestakuntza-ekintzak 

zehaztuko ditu, saltzaile berriak enpresara erraz egokitu daitezen. Enpresan lanean hasten 

diren saltzaileen eraginkortasuna du helburu.  

Helburu nagusiak hauek dira: 

 Saltzaile berriaren egokitzapena erraztea. 

 Enpresaren, produktuaren eta merkatuaren gaineko jakintza lantzea. 

 Saltzaileak izan ditzakeen prestakuntza-beharrak asetzea. 

EDUKI MINIMOAK HIRU MULTZOTAN BANATUKO DIRA: 

 BEZEROAK Bezeroei buruz jakin beharrekoak: 

- Bezero motak (ekoizleak, banatzaileak, handizkariak, txikizkariak, enpresa 

pribatuak…) 

- Bezeroen tamaina (enpresa txiki eta ertainak, enpresa handiak…) 

- Bezero garrantzitsuenak (salmenten % handiena dakartenak) 

- Bezeroen kokapena lurraldean  

- Bisiten maiztasuna 

 PRODUKTUAK Produktuei buruz jakin beharrekoak: 

- Produktuen erreferentziak eta produktu-motak  

- Errotazioa  

- Produktu berriak 
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- Produktuen aurkezpena eta funtzionamendua erakustea 

- Markak 

 ENPRESA Enpresari buruz jakin beharrekoak: 

- Historia 

- Azken ekitaldietako eboluzioa (salmentak, merkatu-kuota, nazioartekotzea) 

- Antolaketa (geografikoa, bezeroka…) 

- Organigrama 

- Merkatuan daukan posizioa 

- Helburuak 

- Korporazio-izaera, balioak 

- Erantzukizun sozial korporatiboa 

 

4.5 Saltzaile-taldeak hobetzeko eta etengabe prestatzeko programak 

Saltzaile profesional batek, nahiz eta saltzaile bikaina izan, prestakuntza-beharrizan 

batzuk dituela onartu behar du. Hobetzea lortu nahi bada, beharrezkoa da etengabeko 

prestakuntza, enpresarentzat zein langileentzat. Etengabe prestatzeko programak 

prestakuntza-plan orokorraren parte dira.  

Etengabeko prestakuntza = hobekuntza = eguneratzea = birziklatzea 
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Prestakuntza, motibazio-iturri 

 Ongi prestatutako profesionalak pozik egingo du lan. 

 Beharrezkoa da arrakasta eta lan-aitortza lortzeko. 

 Sormenari laguntzen dio; eta hark, norberaren asebetetzeari. 

 Promozioa lortzeko tresna da, ondo prestatutako langileei baino ez zaielako 

emango erabakiak hartzeko aukera. 

Etengabeko prestakuntzak hainbat bide edo molde har ditzake: kurtsoak, hitzaldiak, 

tailerrak, publikazioak, liburu espezializatuak, bideoak, eta abar.  

Ikus-entzunezko baliabideak erabiltzea garrantzitsua da, salmenten adibideak, 

bezeroekin elkarrizketak… lantzeko. 

Hobekuntzarako programa batean, parte-hartzaileek eskarmentua izango dute, eta 

edukiak eskarmentu horren arabera planteatuko dira. Izan ere, eskarmentu handiko 

saltzaileek behar duten prestakuntza ez da eskarmentu gutxiko saltzaileek behar dutena. 

Hori dela-eta, jakintza-mailaren arabera egokitutako ikastaroak eskainiko dira. 

Prestakuntzarako barneko iturriak ala kanpokoak erabiliko diren erabakitzeko, kontuan 

hartuko da enpresarekin zerikusia duten arloak diren ala ez: enpresarekin zerikusia duten 

arloak jorratzeko, barneko pertsonak egokiagoak dira. Eta salmentekin lotutako arloak 

lantzeko (salmenta-teknikak, plangintza, antolakuntza edota administrazio-kudeaketa), 

kanpokoak egokiagoak dira. 

Prestakuntza-jarduera batean zehaztu beharreko aldeak: 

 Titulua. Adierazgarria eta argia; mezu egokia igortzea lortu nahi da. 

 Helburuak. Jarduerarekin lortu nahi dena. 

 Edukiak. Helburuak lortzeko prestakuntzan landuko diren gaiak. Garrantzitsua 

da edukiak modu praktikoan lantzea. 
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 Metodologia 

- Metodoa. Urrutiko prestakuntza (online), zuzeneko prestakuntza… 

- Teknikak. Ideia-jasa edo brainstorminga, negoziazioaren simulazioa, rol-

jokoak, produktuen erakusketak, taldeko aurkezpenak… 

 Iraupena  

 Baliabideak. Erabiliko diren baliabide materialak, lokalak… eta beharrezko giza 

baliabideak. 

 Ebaluazioa. Parte-hartzaileei zein jarduerari egiten zaien azterketa, helburuak 

lortu diren edo ez jakiteko. 

 Bestelakoak. Ordutegia, tokia… horrelako aldeak zehaztu daitezke puntu 

honetan. 

4.6 Prestakuntza teoriko-praktikoa eta tokian tokiko prestakuntza 

Saltzailearen prestakuntzak praktikoa izan behar du, batez ere. Prestakuntza praktikoak 

egunerokotasunean sortzen diren egoerei aurre egiten lagunduko dio saltzaileari. Arlo 

praktikoa lantzeko, honako teknika hauek erabili daitezke:  

 Rol-jokoa (role playing). Egoera erreal baten simulazioa da, bi pertsonaren edo 

gehiagoren artean. 

 Tailerra (workshop). Aditu batek ezagutza batzuk aurkeztu eta landuko ditu. 

Ostean, prestakuntza-jarduerara bertaratu diren saltzaileek gai horren inguruko 

jarduera batzuk egin beharko dituzte.  

 Kasuen metodoak (egoera errealak konpontzean oinarritutako prestakuntza). 

Egoera edo arazo bat deskribatzen da, parte-hartzaileek  konponbideak aurkitu 

ditzaten. 
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Edukiak lantzeko aholkuak 

 Edukiak modu erakargarrian aurkeztea. PowerPoint aurkezpenak, bideoak, 

argazkiak edo artikulu zientifikoak… erabiltzea gomendatzen da. 

 Saltzailearen inplikazioa bilatzea. Programaren parte dela sentiaraztea, egiten 

dituen ekarpenak nabarmentzea… 

 Edukiak erronken bidez lantzea. Erronkak saltzaileei aurkezten zaizkien 

problemak dira, taldean lantzeko. Saltzaileak egiten duen lanarekin lotuta 

egongo dira. Erronken bidez, lankidetza hobetzea eta saltzailearen ikuspegia 

zabaltzea lortzen da, taldean lan egin behar duelako.  

4.6.1 Egoera errealen konponbidean oinarritutako prestakuntza 

Saltzailearen taldekako prestakuntza praktikoa egiten denean, ohikoa da benetako 

jardunean oinarritutako prestakuntza egitea.  

Prestakuntzan, saltzaileak gertaera baten gaineko informazioa jasoko du eta arazoa 

identifikatzen saiatuko da, beste saltzaileekin batera. Arazoa identifikatu ostean, hura 

konpontzeko proposamenak aurkeztuko dira.  

Saltzailea arazoarekin identifikatzen da antzeko egoerei aurre egin dielako lehenago 

bere jardunean; hori dela eta, arreta handia jartzen du.   

Saltzailea da protagonista, ez irakaslea. Parte-hartzea, entzute aktiboa, ikuspuntu 

ezberdinak ulertzea eta barneratzea… dira metodoaren helburuak.  Kasua aurkeztean, 

aukera guztiak eztabaidatzea eta aztertzea bilatzen da; eta saltzailearen esperientzian 

oinarritutako konponbideak planteatzea. 

Irakaslea prozesua bideratzeaz baino ez da arduratuko. Eztabaidak moderatzea, parte-

hartzaileen arteko errespetua lantzea eta talde-lana sustatzea izango ditu helburu. 
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4.6.2 Saltzailearen banakako prestakuntza lanpostuan 

Prestakuntza hau saltzailea salmenta-jardueran dabilen bitartean egiten da. Prestakuntza 

praktikoa da (egoera erreal bati aurre egin behar zaiolako) eta saltzailearen 

beharrizanetara ondo egokitzen da. Kostua da desabantaila nagusia, prestakuntza 

indibiduala delako. 

Ezaugarriak: 

 Prestatzailea irakasle partikular modura arituko da. Komeni da prestatzailea 

enpresako langile eskarmentudun bat izatea. 

 Prestatzaileak eguneko helburuak finkatuko ditu, salmenta-teknikak azalduko 

ditu eta bezeroaren eta produktuaren gaineko informazioa emango du. 

 Prestatzailea laguntzaile modura arituko da eta saltzaileak hobetu ditzakeen 

puntuak adieraziko ditu. 

 Prestakuntzak aste bat edo bi iraungo du, gehienez. Bi astetan, salmenta-lanen 

ziklo osoa ikus daiteke: merkatuaren prospekzioa, bezeroei bisitak, produktuen 

aurkezpenak eta erakusketak, salmenten itxiera, salmenta osteko zerbitzua eta 

kudeaketa administratiboa. 

Prestatzaileak honako arlo hauetan ikusten dituen akatsak zuzenduko ditu: 

 Bezeroarekin dituen harremanetan egiten diren akatsak. Tratuari, entzute 

aktiboari eta asertibitateari dagozkion akatsak izan daitezke, besteak beste. 

 Komunikatzeko gaitasunean egiten diren akatsak. Mezu erakargarriak 

eraikitzeko gaitasuna aztertuko da. 

 Bezero berrien bilaketan egiten diren akatsak. Prospekzio-metodoen erabilera 

egokia, bezerogaiak aurkitzeko gaitasuna… aztertuko dira. 

 Salmenta-zonaren eta denboraren kudeaketan egiten diren akatsak. Ibilbideak 

antolatzeko era, bisitaldiei esleitzen zaien denbora… aztertuko dira. 
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4.7 Prestakuntza-planen ebaluazioa 

Prestakuntza-planen ebaluazioa egitea lan zaila da, lortutako emaitzen balioespena egin 

behar delako. Ebaluazioa egitean, prestakuntza-planaren eraginkortasuna neurtzen da: 

planaren kostuak onurekin alderatzen dira.  

 Kostuak. Prestakuntzarako erabilitako baliabideak balioetsi beharko dira: 

prestakuntzaren kostua, langileek galdutako laneko orduak, erabilitako 

materialak, alokairuak… 

 Onurak. Onurak neurtzea ez da erraza, aurreikusitako helburuak lortu diren 

jakin behar delako. Helburuak lortu diren edo ez (eta lorpen-maila) jakiteko, 

emaitzen ebaluazioa egin beharko da, aurrez definitutako adierazle batzuen 

bidez.  

Ebaluazioaren helburua da aztertzea zer transferentzia-maila izan duen ikasitakoak eta 

zer eragin izan duen saltzailearen gaitasunetan. 

Prestakuntza-planaren ebaluazioak etorkizuneko prestakuntza-prozesuak hobeki 

planteatzeko balio du. Plan batek izan dituen akatsen ebaluazioak ahalbidetuko du 

etorkizuneko planen emaitzak hobetzea. Hori dela eta, inplikatu egin beharko dira 

prestakuntza-planaren plangintzan eta garapenean parte hartu duten arduradun eta 

salmentaburu guztiak. 
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Prestakuntza-plana ebaluatzeko adierazleak:  

 Formatuaren egokitasuna 

Formatuaren egokitasunari buruzko iritzia jasoko da, galdeketen edota elkarrizketa 

pertsonalen bidez. Galderak izan daitezke edukien egokitasunari buruzkoak, 

metodoei buruzkoak, iraupenari buruzkoak, asebetetze-mailari buruzkoak… 

 Ikasitakoaren ebaluazioa  

Ikasitakoa barneratu dela egiaztatu nahi da. Hainbat ebaluazio-sistema erabil 

daitezke horretarako: idatzizko probak, proba praktikoak, behaketa, ariketak… 

Komeni da edukien ezaguerari buruzko aurre-ebaluazioa egitea, hasieran, eta 

ebaluazioa, amaieran. Horrela, prestakuntza amaitutakoan, bi ebaluazioen arteko 

konparaketa egin daiteke, eta eboluzioa egon dela ziurtatu.  

 Jarreren aldaketa 

Jarreren aldaketa egon dela egiaztatu nahi da. 

- Behaketa 

Behaketa modu bat da jarrera-aldaketak egon direla egiaztatzeko. 

Horretarako,  taldeburua saltzailearekin joango da lanera, jarrera-aldaketa 

egon dela konprobatzeko. 

- Galdeketa 

Galdeketaren bidez ere egiaztatu daiteke jarrera-aldaketa egon den ala ez. 

Bezeroei eta taldeburuei galdetuz, esaterako, egiazta daiteke saltzaileak 

nolako jarrera duen. 

 Adierazle kuantitatiboak 

Aldagai kuantitatiboen azterketaren bidezko ebaluazioa da. Honako aldagai 

kuantitatibo hauek azter daitezke, besteak beste: 
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- Salmenten gehikuntza  

- Efikazia (bisitatutako bezeroko zenbat eskari jaso diren) 

- Bezero-kopuruaren gehikuntza 

- Prospekzio-lanen eraginkortasuna (lortutako bezeroak /bezero potentzialak) 

- Neurtzen zailagoak diren beste faktore batzuk: hazkunde ekonomikoa, 

inguruan gertatzen diren aldaketak, bezeroen nahien aldaketak… 

Gehien erabiltzen diren adierazleak kuantitatiboak dira, objektiboak eta neurgarriak 

direlako. Horrek ebaluazioa errazten du.  
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5. MOTIBAZIO ETA ORDAINKETA SISTEMA BATEN DISEINUA 

Enpresa arloan, langileak lana betetzeko duen jarrera positiboa da motibazioa. Motibazio-

faltak arduragabekeria eta lanerako gogorik eza dakartza; motibazioak, aldiz, 

eraginkortasuna. Motibazioa ezinbestekoa da, beraz, langileen eraginkortasuna eta 

enpresaren arrakasta lortu nahi badira. 

Hala ere, motibazioa lortzea ez da lan erraza; horrenbeste motibazio-teoria egotea da 

horren adierazle. Motibazio-sistema bat diseinatzeko, ezagutu egin behar dira 

zuzendaritza-estiloak eta motibazio-teoriak; eta, horrez gain, beharrezkoak dira 

ordainketa-sistema eta motibazio-teknika egokiak. Saltzaileen eraginkortasuna 

bultzatzeko lan-giroa lortzea da helburua.  

5.1 Enpresaren eredu kulturala 

Enpresaren eredu kulturalak erabakiko ditu haren ezaugarriak: balioak, lidergoaren 

estiloa, erabakiak hartzeko modua, arauak (eta haiek aplikatzeko moduak), informazio-

fluxuak…  

Eredu kulturala enpresako arduradunek transmititzen dute haien jarreraren eta 

jokabideen bidez. Hortaz, enpresaren eredu kulturalak baldintzatuko ditu enpresako 

hainbat arlo, baita berrikuntza-prozesuak eta haien kudeaketa ere. 

Eredu kulturalak: 

 Boterera bideratutako enpresa 

Lehiakortasuna da enpresaren helburua. Botere-posizioa indartzea bilatzen du; 

erabakiak modu zentralizatuan hartuko ditu. 
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 Arauetara bideratutako enpresa 

Segurtasuna eta egonkortasuna dira enpresaren helburuak. Arauak betetzea, 

eginbeharrak betetzea eta prozeduren ordena zehatza gordetzea dira eredu horri 

lotutako balioak. 

 Emaitzetara bideratutako enpresa 

Eraginkortasuna eta baliabideen optimizazioa bilatzen da; inbertitutako baliabideak 

hainbat arinen berreskuratzen saiatuko dira enpresa horretan. 

 Pertsonetara bideratutako enpresa 

Enpresak bilatzen du langilearen gaitasunak hobetzea eta haren beharrizanak 

asebetetzea. Langilearen ongizatea bilatzen da, enpresaren jardueran izango dituen 

ondorio positiboengatik.  

5.2 Zuzendaritza- eta lidergo-estiloak 

Zuzendaritza osatzen duten pertsonak ahalmena eta erantzukizuna dute enpresa edo 

erakunde bateko jarduerak planifikatzeko, koordinatzeko eta kontrolatzeko. 

Zuzendaritza arrakastatsua lidergo egokiarekin lortzen da. Liderra den zuzendariak izan 

behar ditu: karisma, nortasun zabala, konfiantza sortzeko ahalmena, komunikatzeko eta 

laguntzeko gaitasuna… Eta ezaugarri horiek taldea zuzentzen eta aurreikusitako 

helburuak lortzen lagunduko diote.  

