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1. GAIA: SARRERA 

 

 

 
1.1. Nekazaritza-elikagaiak merkaturatzea  

Herrialde garatuetan, kontsumitzaileek elikagai gero eta dibertsifikatuagoak eta 
sofistikatuagoak eskatzen dituzte. Orain dela urte batzuk, pentsaezina zen honelako 
nekazaritza-elikagaiak eskatzea: esne gaingabetua, patata frijitu izoztuak, pizza ultraizoztuak, 
etab. 

Eskari horri erantzuteko enpresa-sare gero eta konplexuagoa sortu dugu, eta, horretarako, 
enpresa askoren parte-hartzea behar izan da: nekazaritza-enpresena, industria-enpresena eta 
merkataritza-enpresena, esaterako. 

Adibide bat: 

• Nekazaritza-enpresek garia ekoizten dute. 

• Industria-enpresek ogia egiteko irina egiten dute. 

• Industria-enpresek ogia egiten dute. 

• Xehekako merkataritza-enpresek ogia merkaturatzen dute. 

 

 

 

 

 

DEFINIZIOA 
Nekazaritza-elikagaien sistema: 
“Enpresen arteko sistema da, kudeaketa anitzekoa, helburu gisa 
kontsumitzailearen eskaria eta merkatuaren elikagai-eskaintza egokitzea 
duena”. 
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1.2. Nekazaritza-elikagaien merkatuak 

Nekazaritza-elikagaien sistemaren barruan, hainbat azpisistematako elementuek elkar 
salerosten dute, eta, horrela, nekazaritza-elikagaien merkatuak egituratzen dira. 

Ogiaren adibidearekin jarraituz: 

• kontsumitzaileak ⇒  okindegia ⇒  xehekako merkatua. 

• okindegia ⇒  handizkako erosketa ⇒  handizkako merkatua. 

Merkatu horiek edozein nekazaritza-elikagairekin agertuko dira. 

 

 

1.3. Nekazaritza-elikagaien enpresen merkatua 

Aurreko atalean, produktu baten eskariari aurre egiterakoan sortzen diren nekazaritza-
-elikagaien merkatuak ikusi ditugu. Orain, beste kontzeptu bat gehitu behar diogu horri: 
LEHIA. Hemendik aurrera, merkatua kontzeptua denbora-tarte jakin batean eta geografia-
-esparru jakin batean dagoen erosle-multzoa adierazteko erabiliko dugu. Enpresa baten 
merkatua enpresa horren erosleek osatuko dute; gainerako erosleek lehiako beste enpresen 
merkatua osatuko dute. 

Denbora-tarte jakin eta gertuko batean kontzeptu bi horiek aztertuz gero, nekazaritza-
-elikagaien enpresak une horretan duen merkatua eta lehiako enpresek dutena zehaztu ahal 
izango ditugu. Merkatu bien baturak industriaren gaur egungo merkatuaren berri emango digu. 

Ohizkoa da nekazaritza-elikagaien enpresa batek erosleei buruzko informazioa nahi 
izatea: non erosten duten, nola erosten duten, noiz... Informazio horren arabera, industriaren 
merkatua azpimerkatutan banatzera irits daiteke, eta horietako bakoitzak arloren batean 
homogeneoak diren erosleak hartuko ditu. 

 

 

1.4. Nekazaritza-elikagaien enpresen kudeaketa komertziala 

Nekazaritza-elikagaien enpresetan, beste edozein enpresatan bezala, jarduera anitz biltzen 
dira: ekoizpena, finantzak, inbertsioak, informazioa, zuzendaritza eta merkataritza. Horiek 
denak elkarri lotuta daude eta ezinezkoa da jarduera bat besteetatik banantzea. 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. GAIA: NEKAZARITZA-ELIKAGAIAK 
MERKATURATZEA. HITZAURREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tr

 

 

 
 

 
DEFINIZIOA 

Marketina: 
“Elikagaiak trukatuz kontsumitzailearen premiak eta gurariak asetzen  saiatzen den
enpresa-jarduera da, betiere, enpresaren helburuak  lortzearekin bateragarria  den
moduan”. 
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Funtzionala: produktu baten erabilerari esker 

uke komertziala ⇒  gogobetetzea ⇒  

Psikologikoa: subjektiboa da, ondasun hori erabiltzeak 
uzten duen sentimenduaren araberakoa 

 

• Premia: norbanakoak zerbaiten falta sentitzen duenean, behar duen, baina ez duen, 
zerbaiten falta. 

• Guraria: eduki ez daukagun, baina eduki nahiko genukeen, zerbait desiragarria edo 
erabilgarria. 

• Eskaria: gurari bat aditzera ematea, baina eskatzen duenaren baliabideen barruan. 
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• Gogobetetzea: marketinaren helburua premiak eta/edo gurariak asebetetzea da. 
Kontsumitzaileak gogobetetze-mota biak lor ditzake. 

• Truke komertziala: beste norbaitena den zerbait beste zerbaiten truke eskuratzea. 

 

 
2.1. Marketina edo merkaturatzea 

Hiru urrats ditu: 

1. Azterketa: merkatuaren aukerez jabetzea. 

2. Antolaketa: enpresak erabili behar duen MK estrategia prestatzea (marka, prezioa...). 

•  estrategia: enpresak inguruko giroaren aurrean nola erreakzionatzen duen eta 
helburuak erdiesteko ahaleginak eta baliabideak nola erabiltzen dituen. 

3. Kontrola: MK planak izan dituen desbideratzeak kontrolatzea eta zuzentzea. 

 

 

2.2. Enpresa MK-ren ikuspuntutik begiratua 

Lau aldagai ditu: produktua, banaketa, prezioa eta sustapena. 
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3. GAIA: MERKATUA 

 

 

 

3.1. Sarrera 

Enpresaren eta merkatuaren arteko trukea enpresak berak kontrolatu ezin dituen hainbat 
faktoretako sistema komertzial baten barruan gertatzen da. Faktore horiek ingurunea osatzen 
dute, eta merkatuaren jokabidean ere eragiten dute. 

Inguruneko faktore horietako batzuk truketik gertuago daude besteak baino, eta eragin 
berehalakoagoa dute. Hona hemen: hornitzaileak, bitartekariak, lehiakideak eta jarduera 
komertziala bultzatzen duten beste erakunde komertzial batzuk ⇒  MIKROINGURUNEA. 

Beste faktoreek ez dute horren berehalako eragina, eta jarduera komertzialari ez ezik, 
gizakiaren eta gizartearen beste jarduera batzuei ere eragiten die. Hona hemen: aldaketa 
demografikoak, ekonomikoak, kulturalak, sozialak, legalak, politikoak, teknologikoak eta 
ingurugirokoak ⇒  MAKROINGURUNEA. 

 

 

3.2. Merkatua. Kontzeptua eta mugak 

Merkatua definitzeko, trukea gertatzen den ingurune fisiko eta ideala dela esango dugu. 
Baina haren izaera gorpuzten duten elementuen bidez ere defini dezakegu: 

•  Pertsona-taldea: norbanakoz osatua edo talde antolatua izan daiteke. 

•  Produktu edo zerbitzu jakin bat behar dute. 

•  Gauzak erosi nahi dituzte edo erosi nahi izatera irits daitezke. 
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•  Erosteko ahalmena (ekonomikoa eta legala) dute. 

Ez da nahikoa premiak eta gurariak egotea merkatua existitzeko; beharrezkoa da, gainera, 
pertsonek ondasunak eta zerbitzuak eskuratzeko ahalmen ekonomikoa izatea, eta, horrez gain, 
ahalmen legala ere izatea (adin txikikoak ezin du, adibidez, alkoholdun edaririk erosi). 

Merkatua aztertzeko orduan bi multzo bereizi behar dira: 

1.- Gaur egungo merkatua: une jakin batean produktu jakin bat eskatzen duena. 

2.- Merkatu potentziala: eskaintza komertzialaren hartzaile izan daitekeen erosle-kopuru 
gehienezkoa, denbora-tarte jakin batez edozein enpresatatik hartzeko prest dagoena. 

 

3.2.1. Merkatuaren mugak 

Merkatuak mota askotako mugak ditu, eta muga horiek ezagutu egin behar dira estrategia 
komertziala behar bezala diseinatzeko. Mugek, gainera, merkatua zatitzeko edo sailkatzeko 
irizpideak ezartzen dituzte. 

Hona hemen: 

•  Fisikoak: lurraldekakoak edo geografikoak. Tokian tokiko merkatuak, eskualdekoak, 
nazionalak edo atzerrikoak izan daitezke. 

•  Kontsumitzaileen ezaugarrien araberakoak: demografikoak, sozialak, ekonomikoak eta 
kulturalak. Horrela, gazteentzako merkatua, etxekoandreentzako merkatua, ikasleen-
tzakoa, profesionalentzakoa eta abar izan ditzakegu. 

•  Produktuaren erabileraren araberakoak: muga-mota hori da erlatiboena eta errazen alda 
daitekeena. Merkatua produktuaren erabilera berrien eraginez zabal daiteke. Adibidez, 
izozkiak: ez dute zertan udan hartzen den freskagarria edo gozokia bakarrik izan, 
urteko edozein sasoitan frutaren ordez jan daitezkeen bitamina askoko janari osoak ere 
izan daitezke. 

 

3.2.2. Merkatuaren sailkapena 

Merkatua sailkatzeko irizpideak merkatuaren mugen araberakoak izan daitezke. Hona 
hemen irizpideok: 

A) Erosle-motaren araberakoak. Eroslearen ezaugarrien eta nortasun juridikoaren 
arabera, lau merkatu-mota izan ditzakegu: 

• Partikularrak: saltzailearekin harreman erabat pertsonala dute. Norberak eta 
gertukoek kontsumitzeko erosten dute. 
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•  Enpresak: kontsumitzaileen merkatuak ondorioztatzen du eskaria. Ondasunak eta 
zerbitzuak euren ekoizpen-prozesuetan sartzeko eskuratzen dituzte enpresek. 

•  Erakunde publikoak: enpresen antzera, baina irabazi asmorik gabe. 

•  Beste erakunde batzuk: profesionalen elkarteak, kultur- eta kirol-elkarteak, etab. 

B) Eskaintzen den produktuaren araberakoak: 

•  Nekazaritzako, abelazkuntzako eta itsasoko produktuak. 

•  Lehengaiak. 

•  Produktu manufakturatuak. 

•  Zerbitzuak.  

•  Finantza-aktiboak. 

C) Lehiakide-kopuruaren araberakoak: 

•  Monopolioa: eskaintzaile bakarra eta eskatzaile asko. 

•  Oligopolioa: eskaintzaile bakar batzuk eta eskatzaile asko. Adibidez,  automobilen 
merkatua. 

•  Lehia monopolista: egoera ohizkoagoa. Eskaintzaile asko eta eskatzaile asko. 

•  Lehia perfektua: erosle- eta saltzaile-kopurua oso handia, eta trukatzen duten 
produktua homogeneoa. Adibidez, zerealen merkatua edo ondasun higigarrien 
merkatua. 

D) Eskaintzaren eta eskariaren indarraren araberakoak: 

•  Saltzaileen merkatua: eskaria eskaintza baino handiagoa da. 

•  Erosleen merkatua: eskaintza eskaria baino handiagoa da. 

E) Truke-harremanaren motaren eta formaren araberakoak: 

• Merkatua truke-harremanak hartuko duen forma espezifikoaren edo dituen 
ezaugarrien arabera ere sailka daiteke. 

 

 
3.3. Erakunde komertzialak 

Sistema komertzialean esku hartzen duten elementuak aztertzeko, truke komertzialean 
parte hartzen duten alderdi guztiak hartu behar dira kontuan. Parte-hartze hori zuzenekoa izan 
daiteke, hornitzaileen eta bitartekarien kasuan, adibidez. 
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3.3.1. Hornitzaileak 

Oso enpresa eta erakunde gutxik burutzen dute jarduera inoren laguntzarik gabe, eta oso 
gutxik dituzte produktuak ekoizteko behar diren baliabide guzti-guztiak (garraiobideak, 
biltegiratze-zerbitzuak, aseguruak, kredituak eta horrelakoak). Kasu gehienetan, produktuak 
ekoitzi eta eskaini ahal izateko hornitze-jarduera egoki beteko duen hornitzailea eta merkatu 
zabala eta gaitua izango dituela ziurtatu behar du enpresak. Hori dela eta, oso garrantzitsua da 
erosketak behar bezala kudeatzea materialak eta osagaiak behar den kalitateaz eskuratzeko. 

 

3.3.2. Bitartekariak 

Produktua ekoizlearengandik zuzenean kontsumitzailearengana eramatea ez da beti 
posible, batez ere erosle izan daitezkeenen kopurua oso handia denean eta geografia-esparru 
askotan sakabanatuta daudenean. Horrelako kasuetan, bitartekariak behar dira. Bitartekariek 
handizka nahiz xeheka egin dezakete lan. Handizkariek zein xehekariek banaka nahiz 
elkartuta joka dezakete; horrela, erosteko ahalmena handitu eta prezio hobeak lor ditzakete. 
Xehekako merkatuak hainbat itxura har ditzake: supermerkatua, hipermerkatua, biltegi 
handia, denda espezializatua, etab. 

 

 

3.4. Eskaria 

 

3.4.1. Sarrera 

Lehia nola egituratuta dagoen aztertzea, hau da, merkatu berean biltzen diren enpresek 
atxikitzen dituzten merkatu-zatiak aztertzea, garrantzitsua da, salmenten errentagarritasunean 
lider izateak izan dezakeen eraginagatik. Lehiaren azterketan oinarrizko printzipio hauek hartu 
behar dira kontuan: 

• Irauten lehiakideak abantailaren bat izan behar du besteekiko. Bestela, besteek 
kanporatu egingo lukete. 

•  Lehiakideak elkarren zenbat eta antzekoagoak izan, hainbat eta gogorragoa izango da lehia. 

•  Lehiakideak desberdinak badira merkatu berean ari badira, bakoitzak besteekiko 
ezaugarri bereziren bat lortu behar du. 
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•  Merkatu berean ari diren lehiakideek orekari eutsi behar diote. Oreka horrek iraun 
egingo du, baldin eta edozein aldaketaren ondorioz sortzen diren indar berriek berriz 
aldaketa aurreko egoera ezartzen badute. 

 

Oinarrizko printzipio horiek kontuan izateaz gain, azterketak ondoko galderei erantzuten 
saiatu behar du: 

•  Zein dira enpresaren lehiakideak? 

•  Zenbateko lehia dago merkatuan? 

•  Nola eragiten dio lehiak merkatuaren bilakaera ari eta egiturari? 

•  Nola eragiten diete lehiakideen ekintzek hartzen diren erabaki komertzialei? 

•  Nola lortzen dute eta eusten diote enpresek lehian duten abantailari? 

 

Lehiaren azterketak informazio iraunkorra eta etengabea izatea eskatzen du, 
enpresarentzat mehatxu edo aukera berri izan daitezkeen alderdi sendo nahiz ahulen 
balorazioa egin ahal izateko. Informazio-iturriak mota desberdinetakoak izan daitezke, hala 
nola: lehiakideek argitaratutako txosten eta agiriak, enpresa espezializatuek egindako 
merkatu-azterketak, lehiakideen publizitatea, edo saltzaile, bitartekari eta hornitzaileen bidez 
lortutako informazio pertsonala. 

 

3.4.2. Eskariaren azterketa 

Merkatuaren premien eta gurarien kanpo-adierazpena da eskaria; erosleak dituen 
baliabideen eta jasotzen dituen bultzagarrien araberakoa izaten da.  

Eskariak ondokoei eragin diezaieke: 

• Merkatu osoari, merkatuaren zati batzuei edo norbanakoari berari. 

• Produktu-mota bati edo enpresa baten marka jakin bati. 

• Lurralde edo geografia-esparru handi nahiz txikiari. 

• Denbora-tarte luze nahiz laburrari. 

• Azken kontsumorako eskariari, hau da, lehen mailako eskariari, edo ekoizpen-
-prozesuetan tartekatzen diren produktu eta zerbitzuen eskariari, hau da, eskari 
eratorriari. 
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Eskariaren azterketa egiteko oinarrizko hiru lan-mota egin behar dira: 

1.- Eskaria neurtzea: zenbaterainokoa den neurtzea, bai egungo eskaria eta bai potentziala. 
Potentziala esaten dugunean, produktu edo zerbitzu jakin batean interesa duten 
kontsumitzaile guztiek ordezkatzen dutena adierazi nahi dugu. 

2.- Eskaria azaltzea: eskaria zehazten duten aldagaiak identifikatzea eta eskariaren portaeran 
nola eragiten duten ikustea, eta, horrekin batera, aldagaien artean dauden elkarreraginak 
identifikatzea. Eskariari eragiten dioten aldagaiak azaltzen baditugu, errazagoa izango da 
portaeraren sentikortasun-azterketa egitea. 

3.- Eskaria aurreikustea: eskaria orain eta lehenago nola portatu den ikusita, eta portaera 
horri eragin dioten aldagaiak zein diren jakinda, eskaria aurreikusteko moduan izango 
gara. 

 

3.4.3. Eskaria aztertzeko eta aurreikusteko ikuspegiak eta metodoak 

Eskaria azaltzeko eta aurreikusteko metodoak: 

a) Ikuspegi subjektiboa 

b) Merkatuaren ikerketa 

c) Denborazko datuak 

d) Eraginen azterketa 

 

a) Ikuspegi subjektiboa: azalpena emateko eta aurreikuspena egiteko metodo  informalak 
erabiltzen ditu, saltzaileen balioespenak, exekutiboen iritzi-epaimahaiak eta Delphi 
metodoa oinarri hartuta. 

•  Saltzaileen balioespenak: eskariaren aurreikuspena egiteko metodo erraz eta  bizkorra 
da. Saltzaileek merkatuaz duten ezagutzan eta harreman zuzenaren ondoriozko 
eskarmentuan oinarritzen da. Desabantaila bat du, hots, balioespena joera jakin baten 
(baikorra nahiz ezkorra) araberakoa izatea, eta, gehienetan, gertakari hurbiletan 
oinarritzea. 

•   Exekutiboen iritzi-epaimahaiak: balioespenaren aurreikuspenak enpresako exekutibo 
garrantzitsuenek egiten dituzte, eta gero, irizpide baten arabera, haztatu egiten dira. 
Metodo honek akats bat izan dezake, izan ere, haztatzeari gehiago eragin baitiezaioke 
exekutiboaren posizio hierarkikoak esku artean duen informazioak baino. 
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• Delphi metodoa: aurreikusi nahi dugun gaiaren arloren batean aditu direnen 
aurreikuspena lortzeko prozedura da. Prozedura formal eta sistematikoa erabili ohi da 
horretarako; iritzi-desberdintasunak ez dira besteen aurrean eztabaidatzen, aurkakota-
suna eta eragin psikologikoa saihesteko. 

Metodoaren urratsak eta ezaugarriak: 

1. Erantzun anonimoa: parte-hartzaileek galdera-sorta edo inprimaki anonimo baten  
bidez adierazten dituzte euren iritzi eta balorazioak. 

2. Elkarreragin eta atzeraeragin kontrolatua: parte-hartzaileek besteen iritzien berri 
jasotzen dute; honela, beste balioespen batzuk lortzen dituzte. 

3. Taldearen erantzun estatistikoa: taldearen iritzia, azkeneko txandan, banakako 
iritzien batura izango da. 

Delphi metodoa aurrekoak baino hobea da formalizazio- eta sistematizazio-mailari 
dagokionez. Iritziak, aldiz, aldatu egin daitezke galderak egiteko moduaren arabera, eta 
taldearen balioespena ere aldatu egin daiteke taldea osatzen duten adituak ordezten 
baditugu. 

 

b) Merkatuen ikerketaren ikuspegia: 

• Erosteko asmoa: inkestaren bidez, kontsumitzaile izatera irits daitekeen multzotik lehen 
mailako informazioa lortzea da helburua. Produktu edo marka jakin bat erosteko 
asmoari buruzko galderak egiten zaizkie. Metodo horrek desabantaila nagusi bat du: 
asmoetan oinarritzea, eta horiek ez dira beti portaerarekin bat etortzen. 

• Kontzeptu-testa eta produktu-testa: produktuaren ideiaren inguruko galderak egiten 
zaizkie, baina produktua bera gauzatu gabe dagoela eta artean existitzen ez dela; test 
hori probatzekoa den prototipo baten edo gehiagoren gainean egiten da. Pertzepzioak, 
erosteko asmoa, zenbat ordaintzeko prest dauden, non erosiko duten, produktua 
aurkezteko modua edo ontzia, eta horrelakoak neur daitezke. 

• Merkatuaren testa: behin betiko produktua proba gisa merkaturatzen da merkatu txiki, 
baina era berean produktuaren hartzaile izango den merkatu benetakoaren adierazgarri, 
izango den batean. Test-mota horretan, produktua erabat merkaturatzen denean 
aurkituko dituen baldintzak, egoerak eta estrategia komertzialak, eskala murriztuan, 
errepikatu nahi dira. 
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c) Denborazko datuen ikuspegia: eskariaren portaera azaltzeko aldagai gisa erabiltzen du 
denbora. Datu-multzoaren bilakaera historikoa ikusita, egungo eta lehengo eskariaren 
portaera azalduko digu eta geroko portaera aurreikusteko behar den informazio guztia 
emango digu. 

 

d) Eraginen azterketaren ikuspegia: denborazko datuen metodoa nahikotzat jotzen ez 
denez, eskaria ikuspegi zabalagoaz aztertu beharra sortzen da. Eraginen azterketaren 
ikuspegi honekin, eskariari eragiten dioten aldagaiak identifikatu eta nola eragiten dioten 
ikusi nahi da. Estatistikaren ikuspegitik, eskaria hainbat aldagai independente edo 
esangarriren araberako funtzio gisa adierazten da.  

 Hona hemen funtzioa: 

 

 

 

 

 

 

  

 

Eraginen ikuspegi honekin, eskariaren azalpen-aldagaiak eta funtzio-erlazioa identifikatu 
ondoren, etorkizuneko portaera aurreikusi ahal izango dugu azalpen-aldagaien balioak 
ezagutzen baditugu. 

 

 
 Q = f (x1,x2,...,xn) 
 
 Q = eskatzen den kantitatea 
 
 x1, xn = eskariari eragiten dioten aldagaiak, bai kontrolagarriak (produktua, 
prezioa...), bai kontrolaezinak (merkatua, lehiakideak, ingurunea,...). 
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4. GAIA: KONTSUMITZAILEAREN JOKABIDEA 

 

 

 

4.1. Kontsumitzailearen jokabidea aztertzen 

 

4.1.1. Definizioa, sailkapena eta eragiten dioten faktoreak 

Kontsumitzailearen jokabidea honakoa da: pertsona edo erakunde batek produktu baten 
beharra duenetik produktua erosi eta erabiltzen hasten den arte izango duen jokaeraren 
multzoa. Jokabide hori aztertuko dugu hemen, eta, horrekin batera, kontsumitzailearen 
jokabide horretan eragiten duten faktoreak ere aztertuko ditugu. 

Kontsumitzailearen jokabidearen azterketak arlo hauek hartzen ditu: 

• Banaka edo taldean gauzak erosi edo eskuratzeko orduan kontsumitzaileak duen 
jokabidea; gauzok berarentzat edo inguruan dituen beste batzuentzat, senide, lagun edo 
adiskideentzat, eskura ditzake, dirua irabazteko inolako asmorik gabe. Ondasun edo 
zerbitzu hori bereganatzeko bideratzen dituen ekintza guztiak sartuko ditugu hemen, 
ordainketa barne. 

• Berak edo beste norbaitek eskuratutako ondasuna edo zerbitzua erabiltzeko edo 
kontsumitzeko orduan duen jokabidea. 

• Erosteko prozesuan eta erositako produktuaren erabilpenean eragina duten 
kontsumitzailearen barneko eta kanpoko faktoreak. 
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Erakundeen jokabidea aztertzeko orduan, ekoizpen-prozesuetarako behar dituzten 
ondasun eta zerbitzuak erosi eta kontsumitzeko bideratzen dituzten ekintzak sartuko ditugu, 
hau da, merkaturatzen dituzten produktuak ekoizteko behar dituzten ekintzak. 

 

4.1.2. Kontsumitzailearen jokabidearen ezaugarriak 

Kontsumitzailearen jokabideak ezaugarri hauek ditu: 

• Konplexua da. Jokabideari kontsumitzailearen barneko eta kanpoko aldagai askok 
eragiten diote. Merkatuko estimuluen aurrean erantzuteko modua, gainera, ez da 
lineala izaten, askotarikoa baizik; horrez gain, erantzuteko moduak atalase-eraginak 
izaten ditu, hau da, erantzuna egongo bada, estimulu-maila gutxieneko bat behar da. 

• Produktuaren bizi-zikloa aldakorra da. Produktua merkaturatzen denetik desagertzen 
den arte igarotzen dituen etapek osatzen dute produktuaren bizi-zikloa.  

• Kontsumitzailearen jokabidea produktu-motaren araberakoa da. Produktu guztiek ez 
dute kontsumitzailearentzat interes bera, eta, horrez gain, produktu bat edo bestea 
erosteak arrisku handiagoa edo txikiagoa izan dezake. Produktua kontsumitzailea-
rentzat garrantzitsua bada, edo erosketa okerra egiteak izan ditzakeen ondorioengatik 
erosketa arriskutsua bada, inplikazio handiko ekintza izango da; horrelakoetan, 
erabakitze-prozesua luzea eta konplexua izaten da, markarekiko leialtasuna izan ezean. 
Produktua, aldiz, kontsumitzailearentzat garrantzitsua ez bada, erosketaren erabakitze-
-prozesua erraza izango da; horrelakoetan, inplikazio txikiko erosketa izaten da. 
Inplikazioa esaten dugunean, produktu edo egoera jakin batek eragiten digun gogo edo 
interesa adierazi nahi dugu. 