Taldeak liderra errespetatuko du, eta liderrak bere taldeko kideen ekimenetan, sormen-

prozesuetan eta garapenean lagunduko du. Erantzukizuna, talde-lana, pertsonen 

garapena eta partaidetza 

sustatuko ditu liderrak. 
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5.2.1 Zuzendaritza- eta lidergo-estiloen gaineko teoriak 

Aurretik azaldutako zuzendaritza- edo lidergo-estilo ideal hori ez da beti betetzen.  

Zuzendaritza-funtzioa egiteko askotariko estiloak daude (hainbat faktorek baldintzatuko 

dute: antolaketak, enpresaren balioek, liderraren izaerak…). 

Hiru zuzendaritza-estilo daude: 

X eta Y teoriak 

Douglas Mc Gregor-ek definitu zituen lehen bi teoriak: X eta Y teoriak. Mc Gregor-ek ikusi 

zuen zuzendariaren edo liderraren jokabidea langileaz zuen ikuspegiaren araberakoa zela. 

Zuzendariek bi muturreko eratan jokatzeko joera zuten. Muturreko bi jokabide horiek X 

teoria eta Y teoria moduan izendatu zituen. 

 X teoria 

Zuzendariak uste du soilik mehatxupean lan egiten duela langileak. Teoriaren 

hipotesiak honako hauek dira: 

- Langileak gorroto du lan egitea; diruaren eta ordainsarien truke baino ez du 

lan egingo. 

- Langilea kaleratua izateko beldur da eta horregatik egiten du lan. Lan egiteko, 

presioa sentitu behar du. 

- Ez du nahi prestigiorik, ez eta ardurarik ere. 

- Nahiago du agindua izatea, agintzea baino: nahiago du lan egin pentsatu barik 

eta erabakirik hartu barik. 

- Ez du nahi aldaketarik, eta eredu ezagunak ditu gustuko. 

Horrela zuzentzen duen liderrak estilo autoritarioa du. Uste du modu horretan 

soilik lor ditzakeela emaitza onak. 
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 Y teoria 

Y teoria X teoriaren kontrakoa da. Teoria honen arabera, langilea baikorra da, 

dinamikoa eta malgua. Teoriaren hipotesiak honako hauek dira: 

- Langilea, izatez, aktiboa da. Lanak motibatu egiten du eta ondo sentitzen 

laguntzen dio. 

- Kanpoko kontrola eta zigorrak ez dira helburuak lortzeko modu bakarrak; 

langileak ardurak nahi ditu. 

- Langileak anbizioa du, baita sormena ere. 

- Langileak bere burua zuzendu dezake; ez bakarrik ardurak onartu, bilatu ere 

egiten ditu. 

- Langileak asebetetzea bilatzen du lanaren bidez. 

Aurreko ikuspuntua duen zuzendariak lidergo-estilo permisiboa du.  

Mc Gregor-en ustez, zuzendaritza-estilo bat aurrera eramateak langileengan eragin 

zuzena izango du, eta haren arabera  lan egiteko joera izango dute: liderraren usteak egia 

ez badira ere, zuzendaritza-estilo jakin bat aplikatzearen ondorioz, egi bihurtuko dira.  

Ondorioz, zuzendaritza-estiloak eragin zuzena izango du langileen portaeran. Beraz, Mc 

Gregor-ek zuzendaritza-estiloaren motibatzeko ahalmenean sinesten du. 
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 Z teoria 

William Ouchin-ek definitu zuen Z teoria. Enpresa japoniarren printzipioak 

Ameriketako Estatu Batuetan aplikatzen hasi zirenean sortu zen teoria hau, 

Japoniako ekonomian lorturiko arrakastak erdietsi nahirik. 

Honako printzipio hauetan oinarritzen da: 

- Bizi guztirako lana. Enpresak langile berri bat kontratatzen duenean, nolabait 

bizitza osoko proiektua eskaintzen dio. 

- Justizia. Antolakuntzan, justizia-printzipioari jarraitu behar zaio. 

- Apaltasuna. Etengabe hobetzeko prest egoteko, beharrezko ezaugarria da 

apala izatea. 

- Kontsentsua. Erabakiak hartzeko, kontsentsua eta langilearen partaidetza 

bilatzen dira (japoniar kulturan oinarrituriko printzipioa da). 

- Taldeko espiritua. Langilea enpresako partaide sentitu behar da.  

- Erantzukizun kolektiboa. Denak dira arrakastaren ala porrotaren erantzule. 

Taldekide guztiek ardura bera dute. Hori ere japoniar kulturan errotutako 

printzipioa da. 

- Langilea erabat zainduta dago: ekitaldi sozialak, taldeko oporrak, etxebizitza, 

garraioa…  

Japoniar kulturako printzipio horiek aplikatuz gero, erakunde bereziak lortzen dira: 

diru kantitate handiak inbertitzen dira langileen prestakuntzan; txikia da langileen 

errotazioa; geldoa da haien barne-sustapena (promoción interna, gaztelaniaz), 

soldatak parte aldakor bat du (motibatzeko), eta langileak enpresarekin daukan 

lotura sendotzeko ekintzak egiten dira. 

Era horretan zuzentzen duen liderrak estilo parte-hartzailea du. 
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Lidergoari buruzko teoriak bezala, asko dira lidergo‐estiloak. Honako hauek dira 

nagusietako batzuk: 

 Estilo autokratikoa. Lider autokratikoak berak bakarrik hartuko ditu erabakiak, 

inori ezer galdetu gabe, eta betearazi egingo ditu. Ez da langileaz fidatzen eta, 

horregatik, beldurra eta zigorra erabiltzen ditu motibatzeko. Komunikazioa soilik 

goitik beherakoa izaten da, eta langileak bere autoritatea onartzea espero du 

liderrak. 

 Estilo permisiboa. “Egiten uzten” duen lidergoa da. Langileak libreki lan egin 

dezake eta erabakiak ere hartu ditzake, liderrak jarritako mugak onartuta. Lider 

autokratikoaren aurkako estiloa da: langileak nahi duena egiteko askatasuna du. 

Autoritate-maila baxua du liderrak. 

 Parte‐hartzailea. Helburuak taldeak ezartzen ditu. Eta erabakiak ere taldeak 

hartzen ditu, langileenganako konfiantza erabatekoa delako. Langilearen parte-

hartzeari ematen zaion garrantziak motibatu egiten du langilea. Komunikazioa 

goitik beherakoa, behetik gorakoa eta zeharkakoa izaten da. 

Egoeren dibertsitateari erreparatzen dieten autoreen ustez, egoera bakoitzak lidergo‐

estilo bat eskatzen du, eta ez dago, beraz, lidergo optimo absoluturik: liderraren eta 

antolaketaren ezaugarriez gain, kontuan hartu behar dira liderrak menpean dituen 

lankideen ezaugarriak (gaitasunak, prestakuntza, interesak eta lanerako gogoa). Langile 

bakoitza modu jakin batean gidatu eta zuzendu behar da, haren gaitasunen eta interesen 

arabera.Lidergo 

 m 
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5.3 Motibazio-teoriak 

Enpresarentzat, saltzailearen beharrizanak ezagutzea garrantzitsua da, haren jarreran 

eragin nahi duelako. Saltzailearen jokaeran eragitea bilatzen da, motibatuta egon dadin. 

Motibazioa bereziki garrantzitsua da enpresa-arloan; horregatik, hainbat aldiz ikertu dira 

motibazio-prozesuak eta faktoreak. Zuzendaritzaren ardura da motibazio-funtzioa 

betetzea. 

Motibazioa: Saltzaileak egingo duen ahalegina eta izango duen jarraitutasuna bere 

lanpostuko eginkizunak betetzeko. 

Saltzaileak, beste edozein langilek bezala, beharrizanak ditu.  Beharrizan horietan eragina 

daukate haren inguruko pertsonek, harremanek eta lan-baldintzek.  

Beharrizanak adierazi ondoren, behar horiek asebeteko dituzten helburu batzuk finkatuko 

dira. Helburuak txarto planteatzeak edo beharrak ez asebetetzeak egonezina dakarkio 

saltzaileari. Tentsio horien ondorioz, saltzaileak jarrera aldatuko du, desiotako helburuak 

lortu arte. 

Asebete diren beharrizanak arrakasta moduan hartuko ditu saltzaileak. Ase gabeko 

beharrizanek, ordea, frustrazioa eragingo diote saltzaileari; eta honako ondorio hauek 

ekar ditzakete: 

 Etsitzea edo amore ematea: 

- Pasibitatea erakustea eta uko egitea parte hartzeari.  

- Beharrizanei eta erantzukizunei aurre ez egitea. 

- Interesa galtzea. 

- Akats-kopurua handitzea. 

 Ordezko eginbeharrak bilatzea: 

- Lanetik kanpo nabarmentzeko gogoa sortzea. 
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- Beste zeregin batzuetarako energia gordetzea. 

- Lanarekin konpromiso-falta izatea. 

- Kostuekiko interes-falta erakustea. 

- Ahalik eta esfortzurik txikiena egiteko joera izatea. 

 Agresibitatea erakustea: 

- Amorruz jokatzea. 

- Arazoak sortzea. 

- Mespretxuzko adierazpenak egitea. 

Motibazioaren gaineko hainbat ikerketek ondorioztatu dute ordainsariak ez direla 

langileen  motibazioa lortzeko modu bakarra. Motibazio-teoria garrantzitsuenak azalduko 

dira jarraian. 

5.3.1 Maslow-en Teoria 

Abraham Maslow-en arabera, pertsonen motibazioa haien beharrizan eta desiren 

araberakoa da, eta behar (eta desira) horiek hierarkikoki antolatu daitezke. Horretarako, 

Maslow-ek pertsonen beharrizanen piramidea eraiki zuen. Piramide horretan, pertsonen 

beharrizanak sailkatu zituen, beharrizan fisikoei zein psikikoei erreparatuz. 

Beharrizanen sailkapena hau da, Maslow-en arabera: 

 Lehen mailako beharrizanak: beharrizan fisiologikoak. Bizitzeko beharrizan 

naturalak edo berezko beharrizan fisiologikoak: elikatzea, arnastea, atsedena 

hartzea... 

 Bigarren mailako beharrizanak: segurtasun-beharrak. Horien artean daude 

seguru sentitzea eta inguruko baldintzak egonkorrak izatea. 

 Hirugarren mailako beharrizanak: atxikimendu-beharrak. Pertsonen artean 

harremanak sortzea, onartua eta maitatua izatea.  
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 Laugarren mailako beharrizanak: onespen-beharrak. Errespetatua eta 

estimatua izatea: estatusa, arrakasta. 

 Bosgarren mailako beharrizanak: errealizazio pertsonala. Norberaren ahalmen 

intelektuala garatzea edota nahi duzuna izatera heltzea. 

 

Beharrizanak Egunerokoan Lan-arloan 

1. Fisiologikoak Janaria, edaria, arropa, 

atsedena, tenperatura… 

Soldata, atsedenaldiak, 

oporrak, ergonomia… 

2. Segurtasuna Arriskuen aurkako babesa Lan egonkorra, lan-

segurtasuna, gizarte-

segurantza, pentsio-

planak... 

3. Atxikimendua Talde bateko kide izatea, 

adiskidetasuna, maitasuna… 

Lankideak izatea, lan-

taldeko kide izatea… 

4. Onespena Nork bere buruarengan 

konfiantza izatea eta ondo 

sentitzea, besteen errespetua 

eta estimua izatea 

Karguak, mailaz igotzea, 

sariak, omenaldiak… 

5. Errealizazio 

pertsonala 

Nork bere gaitasunak garatzea 

lortzea 

Ikerketak, sormen-lanak, 

proiektu aitzindariak 

garatzea… 

Errealizazio 
pertsonala 

Onespena 

Atxikimendua 

Segurtasuna 

Behar fisiologikoak 
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Lehendabizi, oinarrizko betebeharrak asebeteko dira (piramidean baxuenak), eta, horiek 

asebetetzean, maila goragokoak asebeteko dira. 

Asebete den beharrak ez du motibatzeko efekturik; maila altuagoko beharra asetzeko 

nahiak, ordea, bai. Beharrizan bat asetzeko ezintasunak frustrazioa sortuko du; eta, 

horrek  eragina du langilearen errendimenduan. Langilearen beharrak asetzea lortzen 

bada, ordea, langilea motibatu egiten da eta lan gehiago egiten du. 

Langileak hainbat behar izango ditu, baina, behe-mailakoak asebeteta baditu, goi 

mailakoak izango ditu gidari. Hala ere, pertsona guztiek ez dute piramidearen goialdera 

heltzea lortzen. 

5.3.2 Herzberg-en Teoria 

Frederick Herzberg‐ek bi behar mota bereizten ditu: higiene‐beharrak eta behar 

motibatzaileak. Higiene‐beharrak lan-giroarekin eta lanaren baldintzekin lotuta daude; 

behar motibatzaileak, berriz, gizaki bakoitzak garatzeko duen helburuarekin. Eta helburu 

hori lortzen bada, langilea gogobete egingo da. 

Herzberg-en ustez, higiene-beharrak betetzen direnean, langileak ez du atsegin berezirik 

lortzen; hau da, behar horiek asetzeak langilearen frustrazioa saihesten du soilik, baina ez 

du langilea motibatzen. 

 Higiene beharrak. Lan-giroarekin eta lan-ezaugarriekin lotuta daude. 

Derrigorrez bete behar dira,  baina ez dute motibaziorik sortzen langilearengan. 

- Atsedenaldiak 

- Segurtasuna eta higienea 

- Lan-baldintzak 

- Harremanak  

- Enpresaren antolaketa 



5. Motibazio eta ordainketa sistema baten diseinua 

104 

 

 Motibatzaileak. Langile bakoitzak bere burua garatzeko duen helburuarekin 

lotuta daude. Enpresak behar horietan eragin beharko du langilea motibatzea 

lortzeko. 

- Onespena 

- Mailaz igotzea 

- Arrakasta 

- Erantzukizuna 

- Erronka profesionalak 

Herzberg-en ustez, lan‐baldintza txarrak (segurtasun eta higiene gutxi, soldata apala…) 

hobetuta, langilea hobeto sentituko da; baina horrek ez du esan nahi motibatuko denik. 

Lan-baldintza batzuk (higieneari dagozkionak, batik bat) hobetu arren, ez da motibazio‐

maila areagotzen. 

Faktore motibatzaileak betetzen badira (ardura, onespena, mailaz igotzea, 

prestakuntza…) langilea motibatu egingo da. Hala ere, faktore motibatzaileak ez 

betetzeak ez du langilea nahigabetu behar. 

Adibidez, sail jakin baten buru izendatuz gero, langilea oso motibatuta senti daiteke; 

baina, izendatzen ez badute, langile horrek ez du zertan motibazio-eza sentitu. 

5.3.3 Alderfer-en ERG teoria  

Maslow-en teoria berraztertzen du Alderfer-ek eta beharrizan hauek zehazten ditu: 

existitzea, erlazionatzea (harremanak izatea) eta garatzea. Maslow-en modeloari 

jarraituz, langilearen oinarrizko betebeharrak asebete arte, ez dira goragoko beharrizanak 

azaleratuko. Onespen- eta autoerrealizazio-beharrak agertzeko, adibidez, lehendabizi 

soldata- eta atxikimendu-beharrak estaliak izan beharko ditu langileak. 

Alderfer-en ERG teoriaren arabera, ostera, bakoitzaren esku dago zein beharrizan motari 

ematen zaion lehentasuna eta zein mailaraino.  
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 Existitzea. Oinarrizko beharrizanak biltzen ditu, fisiologikoak eta 

segurtasunezkoak. 

 Erlazionatzea (harremanak izatea). Kanpo-garapenari dagozkion beharrizanak. 

Horiek asebetetzeko, beharrezkoa da pertsonekin harremanak izatea.  

 Garatzea. Pertsonen barne-garapenari dagozkion beharrizanak. Hemen 

norberaren onespen-beharra eta errealizazio pertsonala sartzen dira.  

 

Maslow-en teoriarekiko aldeak:  

 Alderfer-ek ez du beharrizanen egitura trinkoan sinesten. Ez du uste 

beharrizanak beti ordena jakin batean agertuko direnik.  

 Hainbat beharrizan mota  ager daitezke une berean. 

 Langileak goragoko beharrizan bat asebetetzea lortzen ez badu, beheragoko 

beharrizan bat sortuko zaio (Maslow-ek, berriz, defendatzen du langileak 

piramideko maila horretan jarraituko duela beharrizana asebetetzea lortu arte). 

 Beharrizanen ordena aldakorra da. Ordena hori hainbat faktorek baldintzatzen 

dute: heziketak, familia-giroak eta kultura-mailak, besteak beste. Japoniar 

kulturan, esate baterako, lehentasuna ematen zaie atxikimendu-beharrizanei 

(segurtasunari eta fisiologia-mailako beharrizanei). 

Garatzea 

Erlazionatzea 

Existitzea 
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5.4 Saltzailearen motibazioan eragiten duten faktoreak 

Aldagai sozio-demografikoak 

Adinak, sexuak, laneko esperientziak, familia-kargak eta ikasketa-mailak eragina dute 

langilearen motibazioan. Maila orokorrean, hainbat ikerketaren bidez, honako ondorio 

hauek lortu dira: 

- Adinez zaharragoa den eta lan-esperientzia zabalagoa duen langileak soldata 

altuagoa izaten du.  

- Adinez zaharragoa den saltzaileari bereziki interesatzen zaio lanpostuaren 

segurtasuna; adinez gazteagoa denak, berriz, hobetzeko eta prestatzeko 

aukerak eskertuko ditu. 

- Familia-kargak dauzkan langileak balio handiagoa emango die lansariei eta 

segurtasunari. 

- Saltzailearen prestakuntza-mailak eragina du haren helburuetan: barne-

sustapenari dagokionez, soldatari dagokionez eta onespenari dagokionez, 

besteak beste. 

Saltzaile baten lanaren etapak 

Saltzailearen lanaren etapak haren motibazioan daukan eragina aztertzeko, 1988an Cron-

ek, Dubinsky-k eta Michaels-ek egindako ikerketa jarraituko da. Autore horien arabera, 

saltzailearen gaitasuna, emaitzak eta inguruarekiko daukan pertzepzioa aldatu egiten dira 

haren garai profesionalaren arabera.  

Lau garai bereizten dituzte ikerlariek: 

 Esplorazioa. Saltzaileak ibilbide profesionala hasten duen garaia da. Garai 

horretan prestakuntza ematea, laguntzea, ikuskatzea, adorea ematea eta egiten 

duen lana aintzat hartzea gomendatzen da.  
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 Finkatzea. Saltzaileak lana onartu du jada. Garai horretan egonkortzea, 

trebetasunak hobetzea eta etekin ekonomikoa lortzea bilatzen du. Bai eta 

barne-sustapena eta baldintzak hobetzea ere. Hori dela-eta, zuzendariei 

aurreikuspen irrealik ez sorraraztea gomendatzen zaie; ez barne-sustapenerako 

aukerei buruz, ez eta horien abiadurari buruz. 

 Egonkortzea. Saltzaileak enpresan daukan estatusa edo maila mantentzea 

bilatzen du garai horretan. 

 Urruntzea edo erretiroa. Garai hori hurbildu ahala, saltzailea bere lanetik 

aldentzen hasten da psikologikoki, eta esfortzu txikiarekin lor daitekeen 

errendimendu onargarria baino ez du bilatzen. 

Laneko etapen ezaugarriak 

 Esplorazioa Finkatzea Egonkortzea Urruntzea 

Ibilbide 

profesionalari 

dagokionez 

Lanbide bat 
aurkitzea. 

Arrakasta izatea 
aukeratutako 
lanbidean. 

Ibilbide 
profesionala 
ebaluatzea, 
beste norabide 
batzuk ere 
aztertuz. 

Ibilbide 
profesionala 
amaitzea. 

Laneko 

eginbeharrei 

dagokienez 

Lana egin ahal 
izateko 
beharrezko 
trebetasunak 
garatzea. 

Landutako 
trebetasunak 
emaitzak 
hobetzeko 
erabiltzea. 
Autonomia 
handiagoarekin 
lan egitea.  
Kreatibitatea eta 
berrikuntza 
lortzea.  

Lortutakoari 
eustea; 
errendimendua 
maila altuari 
eustea. 

Errendimendu 
maila egokiari 
eustea. 

Erronka 

pertsonalei 

dagokienez 

Profesional 
ona izatea. 

Barne-sustapena  
lortzea eta 
baldintzak 
hobetzea. Lan-
bizitza eta familia 
bateragarri egitea 
bilatzea. 

Motibazioari 
eustea. 
Lorpenei eta 
adinari aurre 
egitea. 

Arlo 
profesionaleko 
lorpenak 
ebaluatzea. 
Norberaren 
irudia 
berreraikitzea. 
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Beharrizan 

psikologikoei 

dagokienez 

Lankideek 
onartua izatea 
eta lankideei 
laguntzea. 

Garapena. 
Autonomia. 
Norberarenganako 
konfiantza. 
Lehiakortasuna. 

Lehiakortasuna 
gutxitzea. 
Segurtasuna. 
Lankide gazteei 
laguntzea. 

Lanetik 
kanpoko 
identitatea 
garatzea. 
Enpresatik 
urruntzea. 

Nortasuna 

Saltzailearen nortasunak eragin zuzena du motibazioan. Adibidez, saltzaile batek zenbat 

eta konfiantza handiagoa izan bere buruarengan, orduan eta aukera handiagoa izango du 

errendimendua hobetzeko, ziur hitz egiteko eta helburuak lortzeko (gaitasun handiagoa 

duelako).  

Saltzailearen ezaguera-maila 

Saltzailearen ezaguera-maila motibatzeko elementu bat da: saltzaile batek (bere ezaguera 

dela-eta), egoeraren gaineko zenbat eta kontrol handiagoa izan, are eta aukera handiagoa 

izango du errendimendua hobetzeko. 

5.5 Saltzaileen motibazioa 

Lidergoa eta motibazioa estu-estu lotuta daude: langileen arteko kohesioa lortzeaz gain, 

liderraren egiteko nagusia enpresaren eta langileen helburuak bateratzea da.  

Eginkizun hori behar bezala betetzeko, liderrak baliabideak eskainiko dizkie saltzaileei 

beharrak eta nahiak asetzeko (prestakuntza, barne-sustapenerako sistema…) eta desira 

horiek bultzatzen dituen enpresa‐giroa sortuko du. Saltzaileen gaitasuna guztiz garatzea 

eta baliatzea lortu nahi du liderrak. 
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5.5.1 Saltzaileen asebetetze-egoera eta beharrizanak  

Langileen asebetetze-maila ezagutzea garrantzitsua da: lanarekiko, lankideekiko, 

arduradunekiko… Komunikazio-kanalak zabaltzeak saltzaileen beharrak ezagutzea 

ahalbidetzen du. Saltzaileen motibazioa ezagutzeko, hainbat modu daude; batzuk, 

subjektiboak (elkarrizketak, galdetegiak, inkestak, eta abar) eta beste batzuk, objektiboak 

(ez-bertaratzeen azterketa, pertsonalaren errotazioaren azterketa). 

Bestalde, komeni da aztertzea langilearen garai profesionala, haren nortasuna eta 

ezaguera-maila. Era horretan, saltzailearen beharrak eta helburuak ezagutzea lortuko da, 

eta horiek asetzeko baliabide egokiak eskainiko zaizkio. 

Saltzaileari goi-mailako helburuak lortzen laguntzea bilatzen da. Era berean, langilea 

enpresarekin identifikatzea lortu nahi da, harro sentitzea bertako langilea izateaz. 

5.5.2 Saltzaileen motibazioa lortzeko aholkuak 

Saltzaileen beharrizanak aztertu ostean, zuzendaritzak behar horiek asebetetzen saiatu 

behar du. Horretarako, arlo hauetan esku hartzea gomendatzen da: 

 Lanaren edukia eta antolaketa. Lanaren eduki eta antolaketa egokiak 

saltzailearen motibaziorako funtsezko elementuak dira. Aholkuak: 

- Saltzailea lanpostura egokitzea, bai eta lanpostua saltzaileari ere. Saltzailearen 

jakintza-esparruak eta gaitasunak kontutan hartuz, hari ondo egokitzen 

zaizkion bezero eta zonak esleituko zaizkio. 

- Lana edukiz aberastea. Lana aberasteak saltzaileak bere buruaz daukan irudia 

hobetzen laguntzen du.  

- Saltzaileak dituen gastuetan konfiantza izatea, kontrolak gutxituz. 

 Barne-sustapena. Saltzailearen gaitasun, ezagutza eta inplikazioa handitu ahala, 

barne-sustapenerako aukerak eskaintzen dituen sistema sortu behar da. Era 

horretan, saltzailearen lorpenak onartzen ditu enpresak. Aholkuak: 
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- Barne-sustapen sistema justua izatea. Langile guztiek sustapenerako 

beharrizanik izango ez duten arren, lantokian bidezko sistema bat dagoela 

sinetsi behar dute. 

 

 Prestakuntza. Beharrezko elementua da gaitasun profesional eta pertsonalak 

garatzeko, eta saltzailearen errendimendua hobetzeko. Prestakuntza funtsezko 

elementu bat da saltzailea motibatzeko. Aholkuak: 

- Lanpostuak garatzeko eta aberasteko, prestakuntza-planak diseinatzea. Plan 

horiek lanean garatzen diren trebetasunak hobetzea dute helburu. Bezeroekin 

lotura sustatzea ere bilatzen da.  

- Saltzailea kongresuetara bidaltzea, hitzaldi edota intereseko batzarretara. 

Saltzaileari batzar horien garrantzia adierazten zaio, bera bidaltzeaz gain 

enpresako beste arduradun edo lankide batzuk bidaliz. Gainera, 

enpresarentzat salmenta-indarrak daukan garrantzia ulertzea ere lortuko da. 

 Ordainsari-sistema. Ordainketa tresna garrantzitsua da salmenta-taldeak 

zuzentzeko. Gakoa sari ekonomikoen eta ez ekonomikoen diseinu egokia egitea 

da. Aholkuak: 

Saltzailea 
motibatzeko 

moduak 

Lanaren 
eduki eta 

antolaketa 
egokiak 

Barne 
sustapena 

Prestakuntza 
Ordainsari 

sistema 

Arrakasta 
goraipatzea 
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- Ordainsari-sistema baten diseinua egitea. Diseinatzen den ordainsari-sistemak 

sari ekonomiko eta ez-ekonomikoen arteko oreka egokia izan beharko du. 

Ordainsari-sistema horretan, saltzailearen helburuen lorpena zuzendaritzak 

ezarritako helburuen menpe egongo da. 

- Ordainsari-sistemen berdintasuna eta zuzentasuna bermatzea. 

 Arrakasta goraipatzea. Saltzailearen lorpenak goraipatzea langilea motibatzeko 

modua da. Arrakasta lortu ahal izateko, lehendabizi helburuek ondo zehaztuta 

egon behar dute. Aholkuak: 

- Saltzaile bakoitzak lortu beharrekoa ondo zehaztea eta helburua eskuragarria 

dela ziurtatzea. Helburua eskuragarria izatea garrantzitsua da, era horretan 

saltzaileak helburuak lortzen dituela sentituko duelako. 

- Lan ona egiten bada, onartu eta goraipatu egin behar da. Komunikazio hori 

hainbat modutan egin daiteke: sariak emanez, langilea sustatuz, barneko 

komunikazio-sistemetan argitaratuz, zuzenean zorionduz, deituz, eta abar. 

5.6 Pizgarriak 

Lan-pizgarriak edo soldata-pizgarriak saltzaileak jasotako ordainsari gehigarriak (edo 

bestelako sariak) dira, enpresak ezarritako helburuak arrakastaz betetzeagatik jasoak.  

Enpresek hainbat tresna erabili ohi dituzte motibatzeko, eta horien artean daude 

pizgarriak. Oso ohikoa da saltzaileei lortutako salmenten araberako pizgarriak ematea. 

Pizgarri ekonomikoak. Lanaren kantitateagatik edota kalitateagatik ordaintzen den 

oinarrizko soldataren osagarri edo eranskina da pizgarri ekonomikoa. 

Dirua pizgarri boteretsua da eta, ondo erabiltzen bada, langilearen motibazioa handitzeko 

balio du. Horregatik, neurri eraginkorra da helburuak lortzearekin lotutako pizgarri 

ekonomikoak erabiltzea: soldata-igoerak, dirusari edo primak, pentsioak, osasun-

zerbitzuak… Betiere pizgarri horiek ondo erabiltzen badira, eta egiten den lanaren eta 

jasotzen den pizgarriaren arteko lotura zuzena badago. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Langile
https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ordainsari&action=edit&redlink=1
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Pizgarri ez-ekonomikoak. Lanaren kantitate edota kalitateagatik jasotzen diren sari ez-

ekonomikoak. Pizgarri horien adibide batzuk dira: 

 Ordutegi malguak. Saltzaileari lana eta familia bateratzea ahalbidetzen dion 

ordutegi malgua eskaintzea.  

 Opor-egun gehigarriak. Egindako lana eskertzeko, opor-egun gehigarriak 

eskaintzea neurri eraginkorra izan daiteke. 

 Autonomia. Era independentean lan egiteko aukera ematea, egiten dutena 

etengabe kontrolatzen ibili beharrik gabe. Saltzaileak, argi izanda zein diren lortu 

beharreko helburuak eta zein egin beharreko bisitak, lana antolatzeko 

autonomia eta malgutasuna eskertuko ditu. 

5.7 Barne-sustapena 

Barne-sustapena enpresako langilea maila-profesionalez igotzea da.  Motibaziorako oso 

tresna erabilgarria da.  

Barne-sustapenak abantailak sortzen ditu langilearentzat zein enpresarentzat: 

 Barne-sustapenerako aukerak izateak eragin handia du langileen motibazioan.  

Sustapenak aukera ematen dio langileari enpresan profesionalki hazteko, eta, 
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horrela, ez du zertan lan-merkatura jo. Era berean, enpresari beti interesatuko 

zaio langile espezializatuak bertan gelditzea. 

 Barne-sustapena neurri eraginkorra da, profil altuko errekrutatze-prozesuak 

errazteko: batzuetan, lanpostu bat betetzeko bat-bateko beharrizana sortzen da 

enpresan; eta, kanpoan bilatzen hasi baino lehen, begiratu beharko da ea 

enpresako beste langileren batek bilatutako profila daukan. Era horretan, 

langilearen jarrera eta lan ona saritzen dira. Gainera, jada enpresan lan egiten 

duten langileen egokitzapen-prozesua erraztuko da.   

 

5.8 Prestakuntza 

Prestakuntzaren bidez, saltzaileak bere gaitasunak hobetzen ditu; ezagutzaren, 

trebetasunen eta jarreren garapenarekin bat. Prestakuntza funtsezko elementua da 

saltzailea motibatzeko, saltzailearen asebetetze-maila handitzen duelako.  

Prestakuntzaren bidez, merkatuko aldaketei aurre egiteko gai izango dira langileak. 

Prestakuntzaren helburuak honako hauek dira:  

 Enpresaren inguruko aldaketei aurre egiteko (edo aurre hartzeko) beharrezko 

gaitasunak lantzea. 

 Saltzaileari lana ondo egiteko gaitasunak ematea. 
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 Saltzailearen gogobetetze-maila handitzea; eta harekin bat datorren inplikazioa 

areagotzea eta helburuen lorpena bermatzea. 

Izan ere, motibatua eta prestatua dagoen saltzaileak ahalbidetzen du enpresak bizirautea, 

sendotzea eta haztea.  

Saltzailearen motibazioan eragiteko prestakuntza: 

 Prestakuntza-planean adierazitako ikastaroak egitea (saltzeko, komunikatzeko 

eta kudeatzeko gaitasuna hobetzeko).  

 Kongresuetara, hitzaldietara edota intereseko batzarretara bidaltzea. Saltzailea 

kongresuetara bidaltzea beharrezkoa da sektoreko berrikuntzak ezagutu ditzan, 

kontaktuak egin ditzan eta bere esperientzia partekatu dezan. 

 Maila altuko ikastaroak egiteko aukera ematea. Master erako ikastaroak egiteko 

diru-laguntzak eskaintzea tresna oso erabilgarria da saltzailea motibatzeko eta 

fidel bihurtzeko.  

5.9 Salmenta-taldeen ordainketa-sistemak 

Ordainketa funtsezko elementua da berdintasuna eta motibazioa lortzeko. Sistema ondo 

diseinatua egotea oso garrantzitsua da, langilea motibatzeko eta ezarritako helburuak 

lortzeko. 

Beti uste izan da dirua modu eraginkorra dela langilearen motibazioa handitzeko. Hori 

dela eta, ordainsariekin lotutako motibazio estrategia ugari landu dituzte enpresek. Hala 

ere, estrategia horien fruituak jasotzeko, langileak ikusi egin behar du harreman estua 

dagoela jasotzen duen diruaren eta egiten duen lanaren artean: zenbat eta 

eraginkorragoa izan, orduan eta diru gehiago irabaziko duela (eta alderantziz). 