 

4.1.3. Kontsumitzailearen jokabidearen ikuspegiak 

Kontsumitzailearen jokabidearen azterketa ikuspegi hauetatik egin da: 

a) Ikuspegi ekonomikotik. Kontsumitzailearen jokabidean beti egongo da erabakiren bat 
hartu beharra; horregatik, ikuspegi ekonomikoak hipotesi hau hartzen du 
abiapuntutzat: kontsumitzaileak bere nahiak oso ondo ezagutzen dituela, premiak 
asetzeko orduan zentzuz jokatzen badakiela eta produktua eskuratzeko motibazio 
bakarra ahalik eta gehien erabiltzea dela. 

b) Ikuspegi psikologikotik. Kontsumitzailearen jokabidean eragiten duten aldagaien sorta 
oso zabala da, aldagai ekonomikoez gain, psikologikoak (barrukoak) eta sozialak 
(kanpokoak) baitaude. 
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c) Ikuspegi emozionaletik. Ikuspegi hori jokabidea ondorioztatu duten arrazoiak 
abiapuntu hartuta saiatzen da jokabidea azaltzen. Gizakiok premiek eraginda jokatzen 
dugu. Premia zerbait falta dugulako sentsazioa izan daiteke, eta falta hori asetzeko 
bideak jartzera bideratzen gaitu.  

 

4.1.4. Aztertu beharreko alderdiak 

Kontsumitzailearen jokabidean aztertu beharreko alderdiak galdera hauei erantzunez 
zehaztuko ditugu: 

• Zer erosten dugu? Galdera horri erantzunez, ondokoak zehaztuko ditugu: 

!"Eskatzen diren produktuak nola dauden banatuta. 

!"Gero eta eskari handiagoa zein produktuk duten, eta zeinek gero eta txikiagoa. 

!"Eskatzen diren produktuen arteko hierarkia. 

• Nork erosten du? Egon daitezkeen rolak zehaztu behar dira ezer baino lehen: 
abiarazlea, eragilea, erabakitzailea, eroslea, kontsumitzaile edo erabiltzailea eta 
ordaintzailea. Horietako bakoitzaren ezaugarri demografiko, sozioekonomiko eta 
psikografikoak zein diren jakin behar du. 

• Zergatik erosten dugu? Zein arrazoi egon daitezke produktua erosteko? Galdera horri 
erantzun ahal izateko, nolako onurak lortu nahi ditugun jakin behar da. 
Kontsumitzaileak premia batzuk izaten ditu, eta erositakoak emango dizkion onuren 
bidez ase nahi izaten ditu. 

• Nola erosten dugu? Galdera horri erantzun ahal izateko, erosketa-prozesuaren hainbat 
alderdi ezagutu behar dira, hala nola: 

1. Erosketak buruari ala emozioei jarraituz egiten ditugu? 

2. Erosketak gogoz eta grinaz ala ohikeriaz egiten ditugu? 

3. Produktua nola eskatzen dugu? 

4. Erosketak bakarrik ala lagunekin egiten ditugu? 

5. Produktuen zenbaterainoko informazioa dugu? 

6. Kontsumitzaileak nola erantzuten die promozioei? 

• Noiz erosten dugu? Hemen ere hainbat alderdik eragiten dute: 

1. Zein egoeratan edo momentutan erosten dugun. Kontsumitzailea produktu batez 
arduratuko da haren beharra badu, baina behar hori aldakorra izaten da eroslearen 
bizitzan zehar. 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      26 

2. Saltokira zein maiztasunekin (egunero, astero, hilero, urtean behin...) joaten garen. 

3. Saltokira zein unetan, ordutan, egunetan... joaten garen. 

• Non erosten dugu? 

1. Erosketak batez ere zein saltokitan egiten ditugu? 

2. Zergatik erosten dugu saltoki jakin batzuetan? Edo, zergatik egiten dugu alde 
saltokietatik? Kontsumitzaileak ez du produktua berezko ezaugarri edo onurengatik 
bakarrik erosten, saltokian eskaini zaion zerbitzuari eta hartu dion itxurari ere 
erreparatzen dio. Zerbitzuaren kalitatea faktore subjektiboa izaten da, eta normalean 
azkartasunarekin, eraginkortasunarekin, atseginarekin eta arretarekin lotzen dugu. 
Irudia subjektiboa da, pertzepzioaren eta kanpoko eraginen araberakoa; alderdi asko 
hartzen dituen eta faktore asko elkartzen dituen iritzia izaten da.  

 

 

4.2. Erosketaren erabakitze-prozesua 

Produktua edo zerbitzua erosteko erabakitze-prozesuak elkarren ondoko hainbat fase edo 
urrats izaten ditu. Urrats horien garrantzia, pisua eta iraupena egin nahi den erosketa-motaren 
araberakoa da. 

Era berean, erosteko jokabidea aldatu egingo da eroslearen, kontsumitzailearen eta 
ordaintzailearen zereginen artean dagoen loturaren arabera. Bost egoera suerta daitezke: 

• Hiru funtzioak pertsona berak bete ditzake, adibidez, norberak kontsumitzeko erosketa 
bakarka egitean. 

• Funtzio bakoitza pertsona jakin batek bete dezake, adibidez, erakundeen edo industrien 
erosketetan. 

• Pertsona bat eroslea eta ordaintzailea eta beste bat kontsumitzailea izan daiteke, 
adibidez, etxekoentzako erosketetan, oparietan eta abar. 

• Pertsona bat eroslea eta kontsumitzailea eta bestea ordaintzailea izan daiteke, adibidez, 
jatetxeko bazkaltzera norbait gonbidatzen denean. 

• Pertsona bat eroslea, eta bestea kontsumitzailea eta ordaintzailea izan daiteke, 
adibidez, mandatari bidezko erosketa egiten denean. Horrelakoetan, lehena 
bigarrenaren agentea izaten da. 
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4.3. Jokabidearen barne-eragileak 

 

4.3.1. Motibazioa 

Erosketaren erabaki-prozesua premia bat aintzat hartzen dugunean hasten da. Baliteke 
premia kontsumitzailearen barruko edo kanpoko faktoreren batek sortzea; baina aintzat har 
dadin, beharrezkoa da motibazioa. 

Motibazioa zerbaiten aldeko jarrera da, gure jokabidea nahi dugun hori lortzera 
bideratuko duena. 

Premiak edo arrazoiak mota askotakoak izan daitezke, aurkako irizpideen edo irizpide 
osagarrien bidez sailkatuta: 

• Arrazoi fisiologikoak edo psikologikoak. Arrazoi fisiologikoak premia biologikoak edo 
gorputzarenak asetzera eramaten gaituztenak dira: gosea, egarria... Arrazoi 
psikologikoek, berriz, premia animikoak asetzera eramaten gaituzte: jakin-mina, 
adiskidetasuna... 

• Lehen mailako premiak edo selektiboak. Lehen mailako premiek produktu orokorrak 
erostera eramaten gaituzte: telebista, automobila, janari jakin bat eta abar. Arrazoi 
selektiboak aurrekoen osagarri dira, eta produktu orokor horien marka eta modeloen 
artean aukeratzera edo salgai dituzten saltokien artean aukeratzera eramaten gaituzte. 
Adibidez, jatea lehen mailako premia da, eta zer jan nahi dugun eta non jan nahi dugun 
aukeratzea lehen mailako premia horren osagarri izango da. 

• Arrazoi arrazionalak edo emozionalak. Arrazoi arrazionalak produktuaren ezaugarri 
objektiboek edo ikusteko modukoek gidatzen dituzte: produktuaren tamainak, 
kontsumoak, iraupenak, prezioak eta abar. Arrazoi emozionalek, aldiz, sentsazio 
subjektiboekin dute zerikusia, produktu edo zerbitzu horrekin espero dugun 
erosotasunarekin, plazerarekin edo prestigioarekin.  

• Arrazoi kontzienteak edo inkontzienteak. Arrazoi kontzienteek erosteko erabakian 
eragiten dute, eta kontsumitzailea horretaz konturatzen da. Inkontzienteek ere eragiten 
dute, baina eroslea ez da horretaz konturatzen. Eroslea ezin da arrazoi horietako 
batzuez jabetu, erosteko benetako arrazoia zein den onartu nahi ez duelako. 

• Arrazoi positiboak edo negatiboak. Arrazoi positiboek kontsumitzaileari nahi dituen 
helburuak lortzen laguntzen diote, baina negatiboek eragin handiagoa izaten dute. 
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4.3.2. Pertzepzioa 

Pertzepzioa estimulu sentsorialak hautatu eta irudi esanahitsu eta koherente batez 
irudikatu eta antolatzeko prozesua da. Prozesu horrek lau urrats ditu: 

1. Informazioa jasotzea 

2. Arreta jartzea 

3. Mezua ulertzea eta interpretatzea 

4. Informazioa gogoan hartzea 

 

Pertzepzioa selektiboa da; izan ere, komeni zaiguna bakarrik jasotzen baitugu. Produktu 
beraren pertzepzioa desberdina da kontsumitzaile batengan edo bestearengan, kontsumitzaile 
bakoitzari nolako ezaugarriak interesatzen zaizkion. Kontsumitzaile bati ezaugarri teknikoak 
interesatuko zaizkio gehiago, baina beste bati prezioa, edo itxura, edo markaren irudia eta 
abar. 

Pertzepzio-prozesuaren lau urrats horietan, hautakortasunak eragina du. Kontsumitzaileak 
entzun edo ikusi nahi duena hautatzen du, eta, horretarako, zein hedabide nahi duen 
aukeratzen du: gustuko dituen egunkariak irakurriko ditu, eta zein irrati-kate edo telebista-
-kanal nahiago duen aukeratuko du. Haren iritzi eta sinesmenekin bat datorren informazioari 
arreta handiagoa eskainiko dio, eta aurkakoak saihesten saiatuko da. Informazio bera 
desberdin interpretatzen dute kontsumitzaileek beren jarrera eta usteen arabera, eta errazago 
hartzen dituzte gogoan haiekin bat datozenak. 

Pertzepzioan gertatzen den antolaketa-prozesuak informazioa ulertzea eta jasotzea 
errazten du. Informazioa sailkatu egiten dugu, eta geureganatu, halako moldez non, datozen 
estimuluak osotasun integratu gisa jasoko ditugun. 

 

4.3.3. Eroslearen ezaugarri demografikoak, sozioekonomikoak eta psikografikoak 

Aldagai demografikoak eta sozioekonomikoak eroslearen ezaugarri objektiboak dira, eta 
erosketaren erabakitze-prozesuaren urratsetan eta gainerako barne-aldagaietan eragiten dute. 

Aldagai demografikoen barruan, kontsumitzailearen ezaugarri biologikoak, familia-
-egoera eta kokapen geografikoa daude. Horietakoak ditugu hauek: 

•  Adina 
•  Sexua 
•  Egoera zibila 
•  Familian duen rola (familiaburua, etxeko ardura, edo beste zerbait). 
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•  Familia-kideen kopurua 
•  Bizi den ingurua 

 

Aldagai sozioekonomikoetan, lortutako gizarte-maila eta eskuratutako ezaguerak sartzen 
dira: 

•  Lanbidea, lan-mota edo zeregina 
•  Aldizkako diru-sarrerak 
•  Bildutako ondarea 
•  Ikasketa-maila 

 

Aldagai psikografikoak subjektiboak dira, eta horregatik, neurtzen zailagoak. Bi aldagai-
-mota dituzte: izaera eta bizimodua. 

Izaera oso konplexua da, eta modu kontziente eta iraunkorrez eragiten dio jokabideari. 

Bizimoduak jendeak denbora zertan pasatzen duen erakusten du, bakoitzarentzat 
garrantzitsuena zer den, bakoitzak bere buruaz eta inguruan duen munduaz zer pentsatzen 
duen, eta abar. 

• Jarduerak: lana, zaletasunak, gizarte-ekintzak, oporrak, denbora-pasak, zein elkarte 
edo erakundetan dagoen, gizarte-harremanak, erosketak, kirolak eta abar. 

• Gustuko gauzak: familia, etxea, lana, ingurukoak, lagunak, aisia, janaria eta abar. 

• Iritziak: nork bere buruaz, gizarteko gaiez, politikaz, ekonomiaz, hezkuntzaz, kulturaz 
eta abar duen iritzia. 

 

4.3.4. Jarrerak 

Jarrerak gauza edo gauza-mota baten aurrean beti aldeko edo kontrako erantzuna emateko 
ikasi ditugun aurreiritziak dira. Jarrerek lau funtzio oinarrizko dituzte: 

• Erabilerazkoa: sortzen zaizkigun premiak asetzera eramaten gaituzte jarrerek. 

• Balioen erakusgarri: nolako balio-sistema dugun eta balioak nola ulertzen ditugun 
erakusten dute jarrerek. 

• “Egoa” babestekoa: jarrera honek gure “egoa” erasoetatik eta antsietatetik babesten du. 
Gizartean onartuta dauden eta konfiantza sortzen duten marka edo produktuen aurrean 
aldeko jarrera izatera eramaten gaitu. 