Sistemak honako ezaugarri hauek izan behar ditu:  

 Eraginkorra izatea. Saltzailearen jarrera egokia sustatzeko balio du ordainketa-

sistema eraginkorrak. Gainera, eraginkorra izateak honako eragin positibo hauek 
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ditu enpresan: etekin handiagoa lortzea, bezeroen asebetetze-maila igotzea eta 

kalitate hobeko zerbitzua ematea. 

 Zuzena izatea. Ordainketa-sistema zuzen batek kontuan hartuko ditu 

langilearen ekarpenak, ezagutzak eta trebetasunak. 

 Guztientzat berdina izatea. Saltzaile guztiak dira berdinak sistemaren begietan, 

eta objektiboki balioesten ditu haien ekarpenen eta gaitasunen arabera, irizpide 

argiak erabilita. 

 Legala izatea. Ordainketa-sistema legala da tokiko legedia betetzen badu, bai 

lan-arloko legediari dagokionez, bai eta diskriminazioa saihesteari dagokionez  

—adibidez, sexu-diskriminazioa:  emakumeei lan beragatik gutxiago 

ordaintzea—. 

5.9.1 Soldata finkoaren sistema 

 Kantitate finko bat ordaintzean datza.  

 Kantitate finko hori ez da aldatuko egindako salmenten arabera edo izandako 

produktibitatearen arabera. 

 Salmentak altuak direnean izango da onuragarria enpresarentzat, soldaten  

kostua finkoa izango delako. 

 Saltzaileari segurtasuna eskaintzen dio, beti kobratuko duelako aurrez ezagutzen 

duen zenbateko bat.  

5.9.2 Soldata komisioka 

 Egindako salmenten araberakoa izango da soldata.   

 Errendimendua jaisten badu, zuzenean nabarituko du langileak soldatan. 

 Motibazio altuena dakarren sistema da, langileak errendimendua hobetu behar 

duelako soldata hobetzeko. 

 Sistemak asebetetzea eskain diezaioke bai saltzaileari, bai enpresari: helburuak 

lortu ala ez, soldatan eragin zuzena izango du. 
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5.9.3 Sistema mistoa 

Sistemak mistoak komisioak gehitzen dizkio soldata finko bati. Era horretako sistemen 

helburua da soldata finkoen sistemen puntu ahulak saihestea eta puntu sendoei eustea. 

Soldata finkoak diru-sarrera egonkorra ematen dio saltzaileari, eta salmenten araberako 

saria emateko ahalmena zuzendaritzari.  

Diru-sarrera aldakorrak saltzailearen ahalegina saritzeko modua dira; eta saltzailearentzat 

motibagarria da salmenten araberako kobrantza-sistema bat izatea. 

 

 

ARIKETA 

Urresti anderearen salmentak taula honetan jaso dira: 

PRODUKTUA A produktua B produktua D produktua 

Salmenta-prezioa (€) 10 15 20 

Saldutako unitateak 20 30 20 

Salmenta-bolumena 200 450 400 

Kostu aldakorrak 4 5 15 

Marjina gordina 6 10 5 

 

Zenbat izango da Urresti anderearen komisioa honako kasu hauetan? 

 Salmenta-bolumen osoarekiko % 12ko komisio finkoa jasotzen badu. 

 A, B eta D produktuen salmenta-bolumenaren gaineko  % 20, % 10 eta % 15eko 

komisioa jasotzen badu (hurrenez hurren). 

 % 25eko komisioa jasotzen badu 500 euroko salmenta-bolumen osoa gainditzen 

denean. 

 % 25eko komisioa jasotzen badu saldutako produktu bakoitzaren marjina 

gordinarekiko.  

 



5. Motibazio eta ordainketa sistema baten diseinua 

117 

 

Komisio finkoa salmenta-bolumen osoarekiko: 

Salmenta-bolumen osoa= 200 + 450 + 400 = 1050 € 

Komisioa (% 12)= 1.050 x 012 = 126 € 

A, B eta D produktuen gaineko komisioa: 

A produktuaren gaineko komisioa= 200 x 0,20 = 40 € 

B produktuaren gaineko komisioa= 450 x 0,10 = 45 € 

D produktuaren gaineko komisioa= 400 x 0,15 = 60 € 

Komisioa guztira= 145 € 

 

% 25eko komisioa 500 euroko salmenta-bolumena gainditzean: 

Salmenta-bolumen osoa= 200 + 450 + 400 = 1.050 € 

Salmenta-bolumenaren gainetik = 1.050 – 500 = 550 € 

 Komisioa = 550 x 0,25 = 137,50 € 

 

% 25eko komisioa saldutako produktu bakoitzaren marjina gordinarekiko: 

A Produktuaren gaineko komisioa = 20 x 6 x 0,25 = 30 € 

B Produktuaren gaineko komisioa = 30 x 10 x 0,25 =75 € 

D Produktuaren gaineko komisioa = 20 x 5 x 0,25 = 25 € 

Komisioa guztira = 130 € 
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6. LAN GATAZKEN KUDEAKETA 

Lanean, ohikoa da gatazkak egotea, langileen iritziak eta interesak ez direlako beti bat 

etortzen: interes kontrajarriak daudenean, gatazkak azaltzen dira. Eta gatazka batzuei 

konponbidea aurkitu ahala, beste batzuk sortuko dira; gatazkak edozein enpresaren ohiko 

parte dira. 

Arazoak horren ugariak direnez, funtsezkoa da gatazka mota identifikatzea, hura 

konpondu ahal izateko. Gatazka-egoerei konponbidea aurkitzen ez bazaie, langileen 

arteko eta taldeen arteko harremanek okerrera egingo dute, eta inorentzat gustuko ez 

diren egoerak sortuko. Gatazka bati aurre egiteak lan-giroa hobetzea dakar, bai eta 

langileek haien garapen pertsonalerako behar dituzten baldintzak hobetzea ere. 

Unitate honetan, aztertuko da zer gatazka mota dauden, zer metodo erabili haiek 

konpontzeko eta zer tresna erabili gatazkak hobeto kudeatzeko: komunikazioa, taldean 

erabakitzeko metodoak, soziogramak...  

6.1 Lan-harremanetako gatazka motak 

Laneko gatazka bat egotea egoera normal eta ohikoa dela esan daiteke, alde batetik, 

zuzendarien eta administrarien interesak daudelako eta, bestetik, langileen interesak 

daudelako (kontrajarriak, gehienetan). Izan ere, gatazka emankorra izan daiteke; hau da, 

berrikuntzak eta hobekuntzak ekar ditzake. Horretarako, langile guztien iritziak entzun eta 

bateratu beharko dira. Gatazka berez konponduko dela pentsatzeak ondorio kaltegarriak  

ditu aurrez aurre dauden bi aldeentzat; aurre egin beharko zaio beti, beraz. 

Gatazka ezin daiteke aurreikusi; eta, horregatik, zuzendaritzak, hura konpondu ahal 

izateko, erabakiak hartu beharko ditu.  



6. Lan gatazken kudeaketa 

 

119 

 

6.1.1 Gatazkan har daitezkeen jarrerak 

 Lehiatzea (irabazi-galdu). Langileak helburuak lortu nahi ditu, eta ez dago 

helburu horiek lortzea baino ezer garrantzitsuagorik berarentzat. Horregatik, 

kaltetuak egon daitezkeela kontuan hartu gabe, egin beharrekoa egiten du. 

Jarrera horregatik, baztertuta, alde batera utzita, kanporatuta… sentituko dira 

langile kaltetuak. 

 Egokitzea (galdu-irabazi). Langilea ez da gai interes kontrajarriak dituzten 

lankideei aurre egiteko; eta ez ditu bere nahiak eta helburuak adierazten. 

Langile horrek lehentasuna ematen die beste langileekin dituen harremanei; eta 

horri eutsiko dio, egoera sostengaezina bihurtu arte.  

 Sahiestea (galdu-galdu). Langilearentzat ez dira garrantzitsuak ez gatazkaren 

helburuak, ez eta aldeen arteko harremana ere; horren ondorioz, gatazka 

saihesten du. Jarrera horren ondorioz, ez dira aldeen helburuak betetzen. 

 Kooperatzea (irabazi-irabazi). Langilearentzat helburuak lortzea bezain 

garrantzitsua da aurkako aldeekin duen harremanari eustea. Jarrera horrekin, 

denek izango dute zerbait irabazi izanaren sentimendua.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Negoziatzea. Oso zaila da kooperazio osoa eta guztiz orekatua lortzea; inoiz ez 

da lortuko bi aldeen eskariak % 100ean betetzea. Negoziazioan, bi aldeek 

funtsezko puntuetan irabaztea bilatzen da.  

HELBURUAK 
Helburuak oso garrantzitsuak dira 

 
 
 
 
HARREMANA  
      Harremana ez da garrantzitsua                                          Harremana garrantzitsua da  
 
 
 
 

 
 

Helburuak ez dira garrantzitsuak 
Egokitzea 

Kooperatzea 

Sahiestea 

Negoziatzea 

Lehiatzea 
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Negoziazioa ez da txapelketa bat: parteetako batek bere funtsezko aldarrikapenetan 

irabazi ez izanaren sentipena badu, negoziazioa egokitze- edo lehiaketa-eredu 

bihurtuko da. Negoziazioan, aldeen arteko benetako kooperazioa bilatzen da: 

aldeek funtsezko aldarrikapenei eutsi beharko diete, eta, garrantzitsuak ez diren 

puntuetan, amore eman beharko dute. 

 

6.1.2 Gatazka motak 

 Interesen gatazkak 

Interes kontrajarriak egotearen ondorioz sortzen dira: alde bakoitzak aurkariaren 

interesak oztopatzea bilatzen du, bere helburuak lortu ahal izateko. 

 Eskubideen gatazkak 

Lan-arauak desberdin interpretatzearen edo aplikatzearen ondorioz sortzen dira. 

Aldeetako batek bere eskubideak urratzen direla uste du. Eskubideen urraketa 

salatzen duen parte horrek legez dagokiona onartzea aldarrikatzen du: ordutegia 

betetzea, lan-segurtasuneko araudia betetzea, ordainsariaren kontzeptu guztiak 

kontuan hartzea… 

 Gatazka estrukturalak 

Langilearen eginbeharren eta hark enpresan duen lanbide-kategoriaren artean 

dauden ezberdintasunen ondorioz sortzen dira. Langileak uste du egiten duen lanak 
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eta dauzkan ardurak beste lanbide-kategoria bati dagozkiola, eta eskatzen du 

dagokion lanbide-kategoria onartzea (edota  bere kategoriari dagozkion ardurak 

izatea). 

 Balioen gatazkak 

Ideia ezberdinen arteko talka dagoenean sortzen dira. Aldeek beraien ideiak 

inposatzea bilatuko dute, ez dituztelako besteen balioak onartzen.  

 Gatazka indibidualak eta gatazka kolektiboak 

Gatazkak eragin diezaioke bai pertsona bakar bati, bai talde bati: 

- Gatazka indibidualak. Enpresaren eta langile baten artean sortzen dira eta 

helburua da langileak dituen eskubideak onartzea. Negoziazioaren emaitzak 

soilik langile horrengan izango du eragina. Adibidez, langile bati ez dagozkion 

mailako funtzioak betetzea eskatzen zaionean. 

- Gatazka kolektiboak. Enpresaren eta langile talde baten artean sortzen dira 

eta helburua da langile taldeak dituen eskakizunak betetzea. Negoziazioaren 

emaitzak langile talde osoan izango du eragina. Adibidez, pinturekin lan egiten 

duten langileei soldata osagarri bat ordaintzea arrisku kimikoagatik. 

6.1.3 Gatazkak konpontzeko faseak 

    1. Arazoa onartzea 

Fase horretan, bi aldeek arazo bat daukatela onartuko dute. Bietako batek arazoa 

onartzen ez badu, ezinezkoa izango da hura konpontzea. Hori gertatzen bada, 

arazoa berriro ager daiteke, are ondorio okerragoekin. Beraz, lehen urratsa da den-

denek onartzea arazo bat dagoela, eta arazo horri aurre egiteko borondatea 

adieraztea. 
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2. Arazoa analizatzea 

Bi aldeen eginkizuna izango da honako puntu hauek aztertzea: alde bakoitzak dituen 

interes kontrajarriak, arazoaren konplexutasuna, aldeen arteko harremanak, zenbat 

pertsonarengan duen eragina eta arazoak ekar ditzakeen ondorioak. 

3. Irtenbideak aurkitzen saiatzea 

Etapa horretan, garrantzitsua da negoziazio-prozesua; prozesu hori bi eratakoa izan 

daiteke: barnekoa (enpresaren eta langileen arteko negoziazioa) ala kanpokoa (lan-

legeriak ezarritako bideak erabiliz egindakoa: adiskidetzea, bitartekaritza eta 

arbitrajea). 

4. Irtenbiderik egokiena aukeratzea 

Bi aldeen jarrerak gehien hurbiltzen dituena da irtenbiderik hoberena. Gatazka 

konpontzeko prozesuaren amaieran, inork ez du irabazle edo galtzaile sentitu 

behar, biek irabazten eta galtzen baitute. Bide judizialetik kanpoko prozeduretan, 

aldeek aukera handiagoa dute harreman normala berreskuratzeko.  

 

6.2 Gatazka-egoerei konponbidea aurkitzeko teknikak 

Gatazka-egoerak modu eraikitzailean kudeatzeko, arduradunek baliabide egokiak behar 

dituzte: euren jokaerarekin, arazoa areagotu beharrean, hura konpontzea bilatu behar 

dute. Gatazka-egoerak aztertzeko gaitasunaz gain, gatazkak konpontzeko teknikak 

ezagutu behar dituzte prozesua ondo bideratzeko. 

Arazoa 
onartzea 

Arazoa 
analizatzea 

Irtenbideak 
bilatzea 

Irtenbidea 
aukeratzea 
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Lan-talde bateko gatazka konpontzea lortzen denean, ohikoa da jarraian beste bat 

sortzea:  lan-talde askotan, beti daude gatazka txikiak. Arduradunaren lana da gatazka 

guztiei garrantzia ematea eta konpontzen saiatzea. 

Gatazka bat konpontzean, garrantzitsua da irabazlerik eta galtzailerik ez bilatzea. 

Taldearen arduradunak gatazka konpontzeak dakartzan onurak jakinaraziko ditu eta 

denen parte-hartzea sustatuko du. 

Gatazken sailkapena:  

 Enpresan bertan konpontzen direnak. Enpresan bertan bilatzen zaio 

konponbidea gatazkari, negoziazioaren bidez. Arazoa ezin bada negoziazioaren 

bidez konpondu, lan-legeriak ematen dituen tresnak  erabili daitezke.  

 Enpresatik at konpontzen direnak. Enpresatik kanpo bilatzen zaio konponbidea 

gatazkari, lan-legeriak eskaintzen dituen tresnak erabiliz (bitartekaritza, 

adiskidetzea eta arbitrajea) ala jurisdikziora joz (epaitzeko eta legea aplikatzeko 

boterea da jurisdikzioa). 

Gatazka kudeatzeko teknikak: 

 

 

 

Negoziazioa 

Bitartekaritza 

Adiskidetzea 

Arbitrajea 

Bide Judiziala 
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 Negoziazioa 

Aldeak, euren kabuz eta euren borondatez, akordio batera heltzen dira. Negoziazio-

prozesuan zehar, kanpoko aditu baten aholkua jaso dezakete. 

 Bitartekaritza 

Profesional neutral batek esku hartzen du, aldeei gatazka euren kabuz eta modu 

ekitatiboan konpontzen laguntze aldera; horrela, langileen arteko oinarrizko 

harremanei eusteko eta gatazkaren amaiera kontrolatzeko aukera ere izaten dute 

aldeek. 

 Adiskidetzea  

Epaitegietara jo gabe, gatazka alde bien jarrerak hurbiltzen saiatuz konpontzeko 

bidea. Bi aldeek, euren kabuz, gatazka konpontzen saiatuko dira, adiskidetzaile 

deritzon hirugarren baten laguntzarekin. Adiskidetzaileak iritzia ematen die aldeei 

egiten dituzten proposamenen gainean. 

 Arbitrajea  

Gatazkak epaitegietara jo gabe konpontzeko bidea: erabakia arbitro baten esku 

uzten dute aldeek. 

 Bide judiziala 

Gatazkak epaitegian konpontzeari deritzo. Bide horren ezaugarriak honako hauek 

dira: 

- Geldoa da. Auziak prozesu geldoak dira, berez; eta, gainera, auziak nabarmen 

gehitu dira azken hamarkadan, prozesuen iraupena are gehiago luzatuz. 

- Garestia da. Prozesu garestiak dira, estatuarentzat zein aldeentzat. 
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- Desegokia da. Auzi bidezko gatazken konponketa desegokia da bi aldeek 

harremanetan jarraitu behar dutenean, zaila delako auziek sortzen dituzten 

egoerak gainditzea.   