• Ezaguera antolatzekoa: jarrerek kontsumitzaileari iristen zaion informazio guztia 
antolatzen eta informazioa epaitzeko oinarrizko irizpideak ezartzen laguntzen dute. 
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4.4. Jokabidearen kanpo-eragileak 

 

4.4.1. Makroingurua 

Kultura gizartean ikasten ditugun arau, sinesmen eta ohituren multzoa da, eta denok 
jokabide-arau berberak izatera eramaten gaitu. Kultura-balioak ikasi egiten dira, eta 
jokabiderako arauak ematen dizkigute; iraunkor samarrak izaten dira, nahiz eta gaur egun oso 
azkar aldatzen ari diren, eta gizartean oso kokatuta egoten dira. Kultura guztien barruan beste 
kultura edo talde txikiagoak egoten dira, balio berberak partekatzen dituztenek osatuta, eta 
faktore geografiko, erlijioso edo etnikoen arabera elkartuta. 

 

4.4.2. Gizarte-maila 

Gizarte-mailak pertsona edo familia batek gizarte-eskalan duen lekua adierazten du. 
Maila berean, antzeko heziketa, errenta eta lanbideak dituzten lagunak bildu ohi dira. 

Gizarte-maila bereko kideek balio, jokabide eta jarrera jakin batzuk izaten dituzte, ezaugarri 
sozioekonomikoak ere antzekoak dituztelako; hala ere, ez dira antolatuta egoten, ez dira 
elkartzen eta ez dute talde bezala jokatzen. Pertsona bat zein gizarte-mailatan dagoen haren 
ezaugarri sozioekonomikoen arabera erabakiko da. Ezaugarri horien artean honakoak daude: 

•  Diru-sarrerak 
•  Lanbidea 
•  Etxebizitza-mota 
•  Bizi den auzoa 
•  Etxearen jabe den edo alokairukoa duen 
•  Gauza jakin batzuk dituen (automobila, telefonoa, telebista, kreditu-txartelak...) 
•  Etxeko langilerik duen 

Lanbidea izaten da, oro har, gizarte-maila finkatzeko adierazlerik garbiena, lanbideak 
markatzen baititu izango dituen diru-sarrerak; aldi berean, harreman estua du lortutako 
heziketa-mailarekin ere. 

Gizartean dugun lekua adierazteko gizarte-maila erabiltzean, aldagai sozioekonomiko 
asko sinplifikatzen ari gara. Horregatik, komenigarria litzateke aldagai horietako bakoitzak 
kontsumitzailearen jokabidean duen eragina aztertzea. 
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4.4.3. Gizarte-taldeak 

Gizarte-taldeak pertsona batek bere burua kokatzeko erabiltzen dituen erreferentziazko 
taldeak dira. Pertsonon sinesmen, jarrera eta jokabideak bideratzeko orduan, taldeak eragin 
handia du. Gizarte-taldeen artean desberdindu egin behar da, batetik, norbera zein taldetan 
dagoen, eta bestetik, zein taldetan egotea gustatuko litzaigukeen: 

• Norbera zein taldetan dagoen: taldearekin dugun loturaren arabera, lehen mailako eta 
bigarren mailako taldeak bereiziko ditugu. Lehen mailakoarekin lotura nahiko jarraitua 
izango dugu, eta bigarren mailakoarekin noizean behingoa. Lehen mailako eta bigarren 
mailako taldeak oso egituratuak izan daitezke, arau jakin eta zehatzekoak, edo, aldiz, 
egituratu gabeak eta araurik gabeak. 

• Zein taldetan egotea gustatuko litzaigukeen: talde horrekin lotura izan dezakegu ala ez. 
Loturarik baldin badugu, taldearen parte izatera irits gaitezkeela irudituko  zaigu, eta 
hori nahiko dugu agian, ekar ditzakeen gauza positiboengatik. Enpresako 
zuzendaritzaren eta menpekoen arteko lotura izan daiteke horren adibide bat. Bigarren 
kasuan, aldiz, nahi den talde horren parte izatea oso urrutiko aukera izango da. 

 

#"Gizarte-taldeen ezaugarriak 

Gizarte-taldeek ezaugarri batzuk dituzte. Hona hemen: 

1. Arauak: taldeak ezartzen dituen portaera-arau estandarrak dira, eta taldeko kideek  
onartu egin behar dituzte. 

2. Rolak: helburuak erdiesteko norberak hartzen dituen edo taldeak esleitzen dizkion 
zereginak dira. 

3. Estatusa: norberak taldean duen lekua da; horrek markatuko du haren aginte- eta eragin-
-maila.  

4. Sozializazioa: taldeko kideak taldearen arauak eta rolak ikasteko igaro behar duen 
prozesua da. 

5. Boterea: taldeak kidearengan duen eragina markatzen du. Botere-mota desberdinak egon 
daitezke: esperientziaren edo ezagueraren boterea, sariaren boterea, eta erreferentziazko 
boterea; azken horren oinarrian, kideak taldearekin duen identifikazio-maila dago. 
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#"Gizarte-taldeek kontsumitzailearengan duten eragina 

 Gizarte-taldeek eragin desberdinak dituzte kontsumitzailearengan. Hona hemen: 

• Informazioaren eragina: adituen iritziak, lagunen aipamenak eta nabarmentzen diren 
kontsumo-ohiturak informazio-iturri dira kontsumitzailearentzat. 

• Konparazioaren eragina: kontsumitzaileak bere irudia baloratzeko irizpideak lortzen 
ditu. 

• Arauen eragina: taldearen arauak betetzera eramaten gaitu, hala nola, festak antolatzera, 
opariak egitera, zorion-txartelak bidaltzera... 

 

4.4.4. Familia 

Familia lehen mailako gizarte-taldea da, eta eragin handia du kidearen izaera, jarrera eta 
motibazioetan. Familiak taldearen erosketa-erabakietan zuzeneko parte-hartzea izaten du, eta 
kide bakoitzak bere kontura hartzen dituen erabakietan ere eragiten du. 

Familiako kideen erosteko jokabideak familiaren bilakaera kronologikoarekin aldatzen 
dira. Familiaren bizi-zikloan hainbat fase daude, eta zeresana dute merkatuaren zatiak 
definitzerakoan, bai eta kontsumitzailearen jokabidearen bilakaera azaltzeko orduan ere. 

Familiaren bizi-zikloa ondoko egoeratan islatzen da: 

• Ezkongabea. 

• Bikote ezkonberria: senar-emazte gazteak seme-alabarik gabe. 

• Bikote mistoa edo ez mistoa seme-alabarik gabe. 

• Habia beteta 1: senar-emazte gazteak edo bikote ezkongabea (mistoa edo ez mistoa), 6 
urtetik beherako seme-alabekin. 

• Habia beteta 2: senar-emazte gazteak edo bikote ezkongabea (mistoa edo ez mistoa), 6 
urtetik gorako seme-alabekin. 

• Habia beteta 3: senar-emazte edo bikote adinekoak (mistoa edo ez mistoa), seme-
-alabekin. 

• Habia hustuta 1: senar-emazte edo bikote adinekoak (mistoa edo ez-mistoa), haiekin 
bizi diren seme-alabarik gabe, eta bietako bat gutxienez lanean. 

• Habia hustuta 2: senar-emazte edo bikote adinekoak (mistoa edo ez-mistoa), seme-
-alabarik gabe eta biak erretiratuta. 

• Alargun bakartia 1: bakarrik eta lanean. 
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• Alargun bakartia 2: bakarrik eta erretiratuta. 

• Guraso bakarreko familia: seme-alabekin edo seme-alabarik gabe. 

• Banandutako bikotea: seme-alabekin edo seme-alabarik gabe. 

• ... 

 

#"Bakarka edo elkarrekin egindako erosketen erabakitze-prozesua 

Familian kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsu bat familia-kideak elkarrekin edo 
bakarka erostera noiz joaten diren aztertzea da. Erosketak familian egitea honako egoera 
hauetan egokitu ohi da: 

• Erosketa-erabakia garrantzitsua denean, edo somatzen den arrisku-maila handia denean 
(automobila erostea, etxea erostea...). 

• Denbora nahikoa dugunean. 

• Familia gizarte-maila ertainekoa denean. Goi-mailatan senarrak gehiago agindu ohi du, 
eta behekoetan, emakumeak. 

• Familia gaztea denean. Senar-emazteak zenbat eta zaharragoak, hainbat eta 
independenteagoak dira senarraren eta emaztearen erosketak. 

• Familiak seme-alabarik ez duenean. Baldin baditu, erosketak egiteko ardura batengan 
jartzen da. 

• Emakumeak lanik egiten ez duenean. Egiten badu, denbora gutxiago du senarrari 
galdetzeko, eta independenteago bihurtzen da. 

 

4.4.5. Norberaren baitako eragileak 

Norberaren baitako eragina oso ahaltsua da, beste informazio-iturri batzuk baino 
sinesgarriagoa delako. Gure konfiantza duen adiskide edo pertsona batek dioena garrantzi-
tsuagoa izango da masa-hedabideetatik iritsitako informazioa baino. 

Eragin handiena duten pertsonak iritzi-lider izaten dira. Ez dira liderrak hitzaren zentzu 
hertsian, eta produktu-motaren edo egoeraren araberakoak izaten dira. Iritzi-lider horiek masa-
-hedabideen eta kontsumitzaileen arteko bitartekari gisa jokatzen dute. 
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5. GAIA: MERKATUAREN SEGMENTAZIOA 

 

 

 

5.1. Merkatuaren segmentazioa. Kontzeptua 

Segmentazioa merkatua talde homogeneotan zatitzeko prozesuari esaten zaio. Helburua 
talde bakoitzari egokitzen zaion estrategia komertzial bereizia gauzatzea da, horrela, 
bakoitzaren beharrak modu eraginkorragoz ase ahal izateko, eta enpresaren beraren helburu 
komertzialak lortzeko. 

Segmentazioa kontzeptuak kontsumitzaile guztiak desberdinak direla hartzen du oinarri-
tzat; desberdinak bai premiei dagokienez, bai ezaugarri demografiko edo sozio-ekonomikoei 
dagokienez. Badirudi, gainera, kontsumitzaileen desberdintasun horiek eskari desberdinak 
ondorioztatzen dituztela. 

Segmentatzea, beraz, merkatua zatitzea da, ezaugarri, premia edo portaeragatik homoge-
neoak diren taldeak lortzeko. 

 

 

5.2. Segmentazioaren baliagarritasuna 

Merkatuaren segmentazioak kontsumitzailearen premiak eta gurariak hobeto ulertzeko, 
eta egiten zaizkion edo egin dakizkiokeen eskaintza komertzialei nola erantzungo dien 
ulertzeko, balio du. 
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Segmentazioak onura hauek ditu: 

•  Egon daitezkeen negozio-aukerak nabarmentzen ditu: merkatuaren ezaugarriak eta 
portaerak horren aldakorrak direnez, beti egongo da segmenturen bat kasurik egiten ez 
zaiona edo eskaria behar bezala ase gabe duena. Segmentu horren berariazko eskarira 
moldatzeko ahalegina egiteko prest dagoen enpresarentzat eskari hori negozio-aukera da. 

•  Lehentasunak ezartzen laguntzen du: merkatuaren segmentazioaren azterketak kasurik 
egiten ez zaion edo behar bezalako arreta eskaintzen ez zaion talde ugari dagoela 
erakuts dezake. Enpresak, orduan, norengana jo nahi duen aukeratu ahal izango du, 
betiere irizpide batzuen arabera.  

Hona hemen horietako zenbait: 

!"Segmentu horren erosteko ahalmena 

!"Haiengana iristeko erraztasuna 

!"Haien eskarira egokitzeko gaitasuna, bai lehiazko abantaila dutelako (prezioan, 
banaketan, irudian...), bai eskura dauden baliabide eta ahalmenengatik. 

•  Lehia aztertzea errazten du: merkatuaren segmentu bereiziak sortzean, errazago 
antzeman daiteke nor den lehiakiderik gertukoena; hau da, nor ari den enpresak xede 
duen merkatu berberetan. 

•  Produktu edo zerbitzuen eskaintza premia berariazkoetara egokitzea errazten du: 
segmentazioa eskainitako produktu eta zerbitzuen eta egin beharreko sustapen-
-jardueren egokitzapen onena da. 

 

 

5.3. Merkatua segmentatzeko metodoak 

Segmentazioa egiteko bi aldagai-motari erreparatu behar diegu: 

a) Deskribapen-aldagaiak: erraz ezagut daitezkeen kontsumitzailearen ezaugarriak dira. 

!"Demografikoak: sexua, adina, familiaren tamaina... 

!"Geografikoak: eskualdea, ingurunea, hiria… 

!"Sozio-ekonomikoak: errenta, erlijioa, lanbidea... 

!"Psikologikoak. 

!"Berariazkoak. Produktu jakin bati buruzkoak: marka, leialtasuna, prezioarekiko 
sentikortasuna. 
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b) Aldagai funtzionalak. Neurtzen zailagoak dira: erosketa-modulua, nahi diren  abantailak, 
onurak, jarrerak, pertzepzioak eta abar. 

 Segmentuko aldagaiek ezaugarri hauek izan behar dituzte: 

!"Segmentuaren tamaina neurtzeko aukera eman behar dute. 