6.3 Aldeen artean negoziatzea eta adostea 

Negoziazio-prozesuetan, aldeak euren borondatez saiatuko dira akordio batera heltzen. 

Negoziazioan, gatazkan dauden aldeek baino ez dute parte hartuko. Horregatik, 

hirugarren batek gatazka konpontzeko bidea erakusten lagundu dezake, baina ez du 

erabakitzeko ahalmenik izango.  

- Abantaila. Sistema hau bitartekari bat erabiltzen duen sistema baino 

azkarragoa eta merkeagoa da.  

- Desabantaila. Bi aldeen arteko orekarik ez badago, alderdi ahulena 

desabantaila-egoeran egongo da gatazka konpontzeko. 

Negoziazioan, akordio batera heldu ahal izateko, bi aldeek amore eman beharko dute 

punturen batean. Ohikoa da parteetako batek akordiora heldu nahi izatea,  epaitegietara 

ala arbitrajera jo baino lehen. 

Bide judiziala edo arbitrajea hasi ostean ere, posible da negoziaketarekin jarraitzea, 

gatazka era azkarragoan eta merkeagoan konpontzen saiatzeko. Gatazka horrela 

konpontzen bada, bide judiziala ala arbitrajea etetea eskatuko da, eta gatazka 

bitartekaririk gabe konpontzea lortuko da.  
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6.3.1 Negoziazio eraginkorrerako aholkuak 

Negoziazioa eraginkorra izatea lortzeko, honako gomendio hauei jarraitzea komeni da: 

1. Hasieratik adieraztea zer lortu nahi den negoziazioarekin. 

2. Zintzo adieraztea gatazkak sortutako sentimenduak. 

3. Aktiboki entzutea. 

4. Hartutako erabakiak eta jarrerak arrazoitzea. 

5. Beste aldearekin enpatizatzea. 

6. Bi aldeen onerako izan daitezkeen irtenbideak zerrendatzea. 

7. Irabazlerik eta galtzailerik gabeko adostasuna lortzea. 

8. Konpromisoa lortzea eta idatziz jasotzea. 

6.4 Adiskidetzea, bitartekaritza eta arbitrajea 

Batzuetan, zuzeneko negoziazioaren bidez, aldeak ez dira gai akordioa erdiesteko. Hori 

gertatzen denean, hirugarren batengana jotzea erabaki dezakete bide judizialetik kanpo. 

Lan-legeriak hiru bitartekaritza mota ezberdintzen ditu: bitartekaritza, adiskidetzea eta 

arbitrajea. 

Gatazkak epaiketaz kanpo konpontzeko prozedurak bide judiziala martxan jarri gabe 

abiatzen diren prozedurak dira. Prozedura horien helburu nagusia da aldeak gatazkaren 

konponketan parte hartzea. Gainera, lehen aipatu bezala, gatazkak ebazteko teknika 

horiek bide judiziala baino azkarragoak dira, eta kostu baxuagoa dute. 

6.4.1 Bitartekaritza  

Bitartekaritzaren helburua da bitartekari baten bidez gatazkan dauden aldeak elkartzea 

eta euren kabuz akordio bat lortzea. Bitartekariaren funtzio nagusiak: aldeen arteko 

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Proceso_judicial&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/wiki/Bitartekari
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komunikazioa erraztea eta haiei beharrezkoa den informazioa eta laguntza ematea. 

Bitartekariak ezin izango du alde baten kaltetan edo mesedetan aritu. 

Bitartekariak parteen arteko komunikazioa bilatzen du eta, komunikazio hori lortzeko, 

formulak bilatzen ditu. Garrantzitsua da aldeek ondo adieraztea haien ikuspuntua, haien 

interesak eta haien beharrizanak. Era horretan, jarrerak hurbilduko dituzte eta akordio 

batera heltzeko oinarriak jarriko. 

Konponbiderako neurriak aldeek bilatu eta adostuko dituzte. Adosturiko neurriak aldeek 

lortu dituztenez, haien onespena eta onarpena izango dute. Neurri horiek akordio batean 

batuko dira. 

Bitartekaritza akordioarekin edo akordiorik gabe amaitu daiteke:  

- Akordioa lortzen bada, aldeek bete egin beharko dute, loteslea  delako.  

- Akordiorik lortzen ez bada, adiskidetzera edo jurisdikziora jotzeko aukera 

egongo da.  

 

6.4.2 Adiskidetzea (konziliazioa) 

Adiskidetzearen helburua da gatazkan dauden aldeek gatazkari konponbidea aurkitzea, 

adiskidetzaile deritzon hirugarren baten laguntzarekin. Adiskidetze-prozesua aldeen 

akordioarekin ala akordiorik gabe amaitu daiteke. 

Adiskidetzailearen zeregina da: aldeak elkartzea, euren arteko elkarrizketa bultzatzea eta 

konponbidera iristeko proposamenak egitea. Adiskidetzaileak eginkizun garrantzitsua du, 
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gatazka konpontzeko proposamenak egiten dituelako. Proposamen horiek egitea da 

adiskidetzea bitartekaritzatik bereizten duena. 

Bi adiskidetze mota daude: 

 Adiskidetze ez-judiziala (Conciliación extrajudicial, gaztelaniaz) 

Epaiketaz kanpoko adiskidetzea da. Borondatezkoa da eta idazkari judizialaren 

(adiskidetzailea) aurrean egiten da. Boluntarioa izan arren, akordioa lortzen bada, 

bete egin beharko da. Eta adiskidetze-prozesua arrakastatsua ez bada, arbitrajera 

edo bide judizialera jotzeko aukera dago. 

Adiskidetzea bide judizialak ezarritako baldintza izaten da askotan; helburua da 

epaiketa hasi aurretik aldeak akordio batera heltzea. 

 Adiskidetze judiziala  (Conciliación judicial, gaztelaniaz) 

Adiskidetze judiziala epaiketa hasita dagoela egiten den akordioa da; haren 

helburua da epaiketari amaiera ematea, aldeen arteko akordio baten bidez. Kasu 

horretan, bi aldeek akordio batera iritsi direla jakinaraziko diote epaileari eta 

epaiketa amaitutzat emango da. Epaileak akordioa betearaziko du. 

6.4.3 Arbitrajea 

Gatazkak epaitegietara jo gabe konpontzeko bidea da arbitrajea; kasu horretan, erabakia 

arbitro deritzon pertsona independente baten esku uzten da. Bide judizialetik at dagoen 

prozedura da eta arbitroak hartutako erabakia bete beharrekoa da bi aldeentzat.  

Gatazkan dauden aldeek uste badute ezinezkoa dela konponbidea lortzea adiskidetzearen 

edo bitartekaritzaren bidez, arbitrajera jo dezakete. Ezaugarriak: 
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- Arbitroa deritzon hirugarren pertsona independente bat saiatuko da 

konponbidea bilatzen, legeetan edo berdintasun-printzipio batzuetan 

oinarrituta. 

- Arbitroak, gatazka aztertu ondoren, bere ebazpena emango du, arbitraje-

laudo baten bidez. 

- Bide judizialetik joatea saihesten da, adostutako akordioa betez gero.   

- Arbitraje-laudoak epai baten balio berbera du; hau da, bi aldeek bete 

beharrekoa da. Bietako batek betetzen ez badu, nahitaezko betearazpena 

eskatu daiteke, Lehen Auzialdiko Epaitegian. 

Prozesu judizialekin alderatuz, arina, malgua eta merkea da arbitrajea. 

6.5 Taldean erabakitzeko metodoak 

Lan-taldean gatazkak sortzen direnean, taldeburuak gatazka horiek bideratzen saiatu 

behar du, lan-giroa guztiz kaltetu ez dadin. Hori dela eta, taldean erabakitzeko metodoak 

askotan erabiltzen dira, bai hainbat irtenbideren artean aukeratzeko, bai erabakiak 

hartzeko. 

 

6.5.1 Erabakiak taldean hartzeko metodoak 

Langileek hainbat metodo edo era dauzkate erabakiak hartzeko: batzuetan, era logikoan 

hartzen dituzte (datuetan oinarrituta, adibidez); beste batzuetan, era sortzailean, 

intuizioan oinarrituta...  

https://es.wikipedia.org/wiki/laudo
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Taldean erabakiak hartzeko, liderraren rolak garrantzi handia dauka: hartuko den 

erabakian eragin handia du. Erabakia kontsentsuz hartzeko, komeni da liderrak estilo 

parte-hartzailea izatea: arazoa taldearekin partekatzea eta denak partaide egitea,  

ikuspuntu ezberdinei lekua ematea, konponbiderako aukera guztiei buruz hitz egitea… 

6.5.1.1 Talde-erabakiak hartzeko erak 

 Erabakia gutxiengo batek hartzea. Metodo hori erabiltzen da gutxiengo batek 

baino ez duenean erabakiak hartzeko beharrezko ezagutza. 

 Erabakia gehiengoak hartzea. Metodo hori erabiltzen da erabakiak hartzeko 

denbora gutxi dagoenean edo gutxiengoak kaltetzen ez direnean. Bozketa edota 

inkesta bidez erabakitzen da.  

 Erabakia aho batez onartzea (kontsentsuz). Metodo horretan, alderdietako 

ordezkariak akordio batera heltzen dira, gainerako kideen babesarekin. 

6.5.1.2 Taldean negoziatzeko funtsezko elementuak 

Taldean negoziatzeko, jarrera positiboaz gain, beste honako ezaugarri hauek beharko 

dira:  

 Adostasuna. Guztien nahia onartzeko prest egotea. Kontua ez da gutxi batzuen 

nahia inposatzea, baizik eta guztien onespena duen zerbait lortzea. 

 Konpromisoa. Gatazka-egoera bat onartzeko eta konpontzeko prest egotea. 

Horrek jarrera aldatzeko konpromisoa egotea dakar. 

6.5.1.3 Talde-dinamikak 

 Ideia-jasa (brainstorming, ingelesez) 

Talde-dinamika erabilgarria da gai baten inguruan ideia berritzaileak aurkitzeko. 

Parte-hartzaileei eskatzen zaie gai horren inguruan bururatzen zaizkien ideia guzti-



6. Lan gatazken kudeaketa 

 

131 

 

guztiak zabal adieraztea. Dinamika egokia da ideia berritzaileak, ezohikoak eta 

erabilgarriak aurkitzeko, bai eta berariazko arazoei konponbidea bilatzeko ere. 

Epaimahai batek aukeratzen ditu ideia onenak. Hainbat faktore hartzen dira 

kontuan ideia onenak aukeratzeko: originaltasuna, kalitatea, errealismoa, 

eraginkortasuna… 

 

Arauak: 

- Kritika ezabatzea. Aurreiritzirik gabeko giroa bultzatuko da. Ez da inolako 

komentario ezkorrik onartuko, ideia berritzaileak agertzea ahalbidetzeko. 

- Libreki pentsatzea. Pentsamenduak argi adieraztea bultzatuko da, nahiz eta 

ideia zoroak izan. Ideia berritzaileak maiz sortzen dira ezinezkoak ematen 

duten beste batzuetatik. 

- Ideia asko produzitzea. Ideia kantitate handia sortzea bultzatuko da. Zenbat 

eta ideia gehiago sortu, are eta ideia sortzaileagoak agertuko dira. Gainera, 

aukeratzeko moduko ideia gehiago egongo dira, eta, ondorioz, arrakasta 

izateko aukera handiagoa egongo da. 

- Ideiak nahastea eta moldatzea. Ideiak sortzea, hobetzea, elkartzea eta 

moldatzea bultzatuko da. Sormen-prozesua eraginkorra izateko, ideien analisia 

eta garapena egon behar da; agertutako ideien gainean eraiki behar da.  
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 Talde nominala 

Teknika erabilgarria da jakiteko zer pentsatzen duten langileek gai edo arazo jakin 

baten inguruan. Modu egituratuan egiten da, lotsatienen parte-hartzea errazteko 

eta ausartenen gehiegizko protagonismoa galarazteko. Erabiltzen da bai taldeko 

liderren nagusitasuna mugatu nahi denean, bai parte-hartzaileen arteko oreka 

bilatzen denean.  

- Taldekideek proposamenak egingo dituzte, idatziz, eta gero arbelean idatziko 

dituzte. 

- Proposamen bakoitzaren abantailak eta desabantailak aztertuko dituzte 

guztien artean. 

- Proposamenen gaineko balioespena egingo dute, banaka, eta txartel batean 

adieraziko dituzte ideia bakoitzari dagozkion puntuazioak (adibidez, 1etik 5era 

puntuazio bat emanez). 

- Parte-hartzaile guztiek emandako puntuazioak idatzi eta batuko dituzte, eta 

puntu gehien lortzen dituen ideiak irabaziko du.  

- Azkenik, lortutako emaitzak eztabaidatu eta laburtuko dituzte. 

 

6.6 Test soziometrikoak eta soziogramak 

Test edo proba soziometrikoekin, posible da langileen arteko harremana oso azkar 

ebaluatzea; era berean, ahalbidetzen dute ezagutzea zein den langileen integrazio-maila 

eta zer-nolako sinpatiak eta ezinikusiak dituzten. 

Proba soziometrikoen helburua taldeen barneko egitura soziala ezagutzea da. 

Soziograma teknika egokia da erakundeetan dauden harreman informalak ezagutzeko. 

Soziograma egiteko, lehen pausoa da behaketa sinple bat egitea, langileen arteko 

harremanak ezagutzeko. Behaketa horrekin, informazio-sare informalen berri jasoko da. 
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Baina harreman batzuk ezin daitezke behaketa soilarekin ezagutu; horregatik egiten da 

soziograma. 

Soziograma egiteko, gainerako kideei buruz galdetuko zaio salmenta-taldeko kide 

bakoitzari; horrela jakin daiteke zein diren haien ospe-maila, harremanak, afinitateak, 

afinitate-ezak, bai eta zertan nabarmentzen diren ere. 

Saltzaile bakoitzari eskatuko zaio, konfidentzialki, esateko zein lankide aukeratuko 

lituzkeen jarduera bat egiteko (lanekoa, aisialdikoa…) eta zergatik. Aukeratuko ez 

lituzkeen lankideei buruz ere galdetuko zaio; eta, bere ustetan, besteek berari buruz 

daukaten iritzia zein den azaltzeko. 

Galderak egokitu egingo dira, eta kontuan hartuko dute zein den saltzaile bakoitzaren 

egoera eta zein laneko etapan dagoen. 

Datu guztiak batu eta landu ostean, soziogramaren emaitzak lortuko dira. Soziogramaren 

bidez, enpresako kideen harremanak azaleratuko dira: liderra nor den, nortzuk diren 

menpekotasuna duten kideak, nortzuk baztertutako kideak, zer azpitalde eta sare 

dauden… 

6.7 Hitzezko komunikazioa eta hitzik gabeko komunikazioa 

Gatazkak konpontzeko eta salerosketa-operazioak egiteko, beharrezkoa da 

komunikazioaren gaineko jakintza batzuk izatea, mezu erakargarriak sortu eta 

komunikazioa bi noranzkoa izatea lortzeko. 

6.7.1 Hitzezko komunikazioa 

Hitz eginez mezuak igortzea eta trukatzea da hitzezko komunikazioa. Ahozko komunikazio 

hori bi pertsonaren edo gehiagoren artean gertatzen da, eta igorleak zein hartzaileak 

ondo ulertzen duten hizkuntza bat erabili behar da. Hizkuntza ideiak transmititzeko 

erabiltzen da, baina ez da beti lortzen ongi komunikatzea: mezu konplexuak transmititzen 
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direlako; aldez aurretik plangintzarik egon ez delako; arloa menperatzen ez delako; 

hizkuntza menperatzen ez delako…  

 

 

 

Hitzezko komunikazioan, garrantzitsua da plangintza egitea, hitz egin aurretik. Honako 

pauso hauei jarraitzea komeni da: hasteko, gaiaren aurkezpen laburra egitea; jarraian, 

gaiaren garapena egitea, argudioak azaltzea; eta amaieran, esandakoaren laburpena 

egitea. 

Hitzezko mezuak izan behar dituen ezaugarriak: 

 Argia, zehatza eta ulertzeko erraza. Teknikotasunik gabea, esaera eta hitz 

konplikatuak ekiditen dituena eta hartzailearen maila kulturalera egokitzen 

dena.  

 Grafikoa eta deskribatzailea. Mentalki irudi argia eratzen laguntzen duena. 

 Dinamikoa. Moldatzeko eta interesa sorrarazteko gaitasuna duena.  