!"Aukeratzen diren aldagaiek erabilgarriak izan behar dute, ulertzeko moduko 
informazioa eman dezaten. 

!"Merkatua ondo bereizten lagundu behar dute. 

 

 

5.4. Segmentuaren profilaren azterketa 

Segmentatzeko orduan, ondokoak jakitea komeni zaigu: 

!"Segmentu horren ezaugarri komertzialak. 

!"Zenbateko errentagarritasun-maila duen. 

!"Profila benetan homogeneoa den ala ez. 

Segmentuaren profila aztertzeko 2 teknika ezagun erabiltzen dira: 

a) Likert teknika: dagokion produktuari, markari edo estimuluari buruzko hainbat 
baieztapenen aurrean, inkestatuen erantzunetan dagoen adostasun- edo desadostasun-maila 
neurtzea. Lehenik, aldeko nahiz kontrako baieztapen batzuk proposatzen dira, eta ondoren, 
pre-test moduko bat egiten da esanguratsuak zein izan diren ikusteko. 

b) Osgod teknika: kasu honetan, dagokion produktu, marka edo estimuluarekiko jarrera 
zehaztea da helburua, hau da, elkarren aurkako bi adjektiboren artean kokatzea. Lan 
egiteko modua Likert-en erabilitako bera izan daiteke. Aldeko eta kontrako adjektiboak 
jarri behar dira beti. 

 

 

5.5. Merkatua segmentatzeko estrategia-motak 

a) Estrategia ez-bereizia: ez da oso ohizkoa. Segmentaziorik eza du oinarri; produktua 
merkatu osoari eskaintzen zaio, nori gustatuko zaion arduratu gabe. Mota horren abantaila 
merkaturatze- eta ekoizpen-gastuak txikiagoak izatea da. Ez da oso estrategia segurua, 
lehiakideek seguru asko segmentatu egingo dutelako eta horrela kontsumitzaile 
gehiagorengana iritsiko direlako. 
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b) Estrategia bereizia: enpresak segmentu bat baino gehiago aukeratzen du helburu gisa. 
Produktu bakoitza ekoiztea garestiagoa izango da, baina kontsumitzaile gehiagorengana 
iritsiko da, eta, horrela, salmenta handiagoa lortuko du. Bi motatakoa da: 

!"Handia: kontsumitzaile askorengana iritsi nahi du (Coca-Cola, Pepsi) 

!"Txikia: kontsumitzaile gutxi batzuengana iritsi nahi du (Aquarius). 

  

c) Estrategia osagarria: enpresak estrategia bietatik hartzen du. 

!"Segmentazio txikia + 2. marka: segmentazio txikia du, eta, aldi berean, bigarren marka 
merkaturatzen du (Delapierre -Rondel, Freixenet -Codorniú). 

!"Segmentua handitzea: segmentu bati berariazko produktu bat eskaintzen dio, eta gero, 
komunikazio-prozesu baten bitartez, produktua beste segmentu batzuetara zabaltzen du 
(ur minerala kirolarientzat eta kirolik egiten ez dutenentzat). 

  

d) Esportazio-estrategia: jatorri-herrian segmentazio txikia sortu, baina esportazioaren bidez 
merkatuak zabaltzea da asmoa. Merkatuak zabaltzeaz gain, arriskua sakabanatu egiten da, 
kanpo-merkatu batean baino gehiagotan eragiten delako. 
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6. GAIA: PRODUKTUAK ETA MARKAK 

 

 

 

6.1. Produktua  kontzeptua 

Produktua kontzeptuan ondokoak hartu behar ditugu kontuan: 

!"Benetako bereizketa: produktuaren ezaugarrietan aldaketa batzuk egin daitezke 
(margarinari D bitamina gehitzea, adibidez). 

!"Bereizketa psikologikoa: produktuaren irudi-aldaketak egin daitezke, ontzia aldatzea, 
adibidez. 

Bereizketaren ideia horrek merkatuaren segmentazioa dakar berekin; izan ere, enpresa 
segmentu batean eragiten saia daiteke eta benetan behar ez duen produktua erosarazi. 

Nekazaritza-elikagaien sektorean, produktuak bereizten errazak dira, hau da, produktuari 
zerbait eranstea edo kentzea erraza da. 

Eraldatuta ez dauden produktuetan zailagoa da benetako bereizketa egitea; horrelakoetan, 
bereizketa psikologikoa erabili behar da (produktu freskoak, barazkiak eta abar). 

Produktua kontzeptua, beraz, doakion pertsonaren araberakoa da. Bi ikuspuntu aipatu 
behar ditugu hemen: 

1. Produktuarena. Baden zerbait da. 

2. Kontsumitzailearena. Gauza bera, baina irudi batez jantzita; produktu hedatu gisa 
izendatzen da. 
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Nekazaritza-elikagaien sektorean produktu ugari daude, eta kontsumitzaileek zenbait 
arrazoirengatik eska ditzakete.  

Adibidez: 

!"Behar fisiologikoak asetzeko. Premiazko elikagaiak direlako; adibidez, ogia eta 
elikagarriak diren guztiak (okela, esnea, fruta). 

!"Zentzumenen nahia asetzeko. Bultzada-produktu esaten zaie hauei, lehenengo begi-
-kolpez erosi ohi ditugulako: fruta exotikoak, edari exotikoak, etab. 

!"Prestigio-irudiagatik. Prestigiozko produktuak aberastasun-seinaletzat hartzen dira eta 
oso kontsumitzaile berezientzat prestatuta egoten dira; nolabaiteko prestigio 
gastronomikoa ondorioztatzen dute, kalitatezko ardoen kasuan bezala. Estrategia 
komertzialek kontsumitzailearen prestigio-irudia areagotzeko eta nabarmentzeko 
markak, prezio garestiak eta sustapen-kanpainak bultzatu ohi dituzte. 

!"Estatus-irudiagatik. Estatus-produktuak gizarte-maila jakin batekin edo bizitzaren aro 
batekin (gazte, exekutibo...) lotuta daude. Produktu horiek (edariak, tabakoa...) 
sustatzeko kanpainek gaztetasuna, edertasuna, arrakasta eta horrelako ideiak islatzen 
dituzte. 

 

 

6.2. Produktuen sailkapena 

Enpresek, oro har, eta nekazaritza-elikagaien enpresek, bereziki, produktu-gama eta 
produktu-lerro kontzeptuak desberdintzen dituzte. 

• produktu-gama: enpresak merkaturatzen dituen produktu guztien multzoa da. 
Adibidez, nekazaritza-elikagaien kooperatiba batek landare-kontserbak, esnekiak eta 
esnearen deribatuak, okela desberdinak eta okelaren deribatuak ekoitz ditzake; horiek 
guztiak kooperatiba horren produktu-gama izango dira. 

• produktu-lerroa: gamako produktuen multzoak dira, antzekotasun edo kidetasun 
baten arabera multzokatuta. 

Produktu-gamak hiru dimentsio izaten ditu: zabalera, sakonera eta luzera. 

• zabalera: produktu-lerroen kopurua da. 

• sakonera: lerro bakoitzak duen produktu-kopurua da. 

• luzera: gamak duen produktu guztien kopurua da. 
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6.3. Produktuaren eta merkatuaren estrategia bateratuak 

Nekazaritza-elikagaien enpresek hainbat produkturekin egiten dute lan, hainbat lerro 
eskaini ohi dituzte, eta luzera ere handi samarra izaten dute. Horregatik, merkaturatu 
beharreko produktuak hautatzea erabaki garrantzitsua da. Baina produktuen estrategiari buruz 
pentsatzeaz gain, produktuen hartzaile izango diren kontsumitzaile-segmentu egokiak ere 
aukeratu behar dira. 

Enpresak lau estrategia ditu produktua/merkatua multzoan: 

1. Merkatuan sartzea: gaur egungo merkatuan produktua saltzen ari den enpresa batek 
merkatu bereko beste bezeroengana iristeko ahalegina egin behar du. 

2. Merkatua garatzea: enpresaren produktua edo produktu-lerroa ustiatu gabeko merkatuetan 
saltzea. 

3. Produktua garatzea: produktuaren edo produktu-lerroaren ezaugarriak aldatzea, egungo 
merkatuan saltzeko eta, horren ondorioz, kontsumitzailea gusturago egon dadin lortzeko. 

4. Dibertsifikazioa: produktu-lerroa aldatzea, bai egungo produktuak aldatuz, bai produktu 
berriak sortuz eta, era berean, merkatu berrietan sartuz. 

 

 

6.4. Produktu berriaren kontzeptua 

Gaur egun, garapen teknologikoaren eta lehiaren ondorioz, produktuak zaharkitzeko 
arriskuak etengabe berritzen jarduteko premia eragiten du. Produktu berriak sortzea, hala ere, 
prozesu luzea eta garestia da, produktu ugari aztertu behar izaten delako arrakasta-aukera 
duena aurkitzeko. 

Produktu berrien hiru kategoria daude: 

•  Produktu benetan berritzaileak: ekoizlearentzat eta merkatuarentzat berriak diren 
produktuak (berehalako zopak, esaterako). 

•  Egokitzapen-produktuak: desberdintasun bereziren bat dute, merkatuan berriak dira, 
baina ez enpresan (zerbait erantsi edo kentzen zaie). 

•  Imitaziozko produktu berriak: enpresarentzat berriak, baina merkatuarentzat ez 
(Minutemaid-Danone zumoa /Don Simon). 
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#"Produktu berria garatzeko prozesuaren antolaketa. 

Produktu berrien garapenean zazpi urrats bereizi behar dira: 

1) Ideiak sortzea: produktu berrien garapenaren lehen urratsa produktu posibleen ideiak 
sortzea da. Sormen-prozesu horrek ez du eredu uniformea izaten; hala ere, produktu berri 
posibleei buruzko ideiak lortzeko iturriak ugari izaten dira: bezeroen oharrak, langileen 
iradokizunak, salmenta-agenteenak, zientzialarienak, enpresa lehiakideenak, etab. 

Ideia berriak sortzeko hainbat teknika daude: 

a) Ezaugarriak zerrendatzea: produktu baten ezaugarri edo propietateen zerrenda egin 
behar da lehenik, horietakoren bat aldatzeko gero; ezaugarri gustagarrien konbinazioa 
izango duen produktua lortu behar da.  

b) Azterketa morfologikoa egitea: balizko produktuak izan beharko lituzkeen ezaugarri 
garrantzitsuenak aztertu, eta horien konbinazioak eta bideragarritasuna ikertu. 

c) Brainstorming edo ideia-jasen Osborn teknika: lagun-taldeak bildu, koordinatzaile baten 
zuzendaritzapean ideia desberdinak eztabaidatu eta eztabaida horretatik ideiak sor 
daitezen bultzatzea. Ordubeteko bilerak izaten dira, eta taldeak sei eta hamar lagun 
bitartekoak. Edozein ideiak balio du. Saioaren hasieran, koordinatzaileak arazoaren ildo 
nagusiak aipatzen ditu ideia-sormena pizteko. 

2) Ideiak hautatzea: produktu berrien garapenaren bigarren fasea ideiak aukeratzea da. 
Enpresaren helburuak eta baliabideak kontuan hartuta, bideragarriak izango ez diren ideiak 
baztertu egin behar dira. Gerta daiteke urrats horretan oker jokatzea eta ideia onak baztertu 
eta txarretako batzuk onartzea. 

3) Kontzeptua garatu eta probatzea: aukeraketa gainditzen duten ideiak 
kontsumitzailearengan eta harentzat izan dezaketen erakarpenean pentsatuz garatu behar 
dira. Horretarako, hiru gai bereizi behar ditugu: produktuari buruzko ideia, kontzeptua eta 
irudia. Produktuari buruzko ideia enpresaren ikuspegitik produktu izan daitekeen horren 
deskribapen objektiboa eta funtzionala da. Produktuaren kontzeptua, berriz, 
kontsumitzaileak ideia horri bere pertzepzioa gehitu ondoren lortzen dena da; enpresa 
merkatu-proben bidez jabetzen da pertzepzio horretaz. 