Era dinamikoan hitz egiteko, honatx zenbait aholku: orainaldian hitz egitea; 

interesa sorraraz dezaketen ideiak  adieraztea; zalantza adierazi gabe hitz 

egitea; etenaldiak erabiltzea (arreta erakartzeko eta gaiak bereizteko)… 

 Erakargarria. Ideia interesgarriak, positiboak eta atseginak erabiltzen dituena. 

 Handikeriarik gabekoa. Gehiegikeriak eta faltsukeriak alde batera uzten dituena. 

 Egokitua. Hartzailearen ezaugarrietara eta hark bilatzen duenera moldatzen 

dena. 
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6.7.2 Aditze aktiboa 

Ondo aditzea da besteak esaten duena ulertzen saiatzea, beharrezko arreta eta gogoa 

jarriz. Negoziazioa ongi bideratu nahi bada, garrantzitsua da ahalegin handiagoa egitea 

aditze aktiboan hizketan baino.  

Beste aldeari bere ikuspuntua adierazten utzi behar zaio: hitz egiten utziz, azkarregi 

erantzun gabe, jarreraren bidez, baieztapen-keinuak eginez… Komeni da mezua ulertu 

dela egiaztatzea ere, hitzen bidez. 

Aditze aktiboaren printzipioak:  

- Adeitasunez entzutea. 

- Iragazkirik eta oztoporik gabe entzutea. 

- Ez etetea, eta gutxi hitz egitea. 

- Ezer ez leporatzea. 

- Behar izanez gero, gauzak argitzeko eskatzea. 

Aditze aktiboaren onurak: 

- Zintzoa izateko behar den konfiantza sortzea. 

- Hizketan ari denak balioetsia dela sentitzea. 

- Harreman positiboa sustatzea. 

- Arazoen mamira iristeko aukera ematea. 

- Hizketan ari denak beste alderdia errespetatzea lortzea. 

6.7.3 Hitzik gabeko komunikazioa 

Hitzik erabili gabe, keinuak edo zeinuak eginez egiten den komunikazioa da hitzik gabeko 

komunikazioa.  
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Hitzik gabeko komunikazioak ahozko edo hitzeko komunikazioa osatzen du. Hitzik gabeko 

komunikazioak honako elementu hauek ditu: jarrera, keinuak, begirada… era kontziente 

edo ez kontziente batean eginak. Hitzik gabeko komunikazioa oso garrantzitsua da, 

informazio asko transmititzen delako haren bidez. 

Komunikazio prozesuetan, aldi berean jasotzen dira bi komunikazioak, baina hitzik gabeko  

komunikazioak garrantzi handia dauka: egiaztatu da komunikazio osoaren % 65 era 

horretan transmititzen dela; eta hitzez % 35 baino ez, hortaz. Hitzik gabeko 

komunikazioaren bidez, informazio gehiago transmititzen da, beraz. 

Saltzaileak kontuan hartu beharko du itxuraren eta janzkeraren bidez gauza asko 

komunikatzen dituela: bezero bat bisitatzen denean, saltzaileak bere burua aurkeztu 

orduko, bezeroak egina izango du hari buruzko irudia. Baina, itxura ez ezik, beste gauza 

asko zaindu beharko ditu saltzaileak: zutik egoteko era, mugitzeko era, hizketaren tonua 

eta erritmoa, besoak mugitzeko era...  

Hitzik gabeko komunikazioa lantzen duten jakintzagaiak kinesia, paralinguistika eta 

proxemia dira. 

6.7.3.1 Kinesia  

Gorputzaren mugimendu eta keinuak ikertzen ditu. Sarritan, feedback asko keinuen bidez 

jasotzen da: burua mugituz, keinuak eginda, kopeta zimurtuta, eta abar.  

 

 Gorputza. Gorputzak aldartea adierazten du. Eskuak eta hankak erlaxazio-

jarreran edukitzea gomendatzen da, gurutzatu gabe. Etengabeko mugimenduak 
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saihestu behar dira, hala nola norberaren aurpegia ukitzea, belarria ukitzea, 

hanka modu erritmikoan mugitzea, eta abar. Zaindu beharreko alderdiak: 

jarrera, beso eta hanken posizioa, eskuak… 

 Begiak. Begiradak emozioak adierazten ditu; horrez gain, pertsonen arteko 

harremana nolakoa den ematen du aditzera. Zaindu beharreko alderdiak: 

begiradaren noranzkoa, begiak ez kliskatzea, begiradari eustea, mehatxu erako 

begiradak sahiestea… 

 Aurpegia. Aurpegiak eta begiradak emozioak eta pentsamenduak adierazteko 

balio dute: poza, tristura, nazka, haserrea, beldurra, interesa... Zaindu beharreko 

alderdiak: egoera bakoitzari egoki doakion aurpegiera jartzea eta sentimenduak 

kontrolatzea. 

 Irribarrea. Irribarreak komunikazioa errazteko balio du; izan ere, begikotasuna, 

poza eta zoriona transmititzen ditu. Hala ere, mesfidantza ere sor dezake, ondo 

erabiltzen ez bada. Zaindu beharreko aspektua: irribarrearen erabilera egokia. 

6.7.3.2 Paralinguistika  

Ahotsaren tonua, erritmoa, bolumena eta isiluneak ikertzen ditu: hizkuntzaren alde ez-

semantikoak. 

 Tonua. Tonua egokitu beharko da komunikatu nahi den mezura. Ez da berdin 

komunikatzen tonu lasai, gozo eta hurbilekoa erabiliz, edo pazientziarik eza, 

urduritasuna eta agindua adierazten duen tonua erabiliz.  

 Bolumena. Bolumena egokia izatea ezinbestekoa da. Bolumen ozena erabiltzeak 

agintea adierazten du eta bolumen baxua erabiltzeak, lotsa. Hortaz, erdibidea 

bilatuko da. 

 Erritmoa. Erritmoa hitz-jarioari dagokio. Erritmo biziegia jarraitzeko zaila da eta 

motela, aldiz, aspergarria. Hemen ere, erdibidea bilatuko da. 

https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Begirada&action=edit&redlink=1
https://eu.wikipedia.org/wiki/Aurpegi
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6.7.3.3 Proxemia 

Espazioaren banaketa ikertzen du pertsonen arteko elkarrekintzetan. Adierazgarria da 

pertsonek zer distantzia jartzen duten haien arteko elkarrekintzetan. Adierazgarria da, era 

berean, haien artean kontaktu fisikoa dagoen edo ez. 

Proxemiak aztertzen du zer distantzia jarri behar duten pertsonek seguru sentitzeko. 

Kontuan hartu behar dira, bereziki, kultura-desberdintasuna eta egoera pertsonala. 

Espazio pertsonala: pertsonak seguru sentitzeko inguruan behar duen espazioa. 

Hainbat motako distantziak bereizten dira:  

 Distantzia intimoa.  Distantzia hau 15 eta 45 cm artekoa da, eta honako hauekin 

izandako elkarrekintzetan erabiltzen da: bikotekidearekin, familiakoekin eta 

lagun minekin. 

 Distantzia pertsonala. Distantzia hau 46 cm eta 120 cm artekoa da, eta honako 

hauekin erabiltzen da: lankideekin eta lagunekin. 

 Distantzia soziala. Distantzia hau 120 cm eta 360 cm artekoa da, eta ezagunekin 

erabiltzen da. 

 Distantzia publikoa. Distantzia hau 360 cm baino handiagoa da eta ezagutzen ez 

diren pertsonekin erabiltzen da.  
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7. EMAITZAK EBALUATZEKO ETA KONTROLATZEKO SISTEMEN DISEINUA 

Salmenten kontrola egiteko, garrantzitsua da emaitzen ebaluazio-eta kontrol-sistema bat 

diseinatzea, enpresaren helburuak lortuko direla ziurtatzeko. Ez da egokia kontrola urteko 

ekitaldiaren amaieran egitea, berandu delako sarritan: desbideratzeak zuzentzeko 

neurriak garaiz hartu behar dira, egoera bideratzea posible den bitartean. Horregatik, 

garrantzitsua da aldiro-aldiro kontrolak ezartzea eta ebaluazio- eta kontrol-sistema bat 

ezartzea.  

Salmenten kontrola egiteak beharrezkoa egiten du salmenta-taldea ebaluatzea 

(saltzaileak lanean duen eraginkortasuna aztertuko da) eta zuzentzea. Kontrolak eragin 

zuzena du langileengan eta kontrol-sistemak, sarritan, haien jarrera bideratzeko 

erabiltzen dira: balio dute argi izan dezaten zer espero den haiengandik.  

7.1 Salmenten ebaluazioa eta kontrola 

Saltzaileari (eta salmenta-taldeari) salmenta-helburuak ezarriko zaizkio, baita helburu 

horiek lortzeko irizpideak eta kontrol-datak ere.  

Salmenten emaitza eta salmenten eboluzioa balioetsi eta kontrolatu ahal izateko, 

irizpideak ezarri behar dira: saltzaileari lortu beharreko helburuak zehaztuko zaizkio eta 

helburu horiek neurtzeko erak eta epeak.  

Kontrolak saltzailearen (eta salmenta-taldearen) errendimendua ebaluatzea ekarriko du. 

Ebaluazioa egitean, hainbat gabezia detektatu daitezke: saltzeko estrategia aldatu 

beharra, prestakuntza-beharra, motibazio-falta… 

Salmenta-planek ekitaldi bakoitzerako helburuak ezarriko dituzte. Hala ere, beharrezkoa 

da etengabeko kontrola eta balioespena egitea, ezarritako helburuak lortzen direla 

ziurtatzeko (beranduegi izan orduko). Ez da egokia kontrola ekitaldiaren amaieran egitea, 

baldin eta aurretik zuzentzeko neurriak hartzeko aukera egon bada.  
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7.1.1 Salmentak kontrolatzeko eta jarraitzeko plana 

Kontrolak berebiziko garrantzia du konponbideak edo zuzenketa-neurriak ahalik eta 

arinen aplikatu eta arazoak bideratzea lortzeko.  

Kontrol-prozesua eraginkorra izan dadin, gutxieneko baldintza batzuk bete beharko dira: 

 Aldizkako kontrolak egitea, ekitaldiaren amaierara itxaron gabe, zuzenketa-

neurriak garaiz aplikatzeko. 

 Enpresaren emaitzetan eragin handiena izango duten jarduerak identifikatzea 

eta haien gaineko kontrol zehatza ezartzea. 

Salmentak kontrolatzeko eta jarraitzeko planaren gutxieneko prozesuak:            

 

 Metodoen azterketa 

Salmentak balioesteko metodoak aztertuko dira. 

 Kontrolatzeko aldagaien aukeraketa eta helburuen ezarpena 

Salmenta emaitzak eta salmenten eboluzioa balioesteko, aldagaiak aukeratzen dira 

eta aldagai horientzako estandar edo helburuak ezartzen dira.  

 Emaitzen neurketa eta desbideratzeen kalkulua 

Salmenta helburuak bete diren (ala ez) aztertuko da, lortutako emaitzak 

aurreikusitako helburuekin alderatzean. 

Metodoen 
azterketa 

Kontrolatzeko 
aldagaien 

aukeraketa eta 
helburuen 
ezarpena 

Emaitzen 
neurketa eta 

desbiderapenen  
kalkulua 

Desbideratzeen 
zuzenketa 

Salmenta-
taldearen 
lanaren 

ebaluazioa 
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 Desbideratzeen zuzenketa 

Desbideratzeen zuzenketa egingo da, aurreikusitako helburuetara heldu ahal 

izateko. Salmentak hobetzeaz gain, zehaztuko da zer hobetu langileen gaitasunetan 

eta zer prestakuntza behar duten. 

 Salmenta-taldearen lanaren ebaluazioa 

Aztertuko dira bai salmenta-taldearen lana, bai eta saltzaileen banakako emaitzak: 

saltzaile bakoitzak zer lortu duen eta zelan lortu duen. 

7.2 Salmentak ebaluatzeko eta kontrolatzeko metodoak 

Metodoak: 

 Emaitzen bidezko kontrola 

 Salmenten kontrol estatistikoa 

 Ratioen bidezko kontrola 

 Bezeroen ABC kontrola 

7.2.1 Emaitzen bidezko kontrola 

Emaitzen bidezko kontrola da saltzaileak ebaluatzeko metodorik hedatuena, haren 

sinpletasuna dela eta. Aldagai kuantitatibo zein kualitatiboak erabili daitezke. Edozein 

denbora-aldirako balio du, baina gehienetan honako epe hauek hartzen dira erreferentzia 

gisa: astea, hilabetea, hiruhilekoa eta urtea. 

Emaitzen bidezko ebaluazioa egiteko, sistema kuantitatiboak erabiliko dira, batez ere. 

Ebaluazioa egiteko, saltzaileek lortutako emaitzak neurtuko dira, helburuekin alderatu eta 

aurreko aldietako emaitzekin konparatuko dira: salmentak guztira, produktu bakoitzeko 

salmentak, bisitaldiak, lortutako sarrerak… 
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Bestalde, sistema kualitatiboak ere erabili daitezke honako faktore hauek neurtzeko: 

saltzailearen jarrera, bezeroari emandako arreta, produktuen gaineko ezagutza, itxura 

pertsonala… Objektibotasun baxuagoko faktoreok garrantzitsuak dira emaitza 

kuantitatiboak lortzeko, saltzen den produktuari balioa eransten diotelako. 

Sistema mistoek sistema bakoitzaren abantailei eusten diete eta desabantailak saihesten 

dituzte.

 

7.2.1.1 Kontrol-sistema kuantitatiboak 

Emaitzetan oinarritutako sistemak dira kontrol-sistema kuantitatiboak. Helburu 

kuantitatiboak zifratan adierazten dira; eta, normalean, lotuta daude bezero-

kopuruarekin, salmenta-kopuruarekin ala irabaziekin. Helburuak zifratan adierazita 

egoteak saltzailearen kontrol hobea ahalbidetzen du.  

Aldagai kuantitatiboak: 

 Salmentak (unitatetan ala eurotan) 

 Bezero-kopurua: bezero berriak, fidelizatuak… 

 Irabazi gordina 

 Eskariak: eskarien zenbatekoa, eskari-kopurua… 

 Eguneko bisitak 

 Gastu zuzenak 

 Salmenta egiteko denbora, lan-orduak 

 Egindako dei-kopurua, bidalitako mezu elektronikoak…  
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Sistema kuantitatiboaren abantailak: 

- Aplikatzeko sistema erraza da, emaitzak baino ez dituelako kontuan hartzen, 

edo emaitza horiek lortzeko moduak (egindako ahalegina, erabilitako 

baliabideak…). 

- Saltzaile bakoitzak lortutakoaren ebaluazio objektiboa egiten da. 

- Desbideratzeak daudenean, neurri zuzentzaileak hartzea ahalbidetzen du, 

etengabeko informazioa jasotzen delako. 

 

Sistema kuantitatiboaren desabantailak: 

- Ez ditu kontuan hartzen saltzaileak izan ditzakeen baldintza ezberdinak: 

bezero-kopurua, produktu mota, eremu geografikoa… 

- Ez da kontuan hartzen emaitzak lortzeko egindako ahalegina. 

7.2.1.2 Kontrol-sistema kualitatiboak 

Ebaluaziorako, saltzailearen jarrerarekin lotutako aldagai kualitatiboak erabiltzen dira: 

jarrera, produktuen ezagutza eta trebetasunak...  

Aldagai kualitatiboen ebaluazioa Salmenta Saileko arduradunak egingo du, era 

subjektiboan. 

Era horretako sistemak eraginkorrak dira honako kasu hauetan: salmenta-taldearen 

tamaina txikia denean, egindako ahalegina emaitzen bidez kalkulatzea zaila denean, 

edota produktu oso konplexua denean.  

Aldagai kualitatiboak: 

 Salmentak egiteko ahalegina (bisiten planifikazioa eta prestaketa, aurkezpenen 

zailtasuna, salmentak ixteko gaitasuna…) 

 Produktuaren, bezeroaren eta sektorearen gaineko ezagutza 
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 Bezeroekin sortutako harremanak 

 Itxura pertsonala 

 Nortasun-ezaugarriak: taldean lan egitea, jakintza partekatzea, ardurak hartzea, 

erabakiak hartzea… 

Sistema kualitatiboen abantailak: 

- Saltzailearen konpromiso-maila igotzen du. 

- Saltzailearen motibazioa areagotzen du (lana aitortzen zaiolako). 

- Autoritatea hobeto onartzen da hari esker. 

- Taldean lan egiteko jarrera hobetzen du. 

- Jarreran eta emaitzetan eragin positiboa du. 

- Bezeroak asebetetzeko eta bezeroak fidelizatzeko aukera handiagoak sortzen ditu. 

Sistema kualitatiboen desabantailak: 

- Saltzailearen ebaluazioa subjektiboa da. 