Fase honetan, enpresak produktuaren kontzeptua garatu behar du: ideia batetik abiatuta, 
kontzeptu alternatiboak gauzatu behar ditu, kontsumitzailearentzat izan dezaketen 
erakarpena ebaluatu eta onena aukeratu behar du. 
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Adibidez: Demagun enpresaburu batek goxoki berria sortu nahi duela;
horretarako, galdera hauek egin diezazkioke bere buruari: 

 a) Nork erosiko du goxoki berria, haurrek, helduek, zaharrek edo hainbat
taldek batera? 

 b) Nola erabiliko ote du kontsumitzaileak? Gozokitzat, elikagai
energetikotzat edo diabetikoentzako elikagaitzat? 

 c) Noiz erabiliko du produktu berria? Haurren saritzat, larrialdietan
diabetikoen janari gisa? 
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ktu berriaren bideragarritasunaren azterketa ekonomikoa egitea: urrats 
an, balizko produktu berria enpresarentzat bideragarria ote den erabaki behar da. 
tarako, salmenten balioespena, ekoizpen- eta merkaturatze-kostuena eta espero diren 
iena egin behar da. 

sak produktu berria ateratzen duenean, merkatuan onarpena izango duelakoan 
en du, eta salmentaren bidez sortuko diren diru-sarrerek kostuak gaindituko 

elakoan. Salmenten aurreikuspena egiteko orduan, antzeko produktuen serie 
ikoak aztertuz eta inkesten bidez ere, lor daitezke arrastoak; horrela, salmenta 
o eta maximoen indizeak balioetsi daitezke. Prozedura hori, hala ere, arriskutsua da 
rrota eragin dezake. Arestian aipatu dugun arriskua txikiagotzeko, hainbat eredu 
 dira. Eredu horiek ez dira berdinak. Produktua nolakoa den kontuan hartzen dute, 
, behin erosi beharreko produktua den, noizean behin erosi beharrekoa edo behin eta 
 erosi beharrekoa. 

ktua garatzea: fase honetan, produktuaren kontzeptua I+G departamentura pasatuko 
 han produktu fisikoa (prototipoa) egingo dute. Fase horretan, aurrekoetan baino diru 
o erabiliko da; marketin-adituek marka egokia eta ontzi aproposa aurkitu, eta 
gia komertzial nagusiak zehaztu behar dituzte. 

 garrantzitsua da merkatuan arrakasta lortzeko. Erosotasuna (tamaina, irekitzeko 
asuna) eta promozioa (bezeroarentzat erakargarria izatea, konfiantza sortzea...) hartu 

dira kontuan. Ondoren, merkatu-proba pasarazi behar zaio kontsumitzailearen 
zioa aldekoa izango dela ziurtatzeko (brike ontzia). 

atu-proba egitea: prototipoak aurreko faseko proba partzialak gainditu dituela 
atzen denean, enpresak prototipoaren kopuru murritza ekoitziko du merkatu-probetan 
tzeko. Merkatu-probari ekin aurretik, adituek ondoko galderei erantzuteko gauza izan 
dute: 
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a) Zenbat hiri edo eskualde aukeratuko ditugu? Ikuspegi praktikotik begiratuta, enpresa 
gehienek hiri bat hartzen dute gehienez ere. 

b) Zein hiri aukeratuko dugu? Normalean biztanleria osoa ordeztuko duen hiria aukeratzen da. 

c) Zenbat iraun behar du merkatu-probak? Enpresek 3 faktore hauek hartu ohi dituzte 
kontuan probaren iraupena erabakitzeko: 

!"Berriro erosteko igaro behar den batez besteko denbora: lehenengo aldiz erosi eta 
berriro erosi arte pasatzen den denbora. 

!"Probaren kostuak. 

!"Probaldia oso luzea delako produktua ez merkaturatzearen aukera-kostua. 

d) Nolako informazioa lortuko dugu? Kontsumitzailearen ezaugarriei eta produktuaren 
aurrean duen jarrera eta erreakzioei buruzko informazioa. Kontsumitzaileak erabili diren 
marketin-tresnen aurrean nola erreakzionatu duen ere ikusiko dugu. 

e) Zer egin lortutako informazioarekin? Enpresak ondoko erabakiren bat hartu ahal izango 
du: 

!"Produktu berria merkaturatzea. 

!"Produktua merkaturatu gabe uztea. 

!"Berriro diseinatzea kontsumitzaileek proposatu dituzten aldaketak eginez. 

!"Produktua aldatu gabe marketin-plana berriro diseinatzea. 

7) Produktu berria merkaturatzea: merkaturatzea produktu berriaren garapenaren azken 
urratsa da. Faserik garrantzitsuena, garestiena eta konplexuena da. Enpresak dirua inbertitu 
beharko du instalazioetan eta, seguru asko, lokaletan ere bai, produktua ugari ekoizteko; 
sustapen-kanpainetan ere dirua gastatu beharko du, saltzaile-taldeari eta banatzaileei 
irakatsi eta bultzadatxo bat eman beharko die, ontziak hautatu eta enkargatu beharko ditu, 
salmenta-planak egin, etab. 

 

 

6.5. Produktuaren bizi-zikloa 

Berriztatze-prozesuaren eraginez, produktu batzuk desagertu egiten dira denboraren 
poderioz, eta beste batzuk sortzen dira. 

Produktu baten bizi-zikloa zehaztea produktuaren salmenta-historian urratsak bereizi nahi 
izatea baino ez da. Produktuaren salmentak s itxurako kurbaz adierazi ohi den bilakaera izaten 
du bere bizitzan zehar. 
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Produktuaren bizi-zikloa ondoko etapetan banatzen da: 

1. Hasiera: urrats honek inbertsioen eta salmenten hazkunde motela du ezaugarritzat; onurak 
negatiboak izaten dira.  

2. Hazkundea: salmenta-kopurua oso azkar hazten da merkatuak produktua ongi hartzen duen 
neurrian. Onurak positiboak dira eta maila gorenera heltzen dira. 

3. Heldutasuna: salmenta-kopurua egonkortu egiten da eta onurek maila gorena jotzen dute; 
urrats horren amaiera baino lehen, onurak behera egiten has daitezke, produktuak 
lehiakideen aurrean duen lekuari eusteko gastuak handitu behar direlako. 

4. Gainbehera: azken urratsa da; merkatua okitu eta gainbehera etortzen da, salmentak asko 
gutxitzen dira eta onurek desagertzera jotzen dute. 

 

 

6.6. Produktuaren bizi-ziklorako estrategiak 

a) Hasiera-faserako estrategia: fase horretan, promozio-gastuak handiagoak izaten dira 
kontsumitzaileari produktu berria eta izan ditzakeen abantailak ezagutarazi behar 
zaizkiolako, bai eta salmenta-agente eta bitartekariei ere. Estrategiari dagokionez, enpresak 
bi marketin-tresna erabiltzen ditu nagusiki: prezioa eta promozioa. 

!"Enpresak kalitatezko marka edo produktu ezezaguna merkaturatzen duenean, prezio 
handi samarrean egin dezake, sustapen-kanpaina biziak erabiliz. 
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!"Kontsumitzaileek produktu berria ezagutzen dutenean, prezio handiaz eta 
sustapen-gastu handirik gabe merkatura daiteke. 

!"Kontsumo handiko produktuak direnean, merkaturatze-estrategiak prezio txikia jartzen 
dio produktuari, jende askok kontsumi dezan. 

b) Hazkunde-faserako estrategia: salmentak azkar hazten dira, baina, normala denez, 
produktuari lehiakideak sortuko zaizkio. Hori dela eta, goranzko salmenta-tasari eutsi nahi 
dion enpresak diru-kopuru handia erabili beharko du sustapenean eta banaketan 
hobekuntzak egiteko. 

c) Heldutasun-faserako estrategia: fase horretan lortzen dira irabazi gehienak; alabaina, 
enpresa lehiakideek enpresaren estrategia aldaraz dezakete. Enpresa guztiek bezalaxe, 
konparaziozko abantailaren bat aurkitu behar du. Horren aurrean, hona hemen enpresaren 
aukerak: 

!"Merkatu berriak eta kontsumitzaile berriak lortzea. 

!"Produktua hobetzea, kalitatea eta ezaugarriak hobetuz; horrela, erabiltzaile gehiago 
erakartzeko eta produktuari erabilera handiagoa emateko aukera izango du. 

!"Merkaturatzeko estrategia aldatzea: prezioak jaistea, publizitatean beste ahalegin batzuk 
egitea eta promozio aldakorrak erabiltzea (opariak, lehiaketak, sariak...). 

c) Gainbehera-faserako estrategia: salmentak behera egiten hasten direnean, enpresak 
jarraitzea erabaki badu, baliteke denboraldi batez beste bezero batzuk lortzea. Bizi-zikloa 
agortzea erabakitzen duen enpresak berriz, estrategia hauek erabil ditzake: 

!"Gastu erantsiak murriztea onurak handitzeko, nahiz eta horrek produktua azkarrago 
desagertzea eragingo duen. 

!"Erosteko ahalmen handiena duten merkatuko segmentuei begira jartzea marketin-tresna 
guztiak. 

!"Orain arteko marketin-estrategiarekin jarraitzea, produktua hil arte. 

 

 
6.7. Markak 

 

6.7.1. Markak. Kontzeptua eta xedea 

Produktua identifikatzeko eta beste produktuetatik bereizteko modu onena markak 
erabiltzea da.  



 
 

Espainiako Markei buruzko 1998ko Legeak definizio hau ematen du:  
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6.7

a) 

 
 

“Merkatuan pertsona baten produktuak edo zerbitzuak beste pertsona batzuen
produktu edo zerbitzu berdin edo antzekoetatik bereizten duen edo bereizteko balio
duen ikurra edo baliabidea”. 
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Marka batean izena eta logotipoa bereizi behar dira. Izena produktu berezi baten zatia 
ten da. Logotipoa, aldiz, marka, produktua, enpresa edo edozein erakunde bereizteko 
biltzen den grafismoa da. 

Produktua identifikatzeko balio duen zerbait baino gehiago da marka, lege-babeserako 
sna ere izan baitaiteke. Marka erregistratu egin daiteke enpresa batek bere produktuak 
ntifikatzeko erabiltzen duen izena lehiakideek ere erabil ez dezaten, eta ondorioz, izenak 
n dezakeen prestigioa aprobetxa ez dezaten. Baina marka, gehienbat, estrategia 
mertzialari laguntzeko estrategia da: markak irudi ona baldin badu, marka horrekin 
ntifikatuko den edozein produktuk lehiarako abantaila izango du hasieratik bertatik, eta 
rrek merkaturatzea erraztuko du. 

Produktuan marka moduan erabilitako izenaren esanahiak produktua onartzean eta 
mentan onerako edo txarrerako eragin dezake. Izenak, horregatik, egokia izan behar du, 
nu atsegineko hitz bat edo batzuk izan behar ditu, bigarren esanahirik gabeak, 
duktuarentzat peioratiboak ez direnak, eta merkaturatuko den herrialdeetako hizkuntzan 

sterik eragingo ez dutenak. 

Markaren izenak gogoratzen eta esaten erraza izan behar du. Estatu espainolean dauden 
erriko marka batzuek heziketa-kanpainak egin behar izan dituzte kontsumitzaileekin, izena 
ar bezala esan dezaten: Schweppes, White Label, 7 up, Energizer). 

.2. Marka-motak 

Marka-moten sailkapena: 

Izenaren ezaugarrien arabera: 

!"Esanahi jakinik ez duen izena edo hitza: Kodak filmak. 

!"Hitz arrunta, produktuarekin zerikusirik ez duena: Aguila garagardoa, Ibarrako 
otarrainxkak. 

!"Kalitatea edo zertarakoa iradokitzen duen hitzen bat: Goxua mamia, Panrico ogia. 
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!"Produktuak eskaintzen duena iradokitzen duen hitzen bat: “Egunkaria”. 

!"Atzerriko hitzen bat. 

!"Enpresaren fundatzailearen izena: Revilla, Olarra, Irizar. 

!"Gaur egungo pertsonaia ospetsuren baten izena.  

!"Literaturako edo mitologiako izen bat. 

!"Zenbakia: 7 up. 

!"Siglak. 

!"Inizialak dituen edo hitzen letrak batzen dituen akronimoa: RENFE. 

!"Izen konposatua: El Corte Inglés. 

!"Izen batetik eratorritakoak: Nescafe, La gula del Norte. 

b) Marka osatzen duten zatien arabera: 

!"Marka eta izena gauza bera izan daitezke funtsean. 

!"Marka konbinazioa izan daiteke: izenaren, ikurraren eta diseinuaren konbinazioa, 
tipografia eta kolore jakin batzuekin: Gallina Blanca, Artua, La Bella Easo. 

!"Markak produktuari eta enpresari buruzko slogana eraman dezake: CEPSA teknologia 
adimentsua. 

c) Irismenaren arabera: 

!"Markaren produktu baten, batzuen edo guztien irismena: Protect Gamble enpresak 
hainbat marka jartzen dizkie bere produktuei: Ariel, Dash, Fairy. 

!"Produktu homogeneoak, baina enpresa desberdinetakoak direnen irismena: marka 
kolektiboak eta bermedun markak (Errioxako jatorrizko deitura, artile hutsa). Marka 
kolektiboek fabrikatzaile, merkatari edo zerbitzu-eskaintzaileen (SPAR, IFA) elkarteak 
babesten dituzte. Bermedun marka produktuen ezaugarri komunak, eta batez ere 
kalitatea, osagaiak eta jatorria, ziurtatzen dituen ikurra edo baliabidea izaten da, jatorriz-
ko deitura bezala. 

 

6.7.3. Marka-estrategiak 

Nekazaritza-elikagaien merkatuan markak erabiltzea oso lagungarria da bereizte-
-estrategia bezala. Marka bakoitza enpresa batek ekoitzitako produktuak bereizten dituen 
ikurra izango da. 

 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      48 

  

 

 

  

 

Marka erabiltzeko hainbat arrazoi egon daitezke, dituen kostu eta arriskuak gorabehera.  

Hona hemen arrazoi horietako zenbait: 

 

#"EKOIZLEARENTZAT: 

•  Kalitate edo ezaugarri desberdineko produktuak bereiztea errazten du. 

•  Markak egonkortasuna eragin dezake salmentan, markak produktuekiko leialtasuna 
sortu badu. 

•  Marka ezaguna izateak merkatuan produktu berriak sartzea errazten du. 

•  Marka erregistratuak erabilita, imitazioaren kontra borroka egin ahalko du. 

  

#"KONTSUMITZAILEARENTZAT: 

•  Nahi dituen artikuluak identifikatzen laguntzen dio. 

•  Produktuaren kalitatea egiaztatzeko balio dio, batez ere prestigiozko gauzak direnean. 

•  Produktu berriak erosteko erabakiaren aurrean lagungarria izan daiteke, produktu 
berriak aurrekoekin erlaziona ditzakeelako eta nolabaiteko kalitate-bermea senti 
dezakeelako. 

 

Marka estrategia bezala erabil daiteke. Produktuen marka finkatzeko bost alternatiba daude: 

1) Marka bakarra: enpresaren produktu guztiei marka bera jartzea. Enpresaren eta 
markaren irudia ona baldin bada, produktua merkaturatzeko abantaila izango du; izan ere, 
marka ezaguna izanik sustapen-gastuak murriztu egingo baititu. 

2) Marka anitzak: aurrekoaren kontrakoa. Estrategia hori nahi gabe ere erabili egiten da, 
batez ere elkartu diren enpresa independenteen kasuan, elkartu ondoren ere marka 
berarekin jarraitu ohi dutelako (Mistol, Dixan). 

 

 
Marka erregistratua: marka erabiltzeko esklusibotasuna ematen duten eskubideak 

babesten dituen izen legala. 
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ren marka: beste marka garrantzitsuren bat duten enpresek izaten dituzte.  
egia hori erabiliz, enpresak merkatua segmentatu nahi izaten du, eta horrela, 
umitzaile gehiagorengana iritsi. 

dez: Codorniú - Freixenet, Philips - Radiola - Maranz - Rutton - Askar. 

a-elkarketak: elkarren osagarri diren markek irudia indartzeko asmotan sortzen 
e. Elkarketa horien bidez, gutxi ezagutzen den marka bat prestigio handiagoko beste 
in erlazionatzen da eta kalitate handiagoko irudia hartzen du. Produktu jakinen 
arrietan egindako hobekuntzei buruzko informazioa emateko ere balio du: co-
ing deitzen zaio horri. 

dez: Yolka (jogurt izoztua) Danone eta Frigoren arteko elkarketa da, Nestea Nestlé 
ca-Colaren artekoa den bezala. 

tzailearen markak: banatzailearen marka pribatuak dira. Produktua fabrikatzaileak 
 ere merkatura dezake (Baqué - Consumer). Fabrikatzailearen markarik gabeko 
ktuak produktu generikoak izaten dira; janariak eta drogeriako eta perfumeriako 
 izaten dira batez ere. 

n helburua banatzaileak merkatuaren kontrol handiagoa lortzea da, saldutako 
ktuak eragin dezakeen markarekiko leialtasuna medio. Produktu zuriak, gainera, 
itatean aurreztea dakar. 

rkak aukeratzea 

batzuk aukeratu ondoren, egiaztatu egin behar dira. Horretarako hainbat teknika 

oziazioen testa: inkesta baten bidez, produktuak zein izenekin dauden erlazionatuta 
stea da kontua. 

oimen-testa: izena aukeratu ondoren, lehengo izenen oroimen-testa egiten da, ea 
eratu duguna, benetan, gehienek gogoratzen dutena ote den. Marken ahoskera-testa 
 egin daiteke. 
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•  Kontrol-testa: zuzenean galdetzen zaio norbaiti produktu jakin bati zein izen jarriko 
liokeen edo zein ez liokeen jarriko, hau da, egokiena zein iruditzen zaion. Kontrola 
egiteko, azken galdera hau egiten zaio: “Entzun al duzu inoiz izen hori?” 

•  Azken fasea: demagun markarentzat logotipo bat pentsatu dugula. Marka/logotipoa 
bikotea egiaztatu beharko dugu. Horretarako, hainbat test daude: 

!"Esanahien testa. 

!"Iradokitako ideien testa: marka horrek zer ekartzen dion bati burura, etab. 

!"Izan ditzakeen erabilerak. 
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7. GAIA: IKERKUNTZA KOMERTZIALA 

 

 

 

7.1. Sarrera 

Ikerkuntza komertziala merkatuari buruzko informazio komertziala lortzeko modu 
berezia da. Laginen azterketan oinarritzen da, hau da, merkatuko kontsumitzaileen azterketan, 
oso zehatza ez bada. Lortuko diren emaitzetatik merkatu edo populazio osoaren ezaugarriak 
edo jokabideak balioetsiko dira. 

Ikerkuntza komertziala da, kronologikoki, merkatua aztertzeko erabili ziren lehen 
informazio-iturrietako bat. Estatu Batuetan egin zen lehen aldiz, 1922. urtearen inguruan, 
“marken barometro” izeneko tresna baten bidez. Handik gutxira, 1930ean, Nielsenek 
elikagaien xehekako merkatarien panelak sortu zituen, eta denbora laburrean oso ezagun 
bihurtu ziren. 

Merkatuen ikerkuntzak hainbat abantaila ditu azterketa zehatzaren aldean. Batetik, kostu 
txikiagoa du, eta bestetik, erabilgarriagoa da lortutako informazioa prozesatzeko; alderdi bi 
horiek ez dira enpresa-munduan aintzat ez hartzeko modukoak. Kostu txikiago hori, noski, 
akats gutxieneko bat onartzearen truke lortzen da, ez baita gauza bera populazioaren balioak 
erabili ordez laginetik ondorioztatutakoak erabiltzea. 

Lortutako emaitzak fidagarriak izan daitezen, hautatutako laginak populazioaren 
adierazgarri izatearen baldintza bete behar du. Adierazgarritasun hori bi modu desberdinez lor 
daiteke praktikan. Batetik, populazioak portaera homogeneoa duela pentsatuta, eta hori 
laginaren azterketaren bidez edo antzeko ikerlanen esperientzian oinarrituta egin daiteke, eta 
bestetik, lagina aukeratzeko berariazko prozedurak erabilita. 
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7.2. Ikerkuntza komertzialaren izaera 

Hemendik aurrera berdintzat joko ditugu ikerkuntza komertziala eta merkatuaren 
ikerketa. Hasieran, merkatuaren ikerketa modu subjektiboan egiten zen: “indartsuek”, hau da, 
enpresaburuek eta abarrek, uste zutena hartzen zen aintzat; baina horrek ez zuen aldeko 
emaitzarik ematen, eta modu zientifikoagoa erabiltzeari ekin zitzaion. Horretan aitzindari 
“General Motors” enpresa izan zen. Ordutik aurrera, horrelako ikerketak egiteko edo horretan 
aditu diren beste enpresei informazioa erosteko sail berezia sortzen hasi ziren enpresetan. 
Informazioa lortzeko beste enpresa bat kontratatzea bolumenaren arabera hartzen den erabakia 
da. 

Enpresa batek zerbitzua kontratatzen edo bere kasa ikertzen duenean, bere helburu 
nagusiak erdiesten ditu, hauek lortzen dituelako: 

1. Enpresaren edozein erabakik izan dezakeen arrisku gehigarria ahal den neurrian 
murriztu egiten du. 

2. Hipotesi komertzialak enpirikoki egiaztatzen ditu. 

3. Ezezagunak zaizkion gaiei buruzko informazioa eskuratzen du, eta horrela, duen 
informazioa osatzen du. 

Azken horietatik merkatu-ikerketaren helburu nagusia ondorioztatzen da: erabakiak 
hartzen laguntzeko informazioa lortzea. Kontuan hartu behar da merkatu-ikerketak ez duela 
enpresaburuaren azken erabakia ordezten. 

 

 

7.3. Ikerkuntza komertzialaren helburua eta motak 

Ikerkuntza komertzialaren funtsa erabaki komertzial egokiena hartzeko informazioa 
eskuratzea da. Ikerkuntza komertzialaren helburu orokor hori ikasgai honetan aztertuko 
ditugun hainbat helburu espezifikotan bereiz daiteke. Hona hemen nagusiak: 

a) Kontsumitzailearen portaera ikertzea. 

 Kontsumitzailearen portaera honela definituko genuke: ondasunak eta diru-trukezko 
zerbitzuak erosi edo erabiltzearekin eta kontsumitzailea horretara bultzatzen duen 
erabakitze-prozesuarekin erlazionatuta dagoen portaera-zatia. 

 Portaera ikertzean alderdi hauek azter daitezke: 

1. Erosteko motibazioa. 

2. Erosteko orduan eragiten duten edo erabakitzen duten pertsonak. 
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3. Kontsumitzailearen jarrerak eta asmoak. 

4. Erosteko aztura. 

5. Bizitzeko modua. 

6. Kontsumitzaileen segmentazioa eta tipologia. 

b) Eskaria eta salmentak ikertzea. 

 Leku eta denbora jakin batean eta baldintza jakin batzuetan kontsumitzaileak eskuratuko 
lukeen produktu edo zerbitzuaren bolumen fisikoa edo diru-bolumena da eskaria. 
Eskariaren kontzeptua oso zabala da, baina hiru dimentsio nagusitara muga daiteke: 
produktua, eroslea eta denbora. Eskaria mugatzea horrek ikerketa-aukera mordoa ematen 
du.  

 Hona hemen zenbait: 

1. Produktu batek merkatuan duen eskariaren guztizkoa zehaztea. 

2. Antzeko produktuek edo sektore jakin bateko produktuek merkatuan duten eskariaren 
guztizkoa zehaztea. 

3. Merkatuan dauden marken zabalkuntza mugatzea. 

4. Eskaria geografia-esparruen arabera eta kontsumitzaile-motaren arabera nola banatzen 
den zehaztea. 

5. Salmenten aurreikuspena egitea. 

c) Produktua ikertzea. 

 Produktua, marketinaren ikuspegitik, ezaugarri fisiko edo psikologiko batzuk dituen eta 
kontsumitzaileak bere beharrak edo gurariak aseko dizkiola pentsatzen duen zerbait da. 
Hona hemen egin daitezkeen ikerketak: 

1. Produktu berriak sortzea. 

2. Produktuan aldaketak egitea. 

1. Produktuak desagerraraztea. 

4. Produktu berrien kontzeptu-testa egitea. 

5. Merkatuen testa egitea. 

6. Izenaren testa egitea. 

7. Marken irudia eta kokapena aztertzea. 
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d) Publizitatea ikertzea. 

 Publizitatea izaera inpertsonal eta kontrolatua duen komunikazio-prozesua da. Baliabide 
masiboak erabiliz, produktu, zerbitzu, ideia edo erakunde baten berri ematen du, eta 
helburutzat informazioa ematea eta erosketan edo onarpenean eragitea ditu.  

 Egin daitezkeen ikerketak: 

1.  Publizitateak kontsumitzaileen portaeran duen eragina. 

2.  Hedabideen entzule-, ikusle- eta irakurle-kopurua zehaztea. 

3.  Hedabideen baliokidetasuna zehaztea. 

4.  Test aurrekoa eta test ondokoa egitea. 

5.  Publizitatearen eraginkortasuna neurtzea. 

6.  Publizitate-inbertsioaren eta baliabideen arteko erlazioa aztertzea. 

e) Salmenten sustapena ikertzea. 

 Salmenten sustapena helburu jakin batzuk lortzeko marketin-plangintzan sartzen diren 
teknika eta ekintzen multzoa da; hainbat pizgarri eta ekimen erabiltzen ditu, normalean 
denboran eta espazioan mugatuak, eta jende-multzo jakin batzuentzat.  

 Egin daitezkeen ikerketak: 

1.  Sustapenak zein jende-multzorentzat egin daitezkeen aztertzea. 

2.  Azken kontsumitzaileak sustapenekiko duen jarrera aztertzea. 

3.  Promozio-tresnen zehaztapena eta ebaluazioa. 

4.  Promozio-programen hautapena eta ebaluazioa. 

5.  Publizitatearen eta promozioaren emaitzak alderatzea. 

6.  Promozioaren emaitzak kontrolatzea. 

f) Banaketa ikertzea. 

 Banaketan, enpresak ekoitzitako produktuak saltokietara eramateko behar diren eginkizun 
guztiak sartzen dira.  

 Ikerketa hauek egin daitezke: 

1. Banaketan nola parte hartu, agente-motaren arabera. 

2. Erabiltzen diren produktu eta marken zabalera zehaztea. 

3. Erabiltzen diren markekiko leialtasuna. 

2. Kontsumitzaileak marka aukeratzeko bitartekariak izan duen eragina aztertzea. 
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3. Fabrikatzaileen ekimenen aurrean bitartekariek duten motibazioa eta jarrera. 

6. Saltoki berean dauden marken arteko portaera. 

g) Inguru ekonomiko, juridiko eta teknologikoa ikertzea. 