- Ordainsariak kalkulatzeko zailtasunak ditu. 

- Pizgarri sistema erabiltzeko zailtasunak ditu. 

 

7.2.2 Salmenten  kontrol estatistikoa 

Salmentak kontrolatzeko sistemen artean, kontrol estatistikoa dago. Aldagai estatistikoen 

artean, honako batez besteko balio hauek ditugu:  

 UBM. Urteko Batezbesteko Mugikorra (Total Anual Móvil, gaztelaniaz). 12 

hilabetean egindako salmenten batezbestekoa, kalkulua egiten den hileko 

salmentak barne hartuta. 
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 HBM. Hileko Batezbesteko Mugikorra (Total Mensual Móvil, gaztelaniaz). 

Lortzen dugun UBM bakoitza zati 12. 

Ekitaldi batean lortutako emaitzetan, gorabehera handiak egon daitezke, salmenten 

urtarokotasuna (estacionalidad, gaztelaniaz) edota jardueraren gaineko eragin puntualak 

direla-eta. Horregatik, hilabete bakarreko salmentak ez dira adierazgarriak salmenten 

joerak aztertzeko. 

Jarduera batek izan dezakeen urtarokotasuna saihesteko eta emaitzen benetako joera 

aztertzeko, ohiko praktika da batezbesteko mugikorrak erabiltzea. Batezbesteko 

mugikorrek salmenten joeraren berri emango dute, urtarokotasun efektua kenduta. 

Adibidea 

Enpresa bateko 2016. urteko salmentak 80.000 € izan ziren, eta, 2016ko urtarrilean, 

1.000 €-ko salmentak egin zituen enpresak. Kalkula ezazu 2017. urteko urtarrileko 

UBMa eta HBMa, hil horretan 1.100 €-ko salmentak egon baziren. Bete ezazu taula: 

Hilabetea Salmentak 

2016 

Salmentak 

2017 

Metatua 2017 UBM 2017 HBM 2017 

Urt. 1.000 1.100    

Ots. 5.300 5.000    

Mar. 900 900    

Apr. 10.000 10.100    

Mai. 7.600 8.000    

Eka. 8.000 8.000    

Uzt. 10.000 10.000    

Abu. 5.000 7.000    

Ira. 1.200 6.000    

Urr. 10.100 10.000    

Aza. 20.000 22.000    

Abe. 900 1.000    

Totala/urteko 80.000 89.100    
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UBMurt2018 = 80.000 - 1.000 + 1.100= 80.100 € 

HBMurt2018 = 80.100 / 12= 6.675 € 

HBMa eta UBMa oso antzekoak dira, baina HBMak hileko salmenten batezbesteko 

balioa ematen du eta aurreikuspen hobeak egiteko balio du. 

Hila Salmentak 

2016 

Salmentak 

2017 

Metatua 2017 UBM 2017 HBM 2017 

Urt. 1.000 1.100 1.100 80.100 6.675 

Ots. 5.300 5.000 6.100 79.800 6.650 

Mar. 900 900 7.000 79.800 6.650 

Apr. 10.000 10.100 17.100 79.900 6.658,33 

Mai. 7.600 8.000 25.100 80.300 6.691,67 

Eka. 8.000 8.000 33.100 80.300 6.691,67 

Uzt. 10.000 10.000 43.100 80.300 6.691,67 

Abu. 5.000 7.000 50.100 82.300 6.858,33 

Ira. 1.200 6.000 56.100 87.100 7.278,33 

Urr. 10.100 10.000 66.100 87.000 7.250 

Aza. 20.000 22.000 88.100 89.000 7.416,67 

Abe. 900 1.000 89.100 89.100 7.425 

Totala/urteko 80.000 89.100    

 

Ratioen bidezko kontrola 

Sarritan, salmenten kontrola ratioen bidez egiten da. Ratio ezberdin asko daudenez, 

aukeraketa kontu handiz egin behar da. Ratio batek soilik ez du erabilgarritasunik: 

alderaketa bat egitea beharrezkoa da (aurreko ekitaldietako balioekiko, beste saltzaile 

batzuen balioekiko, sektoreko enpresen balioekiko…).  

Enpresak ratio bakoitzari gutxieneko balio bat emango dio (estandarra) eta saltzaileak 

maila horretara heldu beharko du. Saltzailea balio horietara heltzen ez bada, horrek esan 

nahi du saltzaileak errendimendu baxua izan duela.   
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Saltzailearen jarduera kontrolatzeko ratioak: 

 Eraginkortasuna =   
𝐸𝑠𝑘𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎

𝐵𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎
 

 

 Bezeroen gehikuntza =  
𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜𝑎𝑘 𝑔𝑢𝑧𝑡𝑖𝑟𝑎
 

Gastuak kontrolatzeko ratioak: 

 Bisitako kostua = 
𝐻𝑖𝑙𝑒𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑎

𝐵𝑖𝑠𝑖𝑡𝑎 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎
 

 

 Eskariko kostua = 
𝐻𝑖𝑙𝑒𝑘𝑜 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑢𝑎

𝐸𝑠𝑘𝑎𝑟𝑖 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎
 

Salmenten eboluzioa aztertzeko ratioak: 

 Bezeroen eboluzioa =  
𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 𝑛 − 𝑏𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 𝑛−1

𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎 𝑛−1
 

 

 Bezeroen gehikuntza = 
𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑏𝑒𝑟𝑟𝑖𝑎𝑘

𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜𝑎𝑘
 

Fakturazioaren eboluzioa aztertzeko ratioak: 

 Salmenten eboluzioa = 
𝑆𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑘 𝑛−𝑆𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑘 𝑛−1

𝑆𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑘 𝑛−1
 

 

 Bezeroen asebetetzea = 
𝐸𝑟𝑟𝑒𝑘𝑙𝑎𝑚𝑎𝑧𝑖𝑜 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎

𝐵𝑒𝑧𝑒𝑟𝑜 𝑘𝑜𝑝𝑢𝑟𝑢𝑎
 

 

Ariketa 

Handia SA enpresak saltzaile bat kaleratzea erabaki du, emaitza txarrak direla eta.  Taulan 

agertzen diren balioak hartuta, erabaki ezazu zer langile kaleratu behar den, langileen 

eraginkortasuna eta bezeroen gehikuntza-ratioak erabiliz. 
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 1. saltzailea 2. saltzailea 

Eskari-kopurua 37 25 

Bisita-kopurua 60 45 

Bezero berriak 20 5 

Bezeroak guztira 60 30 

 

Erantzuna 

 1. saltzailea 2. saltzailea 

Eraginkortasun-ratioa 37/60 = 0,62 25/45 = 0,56 

Bezeroen gehikuntza 20/60 = 0,33 5/30 = 0,17 

 

Emaitzetan oinarrituta, 2. saltzailearen datuak txarragoak dira eta, beraz, langile hori 

kaleratu beharko da. 

7.2.3 Bezeroen ABC kontrola 

Bezeroen ABC kontrola saltzaileen jarrera ebaluatzeko erabili daiteke (ez salmenten 

ebaluaziorako). Egindako bisitak eta bezeroei emandako tratua ebaluatuko dira. Metodo 

honen helburua da irabazi handienak ematen dituzten bezeroei arreta ona ematea eta 

bezero horiei egokitutako estrategiak garatzea. 

ABC sailkapenaren arabera, bezeroak hiru taldetan sailkatuko dira, salmentetan daukaten 

pisuaren arabera. Bezeroak sailkatu ondoren, errazagoa da zehaztea bezero bakoitzari 

aplikatuko zaion estrategia, denbora eta ahalegina. Estrategia horiekin, salmentak 

maximizatu nahi dira. 

Metodoa aplikatzeko, zerrenda bat beharko da bezeroei egindako salmenten 

zenbatekoekin. Lehenik, bezeroak ordenatuko dira salmenten zenbatekoaren arabera. 

Jarraian, salmenta osoarekiko bezero bakoitzak dakarren ehunekoa kalkulatuko da. 

Amaitzeko, salmenta metatuak eta salmenten % metatua kalkulatuko dira; eta bezeroen 

sailkapena lortuko da: 
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 A motako bezeroa. Salmenten % 80 inguru dakar. 

 B motako bezeroa. Salmenten % 15 inguru dakar. 

 C motako bezeroa. Gainerakoa dakar. 

Bezeroak sailkatu ostean, horietako bakoitzari aplikatuko zaizkion estrategiak erabakiko 

dira. A motako bezeroen garrantzia dela-eta, enpresa saiatuko da bezero mota horren 

beharrizanak ondo asebetetzen: kalitatezko zerbitzua emango die. 

Bezero mota bakoitzari ekintza pertsonalizatuak aplikatuko zaizkio, enpresarentzat 

dakartzaten salmenten arabera. Horrek eragina izango du enpresaren eraginkortasunean, 

salmenta-prozesuetan eta marketin- eta publizitate-kanpainetan. 

Ariketa: bezeroen ABC kontrola 

Beheko taulako salmenta-datuekin, bezeroen sailkapena egin behar da, bezeroen ABC 

kontrol-metodoa erabiliz. Zehaztu behar da bezero mota bakoitzari aplikatuko zaion 

estrategia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezeroa Salmentak 

A 13.800 

B 12.500 

C 16.200 

D 915.800 

E 826.500 

F 98.600 

G 139.500 

H 89.800 

I 15.900 

J 9.800 
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Erantzuna 

 

 

A motako bezeroek salmenten % 81,48 dakarte; bezero garrantzitsuenak dira, 

salmenta-bolumenaren arabera. Bezero mota horren beharrizanak ondo asetzen 

saiatu behar da enpresa; kalitatezko zerbitzua eman beharko die. 

B motako bezeroak ez dira garrantzitsuenak fakturazio-zenbatekoan; baina bezero 

horien artean bilatu beharko dira A motako bezero bilakatu daitezkeenak.  

7.3 Ebaluaziorako eta kontrolerako estandarrak finkatzea 

Estandarrak finkatuz, ebaluaziorako eta kontrolerako beharrezkoak diren aldagaiak 

zehaztuko dira eta helburuak finkatuko dira. 

Salmenten kontrolerako metodoek hainbat aldagairen kalkulua ahalbidetzen dute. 

Enpresak aztertu beharko du zein aldagai kontrolatu nahi dituen emaitzen ebaluazioa 

errazteko eta arazoak aurreikusteko. Horren ostean, helburuak finkatuko ditu, emaitzen 

Bezeroa Salmentak Salmenten 
% 

Salmenta 
metatuak 

Salmenten 
% metatua 

Zer-nolako 
bezeroak dira? 

D 915.800 % 42,83 915.800 % 42,83 
A MOTAKOAK 

E 826.500 % 38,65  1.742.300 % 81,48  

G 139.500 % 6,52  1.881.800 % 88,00 

B MOTAKOAK F 98.600 % 4,61 1.980.400 % 92,61  

H 89.600 % 4,20 2.070.200 % 96,81  

C 16.200 % 0,76 2.086.400 % 97,57  

C MOTAKOAK 

I 15.900 % 0,74 2.102.300 % 98,31  

A 13.800 % 0,65 2.116.100 % 98,96  

B 12.500 % 0,58 2.128.600 % 99,54 

J 9.800 % 0,46 2.138.400 % 100  

 2.138.400 % 100    
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ebaluazioa egiteko. Aldagai kuantitatiboak erabiltzea komeni da, neurketa errazten 

dutelako eta egoeraren neurri objektiboa ematen dutelako.  

7.3.1 Estandarrek eduki beharreko ezaugarriak 

 Eskuragarriak. Lor daitezkeen estandarrak ezarri behar dira, saltzaileak 

motibazioa gal ez dezan. 

 Objektiboak. Estandarrek zenbateko objektiboetan oinarrituta egon behar dute. 

 Malguak. Estandarrek malguak izan behar dute, merkatuko baldintzak alda 

daitezkeelako. 

 Bidezkoak. Estandarrak berdintasunez aplikatu behar dira: enpresak irizpide 

justuak ezarri behar dizkie langileei. 

Estandar egokiek honako ezaugarri hauek bete behar dituzte: 

 Saltzaileak lortu beharreko helburuak kontrolatzeko balio behar dute. 

 Saltzaileak lortutako emaitzak neurtzeko balio behar dute. 

 Posible den heinean, kuantitatiboak izan behar dute, balioespenak egitea 

errazteko. 

 Desbideratzeak aurreikusteko balio behar dute. 

7.3.2 Hiru eratako estandarrak ezberdintzen dira 

 Finko edo absolutuak  

Aldagai finkoek errealitatea neurtzeko balio dute, baina ez errealitate horren 

zergatia analizatzeko. Aldagai finko erabiliena urteko salmenta-bolumena da.  
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 Aldakorrak 

Aldagai aldakorrek aurreikusitako helburuekin alderatuko dituzte lortutako 

emaitzak (astero, hilero, urtero…). Era horretako aldagaiek desbideratzeak azkar 

antzemateko balio dute, baina ez arazoen iturria aztertzeko. 

 Analitikoak 

Helburuak ez lortzearen arrazoiak bilatzeko balio dute. Era horretako adierazle 

erabilienak honako hauek dira: bisita-kopurua, bisiten maiztasuna, bisitatuko 

bezeroak eta bisiten edukia.  

7.4 Emaitzen neurketa eta desbideratzeen kalkulua 

Aldez aurretik ezarritako helburuak lortutako emaitzekin alderatuko dira. Aurreikusitako 

balioak eta lortutako emaitzak alderatzean, desbideratzeak dauden ala ez ikusiko da. Datu 

errealak ezagutu ahala (gehienetan, emaitza kuantitatiboen ebaluazioa egingo da), 

aurreikusitakoekin alderatuko dira. Aurreikusitako emaitzak eta lortutakoak bat ez 

datozenean sortzen dira desbideratzeak. 

 

Desbideratzeak sortu dituzten arrazoiak ezagutzea garrantzitsua da zuzenketak egiteko. 

Arrazoiak hainbat izan daitezke (helburu handiegiak finkatu izana, esaterako).  
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Desbideratzeen jatorria: 

 Enpresan bertan. Enpresan sortzen dira, kontrolagarriak dira eta zuzendu egin 

daitezke: salmenta-indarra, produktua, zerbitzua… 

 Enpresatik kanpo. Enpresatik kanpo sortzen dira, eta aurreikusteko eta ekiditeko 

zailak dira: produktu berritzaileak, salmenta-kanal berriak… 

 Zorizko desbideratzeak. Ustekabeko arrazoiak direla-eta sortzen dira: natura-

hondamendiak, grebak, legedi-aldaketak… 

Desbideratzeen kalkulua: 

Balio absolutua (desbideratzea) = Aurreikusitako zenbatekoa - Benetako zenbatekoa 

Batezbesteko balioa (desbideratzearen %) = Desbideratzea / aurreikusitako zenbatekoa  

Desbideratze motak: 

 Salmenta-kopuruen desbideratzea. Aurreikusitako salmenta-kopuruaren eta 

egindako salmenta-kopuruaren arteko aldea. 

 Salmenta-kostuen desbideratzea. Aurreikusitako salmenta-kostuaren eta 

salmenta-kostu errealaren arteko aldea. 

 Salmenta-prezioen desbideratzea. Aurreikusitako salmenta-prezioaren eta 

egindako salmenta-prezioaren arteko aldea. 

 Bestelako gastuen desbideratzea. Aurreikusitako gastuen eta benetan egin 

direnen arteko aldea. 

7.5 Desbideratzeak zuzentzeko neurriak 

Lortutako emaitzak aurreikusitakoetatik urruntzen direnean, zuzentzeko neurriak aplikatu 

beharko dira. Helburua izango da desbideratzeak zuzentzea: helburuak ez lortzea eragin 

duten arrazoiak desagerrarazi nahi dira. Desbideratzeak zuzentzeko konponbide-edo 
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zuzenketa-neurri batzuk ezarriko dira, desbideratzeak aurkitu bezain laster. Horretarako, 

epeak ezarriko dira, eta prozesuaren jarraipena bermatuko duten arduradunak. 

Batzuetan, planifikazioa errepikatzea ezinbestekoa da, ezarritako helburuekiko 

desbideratze handia dagoenean edota ezusteko aldaketa handiak gertatzen direnean.  

Kasu horietan, salmenten planifikazio-prozesua errepikatu beharko da eta helburu berriak 

ezarriko dira. Pertsonalari dagozkion erabakiak hartu beharko dira: prestakuntza-

ikastaroak egitea, eginbeharretan aldaketak egitea, saltzaile berriak kontratatzea ala 

daudenak kaleratzea… 

7.6 Saltzailearen lanaren ebaluazioa 

Saltzailearen lana ebaluatuta, haren lana hobetzea lortu nahi da, bai eta enpresaren 

salmentak gehitzea ere. Lanaren ebaluazioa egiteko, parte hartu beharko dute bai 

saltzaileek, bai eta saltzaileen buruek ere. Ebaluazio horretan, saltzailearen lana eta 

jarrera aztertuko dira: saltzaile bakoitzak zer lortu duen eta zelan lortu duen.  

Saltzailearen ebaluazioa ez ezik, salmenta-taldearen gaineko ebaluazioa ere egingo da. 

Hortik abiatuta, talde-mailan hobetu beharrekoak zehaztuko dira. 

7.6.1 Ebaluazioaren ezaugarriak 

 Ebaluazioa egiteko, prozedura formal bat diseinatuko da. 

 Aldian-aldian egingo da, aldez aurretik ezarritako aldietan. 

 Egindako lana aztertu eta ebaluatuko da, jakiteko ea aurrez ezarritako helburuak 

lortu diren ala ez.  

 Prestakuntza-planekin batera, hobetu beharreko arloak zehaztuko dira.  
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7.6.2 Zer aztertu ebaluazioan 

Enpresa bakoitzak zehaztuko du zein diren ebaluazioa egiteko aztergaiak (aztertu nahi 

dituen arloen arabera). Ohikoa da honako arlo hauek ebaluatzea: 

 Saltzaileek egindako salmentak  

Egindako salmentak ebaluatuko dira, aurreikusitako balioekin alderatuz, eta 

aztertuko da zein den salmenten eboluzioa. 

 Helburuen lorpenak 

Aztertuko da ea aurreikusitako helburuak lortu diren edo ez (eta zein den 

betekizun-maila). Salmentak ez ezik, enpresak beste helburu asko ere ezarri ditzake: 

bezero berriak lortzea, produktu berriak promozionatzea, arreta hobetzea...  

 Salmenta-taldearen puntu sendoak eta ahulak 

Aztertuko da zein diren salmenta-taldearen puntu sendoak eta ahulak. Puntu 

sendoek eragin positiboa dute salmentetan, eta haiei eutsi beharko zaie. Puntu 

ahulek, ordea, eragin negatiboa dute eta haiek konpontzeko neurriak hartu beharko 

dira: informazioa, motibazioa, prestakuntza…  

 Salmenta-taldearen neurria 

Aztertuko da zein den salmenta-taldearen tamaina egokia. Horretarako, ebaluatu 

egin beharko dira lortutako salmentak, salmenten eboluzioa eta etorkizunerako 

aurreikuspenak. Datu horiek balioetsita, erabaki beharko da ea salmenta-taldearen 

neurria egokia den ala ez. 

 Ordainketa sistema 

Aztertuko da ea egokia den ordainketa-sistema. Ordainketa-sistema justu batek 

langileen errotazioa jaitsiko du eta langileak motibatuko ditu. 
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 Salmentak egiteko gastuen egokitasuna 

Aztertuko da salmentak egiteko beharrezko gastuak egokiak diren edo ez (egindako 

salmenta-mailarako). Salmentak lortzeko beharrezkoak diren gastuak kontrolpean 

eduki behar dira, produktu lehiakorra izatea lortu nahi bada. Produktua saltzeko 

egiten diren gastu guztiek eragina dute produktuaren prezioan, eta haren 

lehiakortasuna kolokan jar dezakete. 

7.6.3 Ebaluazioaren ondorioak 

Salmenta-taldearen ebaluaziotik, hainbat ondorio atera behar dira, eta enpresa 

kudeatzeko erabaki erabilgarriak hartzeko balio dute ondorio horiek. Erabakiok aldaketak 

eragin ditzakete enpresaren hainbat arlotan: 

 Marketin-planean 

Marketin-planeko aldagai bat (ala gehiago) aldatu beharra egon daiteke: produktua, 

prezioa, banaketa edo promozioa. Aldaketak bezeroen (eta bezerogaien) 

beharrizanak hobeto asebetetzeko balioko dute. 

 Salmenta-planean 

Salmenta-plan errealistagoa egin beharra egon daiteke: 

- Aurreikusitako salmentak ez dira handiegiak izan behar, helburuak 

eskuragarriak izan behar direlako. 

- Aurreikusitako salmentak ez dira baxuegiak izan behar, helburuak 

motibagarriak izan behar direlako. 

 Saltzailearen lanean: 

- Saltzailearen jarrera desegokia zuzentzeko beharra egon daiteke. 

- Saltzaileak prestatzeko beharra egon daiteke. 
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- Motibatu eta saritzeko beharra egon daiteke. 

- Saltzailea kaleratzeko beharra egon daiteke. 

7.6.4 Ebaluazioaren abantailak eta desabantailak 

Ebaluazioaren abantailak 

 Ebaluazioak saltzailea motibatuko du balioespen on bat lortzeko. 

 Saltzaileak soldata hobetzeko aukera izan dezake. 

 Emaitza hobeak lortuko dira. 

 Saltzailearen eta enpresaren artean komunikazio-kanal bat zabalduko da. 

 Parte hartzeko eredu bat landuko da, saltzaileen ekarpenak jasotzen direlako. 

 Prestakuntza sustatuko da, puntu ahulak hobetzeko. 

Ebaluazioaren desabantailak 

Langile askok sistema bidezkotzat ez hartzea izan daiteke desabantaila nagusia. Sistema 

bidegabea dela uste denean, langileen artean tentsioak sortzen dira. Hori dela eta, 

garrantzitsua da komunikatzea eta azaltzea sistema justua dela; eta baita sistema justiziaz 

kudeatzea ere. Ebaluazioan erabiltzen diren irizpideek berdinak izan behar dute langile 

guztientzat. 

7.6.5 Bezeroen asebetetzea  

Bezeroen asebetetze-maila ezagutzeko, komeni da zuzeneko galdeketa-sistemak 

erabiltzea; inkestak, esate baterako. Galdeketak egiteaz gain, saltzaileak bezeroen 

jarraipen egokia egin beharko du, honako alde hauek kontuan hartuz: 

- Agindutakoa betetzea. 

- Konfiantza ematea. 

- Saldu osteko zerbitzu ona ematea. 
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- Erreklamazioen kudeaketa egokia egitea. 

Salmenten jarraipenaren helburu nagusia bezeroak fidel bihurtzea da. Saltzaileak 

zerbitzua ondo baloratzen duten bezeroekin duen harreman onak mantenduz gero, 

etorkizunean salmenta gehiago egiteko aukera egongo da, eta enpresaren izen ona 

zabaltzen lagunduko du. 

7.6.6 Jarraipenerako txostenak eta salmenta-taldearen kontrola 

Enpresan ezarritako kontrol-sistemak zehaztuko du zer txosten beharko diren eta zer-

nolako aldizkakotasunarekin. 

Enpresa bakoitzak, kontrolatu nahi dituen aldagaien arabera, kontrolerako txosten 

ezberdinak erabili ditzake. Txostenen diseinu egokiak erraztu egingo du saltzaileen eta 

emaitzen kontrola.  

Saltzailearen lana kontrolatzeko txostenak 

 Eguneroko txostena  

Saltzailearen eguneroko lana kontrolatzen duen txostena da. Saltzaileak berak 

betetzen du. 

- Eguneroko jardueren kontrola: bisitak, administrazio-lana… 

- Bisitak: landutako gaiak, parte-hartzaileak, akordioak… 

- Saldutako produktuak 

- Kobruen kudeaketa 

- Bestelakoak: bezerogaiei buruzko informazioa… 

 

 Hileko txostena  

Salmenten arduradunak egin behar du, saltzailearen hileko datuak hartu ostean.  



7. Emaitzak ebaluatzeko eta kontrolatzeko sistemak 

 

159 

 

Honako datu hauek biltzen ditu: 

- Salmenten analisia 

- Hileko helburu kualitatiboak lortu diren edo ez (bezero berriak bilatzea, 

produktu berriak ezagutzera ematea..) 

- Egindako promozioak eta haiek izandako emaitzak 

- Saltzailearen zonako merkatuaren berezitasunak, gertaerak… 

- Ondorioak eta  hartu beharreko neurriak: informazioa, prestakuntza… 

- Hurrengo hilabeterako helburu kuantitatibo eta kualitatiboen ezarpena 

 

 Urteko txostena 

Salmenten arduradunak egin behar du, saltzailearen urteko datuekin. Urteko 

txostenak salmenta-taldearen eta salmenta-planaren ebaluazioak erakusten ditu, 

eta hurrengo urterako helburuak adierazten ditu. Hileko txostenean ebaluatzen 

diren alderdiak ebaluatzen ditu, baina sakonago, urteko eboluzio eta gertakari 

guztiak jaso behar dituelako. 
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1. Adibidea: hileko txostena betetzeko txantiloia 

Salmenta-jardueren laburpena Saltzailea:  

 Burutua Helburua Helburua lortu da? Desbideratzea 

Bisita-kopurua           Bai            Ez  

Bezero berriak           Bai            Ez  

Fakturazioa           Bai            Ez  

Galdutako bezeroak           Bai            Ez  

Itzulketak           Bai            Ez  

Gastuak guztira           Bai            Ez  

Promozioa           Bai            Ez  

Aparteko gertaerak  

Ondorioak eta neurriak  

Hurrengo hileko helburuak  
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2. Adibidea: salmenta-talde baten emaitzak jasotzen dituen grafikoa 

Salmentak 1. saltzailea 2. saltzailea 3. saltzailea 

Urtarrila 9.000 € 9.000 € 11.000 € 

Otsaila 9.000 € 8.000 € 12.000 € 

Martxoa 8.000 € 7.000 € 11.000 € 

Apirila 10.000 € 9.000 € 12.000 € 

Maiatza 11.000 € 10.000 € 12.000 € 

Ekaina 7.000 € 9.000 € 10.000 € 

Uztaila 6.000 € 5.000 € 9.000 € 

Abuztua 5.000 € 7.000 € 9.000 € 

Iraila 7.000 € 8.000 € 7.000 € 

Urria 9.000 € 9.000 € 7.000 € 

Azaroa 11.000 € 12.000 € 7.000 € 

Abendua 10.000 € 11.000 € 4.000 € 

Guztira 102.000 €  104.000 € 111.000 € 

Batezbestekoa 8.500 € 8.666,67 € 9.250 € 
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Emaitzen adierazpen grafikoa egitea lagungarria da emaitzak interpretatzeko: 3. 

saltzaileak urteko salmenta-bolumen altuena eta batezbesteko altuena izan arren, 

eboluzio txarra izan du urteko azken sei hilabeteetan; 1. eta 2. saltzaileek antzeko 

eboluzioa izan dute: udan salmenten jaitsiera nabarmena izan zuten, baina urte-amaieran 

salmenten eboluzio positiboa izan dute. 

3. Adibidea: saltzaile batek lortutako bezero berrien eboluzioaren grafikoa 

Saltzailea 1 Bisitak Bezero berriak Salmentak Gastuak 

Urtarrila 80 18 9.000 € 280 € 

Otsaila 60 20 9.000 € 300 € 

Martxoa 100 15 8.000 € 350 € 

Apirila 80 10 10.000 € 300 € 

Maiatza 75 15 11.000 € 250 € 

Ekaina 70 20 7.000 € 200 € 

Uztaila 60 22 6.000 € 280 € 

Abuztua 50 10 5.000 € 100 € 

Iraila 80 16 7.000 € 290 € 

Urria 100 23 9.000 € 300 € 

Azaroa 80 20 11.000 € 300 € 

Abendua 70 15 10.000 € 200 € 

Guztira 905 204 102.000 € 3.150 € 

Batezbestekoa 75 17 8.500 € 262,50 € 
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4. Adibidea: salmenta-talde baten hileko emaitzen ebaluazio-txostena 

Enpresa bateko saltzaileei honako helburu hauek ezartzen dizkiete:  

1. Hilabetean egin beharreko bisitak: 100 

         2. Hilabetean lortu beharreko bezero berriak: 20 

3. Hilabetean lortu beharreko gutxieneko salmentak: 10.0000 € 

4. Hilabeteko gastuak gehienez: 300 € 

Enpresak saltzaileak lortutako fakturazioa balioesten du gehien; horregatik, % 40ko pisua 

ematen dio adierazle horri. 

Saltzaileak lortzen duen fakturazioa bezero bakar batengandik lortuko balu soilik, 

fakturazio osoa galtzeko arriskua izango luke (bezero hori galduz gero). Enpresak arrisku 

hori gutxitu nahi du, bezero-kopurua handitzeari % 25eko garrantzia emanez. 

Bisitak egiteari % 15eko garrantzia ematen dio, saltzaileen lanaren kontrola izatea 

ahalbidetzen duelako. Hileko bisita-kopurua, gutxienez, 100 izan behar da.  

Azkenik, ez du nahi 300 eurotik gorako gastuak izaterik, eta zenbateko horretatik behera 

gastatzea saritzen du, lortu dutenei % 20ko pisua emanez. Kantitate horretatik gora 

gastatzen dutenei % 0ko pisua emango die. 

Enpresak ezarritako helburuak kontuan hartuta egin ezazu saltzaileek lortutako emaitzen 

balioespena eta haztapena (ponderazioa). 

 

    1 SALTZAILEA 2 SALTZAILEA 3 SALTZAILEA 

  
Haztapena 

Hileko 
helburua 

Lortutako 
emaitza 

Lortutako 
% 

Emaitzaren 
balioespena 

Lortutako 
emaitza 

Lortutako 
% 

Emaitzaren 
balioespena 

Lortutako 
emaitza 

Lortutako 
% 

Emaitzaren 
balioespena 

Bisita kopurua %15 100 80   100   80   

Bezero berriak % 25 20 18   9   22   

Fakturazioa (€) % 40 10.000,00 9.000,00   9.000,00   11.000,00   

Gastuak (€) % 20 300,00 280,00   380,00   280,00   

  % 100 
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Balioespen-irizpideak 

a) 
Lortutako ehunekoa kalkulatzeko, lortutako emaitza hileko helburuarekin alderatuko da, gehienetan. 

b)  
Aurreikusitako helburuekiko lortzen den ehunekoa  % 50 baino baxuagoa bada, emaitzaren balioespena % 0 
izango da. 

c)  
Gastuak 300 eurotik beherakoak badira, % 20ko balioespena jasoko du. Gainditzen badira, balioespena % 0 izango 
da. 

d)  
Nahiz eta helburua gainditu (irizpide batean), ezin izango da dagokion haztapena (muga) gainditu. 

 

Erantzuna 

 

    1 SALTZAILEA 2 SALTZAILEA 3 SALTZAILEA 

  
Haztapena 

Hileko 
helburua 

Lortutako 
emaitza 

Lortutako 
% 

Emaitzaren 
balioespena 

Lortutako 
emaitza 

Lortutako 
% 

Emaitzaren 
balioespena 

Lortutako 
emaitza 

Lortutako 
% 

Emaitzaren 
balioespena 

Bisita kopurua % 15 100 80 % 80 % 12 100 % 100 % 15 80 % 80 % 12 

Bezero berriak % 25 20 18 % 90 % 23 9 % 45 % 0 22 % 110 % 25 

Fakturazioa (€) % 40 10.000,00 9.000,00 % 90 % 36 9.000,00 % 90 % 36 11.000,00 % 110 % 40 

Gastuak (€) % 20 300,00 280,00  % 20 380,00  % 0 280,00  % 20 

  % 100    % 90,50   % 51   % 97 

 

Enpresak ezarritako balioespen-irizpideei jarraituta, bigarren saltzailearen emaitzak 

txarrak izan dira, nahiz eta aurreikusitako salmenten % 90 lortu. Bezero berrien kopuru 

nahikoa ez lortzeak eta gastu-maila gainditzeak eragin dute balioespen txarra izatea. 



 

165 

 

8. BIBLIOGRAFIA 

ARRANZ SEBASTIÁN, Yolanda: Gestión de la compraventa, Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte, Madril, 2003. 

HERAS SAIZARBITORIA, Iñaki: Enpresa ekonomia: antolakuntza eta zuzendaritza, Enpresen 

Antolakuntza Saila, Euskal Herriko Unibertsitatea, Donostia, 2011.  

MARTINEZ MARTINEZ, Aurora; ZUMEL JIMENEZ, Cristina: Organización de equipos de 

ventas, Ediciones  Paraninfo, Madril, 2016.  

SAN CRISTÓBAL, Susana: Sistemas alternativos de resolución de conflictos, Universidad 

Antonio de Nebrija, Madril, 2013. 

UZEI Terminologia eta Lexikografia Zentroa: Merkataritza eta Marketin hiztegia, Eusko 

Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia, Vitoria-Gasteiz, 2015.  

ZENBAITEN ARTEAN: Gestión de la fuerza de ventas y equipos comerciales, Centro de Estudios 

Adams, Ediciones Valbuena, Madril, 2013. 

 