 Arlo horretan egin daitezkeen ikerketak oso heterogeneoak dira; hala ere, oro har, honako 
alderdi hauei buruzkoak izan daitezke: 

1. Epe luzerako aurreikuspenak. 

2. Merkatuaren egituren eboluzioa. 

3. Lehiakide berriak agertzea. 

4. Lege-neurrien ondorioak. 

5. Nazioarteko akordioen ondorioak. 

6. Merkatuan teknologiak duen eragina. 

 

 

7.4. Ikerkuntza komertzialaren azterketa-motak 

Ikerkuntza komertzialak izendapen berezia duten hainbat azterketa edo ikerlan egitea 
ondoriozta dezake. Izendapen horiek erabiliko diren sailkapen-irizpideen araberakoak dira.  

Hona hemen irizpide garrantzitsuenak: 

a) Ikerlanak erabili den informazio-motaren arabera sailkatuta. Hiru mota egon daitezke: 

•  Kabineteko ikerlanak. Kanpoko lehen mailako iturrietatik eta/edo kanpoko bigarren 
mailako iturrietatik hartutako informazioa baino ez dute erabiltzen. 

•  Arloko ikerlanak. Kanpoko lehen mailako iturrietatik hartutako informazioa baino ez 
dute erabiltzen. 

•  Ikerlan mistoak. Kabineteko ikerlanetako informazioa eta arloko ikerlanetakoa erabil-
tzen dute. 

b) Ikerlanak informazioaren izaeraren arabera sailkatuta. Ikerlanean erabil daitekeen infor-
mazioa kualitatiboa edo kuantitatiboa izan daiteke. Horren arabera, mota hauek bereizten 
dira: 

•  Ikerlan kualitatiboak. Giza portaeraren barne-alderdiei buruzko informazioa erabiltzen 
dute, hala nola, gizakiaren jarrera, sinesmen eta motibazioei buruzkoa, betiere, giza 
jokabide horien zergatiari erantzuten saiatuz. Ikerlan horietarako behar den informazioa 
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kanpoko lehen mailako iturrietatik etorriko da; izaera psikologikoko teknikak erabiliz 
lortzen da. 

•  Ikerlan kuantitatiboak. Edozein iturritatik edo iturri guztietatik datorren informazioa 
erabiltzen dute. Normalean, zenbat, non eta nola galderei erantzuten saiatzen dira. 
Ezaugarri horiek objektiboki neur daitezke. 

•  Ikerlan mistoak. Informazio kualitatiboa eta kuantitatiboa erabiliz egiten dira. 

c) Ikerlanak lortu nahi diren helburuen arabera sailkatuta. Sailkapen horretan ikerlan-mota 
asko eta desberdinak sar daitezke, bai ikertzen dituzten arloen araberakoak, bai aztertzen 
dituzten alderdi berezien araberakoak. 

d) Ikerlanak informazioa biltzeko erabili den teknikaren arabera sailkatuta. Kanpoko lehen 
mailako iturrietatik hartutako informazioa erabiltzen duten ikerlanak hartzen ditu soilik.  

 Hona hemen: 

•  Ad hoc inkestak. 

•  Omnibus inkestak. 

•  Panelak. 

•  Behaketa. 

•  Esperimentazioa. 

•  Sasi-erosketa. 

•  Elkarrizketa sakona. 

•  Taldeko teknikak. 

•  Proiektu-teknikak. 

e) Ikerlanak betekizunaren arabera sailkatuta.  

 Bost mota daude: 

•  Deskripzio-ikerlanak. Sektore jakin batean gertatzen ari dena erakusteko egiten dira. 
Merkatuan dauden harremanak, egiturak, portaerak eta kontsumoa deskribatuko dituen 
informazio zabal baina ez oso sakona lortzen da. Horrela, aztertutako merkatuaren 
oinarrizko informazioa lortzen da. 

•  Esplorazio-ikerlanak. Helburu nagusia enpresaren arazoak eta irtenbideak aurkitzea da, 
eta, horrekin batera, jardunbide egokienak ezartzeko hipotesiak eta alternatibak 
egiaztatzea. 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      57 

•  Azalpen-ikerlanak. Gertakari bati eragiten dioten aldagaien arteko erlazioa zehazteko 
eta finkatzeko erabiltzen dira, horrela aldagai horien artean dagoen kausa/ondorio 
harremana nabarmentzeko. 

•  Aurreikuspen-ikerlanak. Helburu nagusia hainbat magnituderen denboran zeharreko 
balioespen kuantitatiboa egitea da, hala nola eskariarena, prezioena, errentarena eta abar. 

•  Kontrol-ikerlanak. Erabakiak hartzearen ondorio diren emaitzak ezagutzea dute helburu. 
Planifikatutako emaitzak eta benetan gertatzen direnak alderatuta sortzen diren 
desbideratzeei buruzko informazioa emateko balio dezakete, horrela behar diren neurri 
zuzentzaileak hartu ahal izateko. 

 

 

7.5. Ikerkuntza komertzialaren prozesua 

Pauso hauek emango ditugu: 

1) Egoeraren azterketa: non gauden, arazoaren puntuak. 

•  Helburuak deskribatu. 

•  Behar den informazioaren zerrenda egin. 

•  Ikerkuntzaren emaitzak lortutakoan zer egingo den zehaztu. 

•  Aurrekontua osatu. 

2) Aldez aurreko ikerkuntza. Ikerkuntzaren nondik-norakoak zehazteko balio du. Esplora-
ziozko ikerkuntza da, behin betiko hipotesiak eta behar diren datuak adierazteko balioko 
du. 

3) Ikerkuntza-proposamena. Helburuak, ikerkuntza-mota, kostuen eta denboraren balioes-
penak eta abar zehaztuta dituen dokumentu idatzia. 

4) Proposamena egin. 

5) Azterketa eta interpretazioa. 

6) Erabilpena eta kontrola. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. GAIA: INFORMAZIO-ITURRIAK 

 

 

 

8.1. Informazio-prozesua 

Datuei buruzko informazio zuzena emateko orduan, oinarrizko hiru gai daude: 

1. Fidagarritasun-maila: enpresa serioa, errore estatistikoa, etab. 

2. Aldizkakotasuna edo eguneratze-erritmoa. 

3. Informazioak duen zehaztasun-maila. 

Enpresak informazio guztia jaso eta zehaztu beharko du. Lan hori Informazio eta 
Marketin Sistemak (I.M.S.) egiten du. 

I.M.S. harreman egituratuen multzo bezala defini daiteke. Ondokoek hartzen dute parte: 
gizakiek, makinek eta prozedurek. Helburua behar bezalako informazioaren fluxu ordenatua 
sortzea da; informazio hori enpresa barruko nahiz kanpoko iturrietatik etor daiteke, eta 
marketinaren ardurapekoak diren arlo espezifikoen barruan erabakiak hartzeko balioko du. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Edozein I.M.S.-k bi funtzio-mota hauek bete behar ditu:

  1. Administrazioa edo kudeaketa 

  2. Erabakia hartu aurreko ikerlana. 
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8.2. Informazio-iturrien sailkapena 

Informazio-iturriak enpresa barruko eta kanpoko iturriak izan daitezke; horietako 
bakoitza lehen eta bigarren mailakoetan bana daiteke. 

 

A) Barruko informazio-iturriak: lehen eta bigarren mailakoak 

Enpresak, bere bitarteko eta baliabideak erabiliz, beste inorengana jo beharrik gabe lor eta 
ustia dezakeen informazioa da. Lehen mailakoak enpresak bere barruan eta bere kudeaketaren 
eraginez sortzen dituenak dira. Bigarren mailakoak, berriz, enpresak berak izan arren, bertan 
sortu ez direnak dira. 

Beharrezkoa da enpresaburuak enpresari buruzko ahalik eta estatistika gehien izatea. 
Honelakoak adibidez: 

•  Kantitateen araberakoak 

•  Balioen araberakoak 

•  Hilen araberakoak 

•  Salmenta-agenteen araberakoak 

•  Lurraldeen araberakoak 

•  Produktu-motaren araberakoak, etab. 

Beste informazio batzuek ordezkarien, agenteen, sukurtsalen eta abarren jarduera eta 
etekinak kontrolatzeko balio dute. Salmenta-agenteei dagokienez, informazio hauek izan 
ditzakete: 

•  Bezeroei egindako bisita-kopurua. 

•  Lortutako eskabide-kopurua. 

•  Negozio-kopurua. 

Enpresa barruko informazio-iturriak, gainera, honela multzoka daitezke: 

a) Funtzio komertzialaren arabera. 

•  Produktu bakoitzaren hileroko eskabideak, makinaren karga eta lan egindako egunak. 

•  Azken urteetan produktu bakoitzak izan duen urteko fakturazioa, balio absolutuan. 

•  Bezero bakoitzaren batez besteko fakturazioa. 

•  Produktuen azterketa. 
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•  Bezeroen azterketa. 

•  Salmenten kudeaketaren azterketa. 

•  Salmenta-eremu bakoitzean bisitatutako bezeroen eta lortutakoen kopurua. 

b) Funtzio tekniko-komertzialaren arabera. 

•  Bezeroen erreklamazioak. 

•  Merkatuan dauden produktuak. 

•  Enpresa lehiakideen teknikak. 

•  Produktuen hobekuntza-premiak. 

•  Produktu berriak. 

c) Hornidura-funtzioaren arabera. 

•  Materialen prezioaren bilakaera. 

•  Berrikuntza teknologikoak. 

•  Lehiakideen erosketa-programa. 

d) Kontuen eta administrazioaren arabera. 

•  Irabazien bilakaera. 

•  Banaketa-kostuak. 

•  Salmenten zuzeneko kostua. 

•  Publizitate- eta promozio-gastuen bilakaera. 

•  Bezeroek fakturazio-motan duten eragina eta mota bakoitzean dagoen bezero-kopurua. 

e) Zuzendaritza nagusiaren funtzioaren arabera. 

•  Bezeroekiko akordioak. 

•  Enpresa nazional eta/edo nazioartekoekiko harremanen dokumentazioa. 

•  Bezeroen izaera ekonomiko eta tekniko-komertzialari buruzko informazioa. 

•  Elkartutako enpresekin egindako bileren informazioa. 
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B) Kanpoko informazio-iturriak: lehen mailakoak eta bigarren mailakoak 

Kanpoko lehen mailako iturriak lehen mailako informazio-oinarri edo informazio-
-unitatetik beretik sortutakoak dira. Beraz, informazio bildu gabeak eta argitara eman gabeak 
izaten dira, eta pertsona eta teknika espezializatuekin lortu behar izaten dira. Informazio-
-iturririk garestienak dira; horregatik, oso garbi jakin behar da noiz komeni den erabiltzea. 

Erabiltzeko lehen urratsa datu guztiak izan gabe erabaki behar izatea da.  

Beraz: 

•  Aurreko informazio-iturri guztiak agortu behar dira. 

•  Dauden estatistika-iturri guztiak agortu behar dira. 

•  Erabakiaren arriskua ikerlan-gastuari aurre egiteko bezain handia ote den neurtu behar 
da. 

Ikerlana barne-elementuetan oinarritzen da batez ere: enpresak merkatuan gaur egun duen 
lekuan, bezero izan daitezkeenak ezagutzean eta abarretan. 

Ikerlan horrek fenomeno demografikoak, ekonomikoak eta sozialak hartzen ditu aintzat, 
eta fenomeno horiek kanpoko estatistiken bidez edo inkesta pribatuen bidez ezar daitezke. 

  

 

 

Bigarren mailako datuen abantailak eta mugak 

Abantailak: 

 •  Kostu txikiagoa. 

 •  Lortzeko bizkortasuna. 

 •  Batzuetan ikerlariak lehen mailako datuak lortu ezin dituen kasuei 
buruzkoak izaten dira. 

Mugak: 

 •  Proiektuaren beharrekin bat datozen bigarren mailako datuak lortzeko 
zailtasunak. 

 •  Zaila da lortu diren bigarren mailako datu horiek ikerlariaren ustez 
zehatzak izatea. 
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Hona hemen aztertu beharreko puntu nagusiak: 

•  Banaketa. 

•  Produktuak. 

•  Publizitatea. 

•  Baldintza ekonomikoak. 

•  Kontsumitzaileak. 

  

Kanpoko bigarren mailako iturriak 

Kanpoko bigarren mailako iturriak lehen mailako informazio-unitatetik abiatu gabe 
lortzen direnak dira. Besteren batek sortzen ditu beti, eta, beraz, kontuan hartu behar da zein 
metodologia erabili duen, gure helburuetarako baliagarria den ala ez erabakitzeko. 

 

 

8.3. Enpresa informazio-iturri gisa 

Enpresak dituen hiru informazio-iturri garrantzitsuenak hauexek dira: enpresaren beraren 
erregistroak, adituek egindako balioespen subjektiboak eta merkatuko gertakizunei behatzea. 

Lehenengo iturrian, kontabilitatea, fitxategiak eta estatistikak sartzen dira. Merkatuaren 
eta kontsumitzailearen alderdi kualitatiboak aztertzeko, hiru iturrietan garrantzi txikiena duena 
da, baina ezinbestekoa da bideragarritasun ekonomikoari buruzko hipotesiak egin behar 
badira. 

Enpresan bertan sortutako bigarren informazio-iturria adituek egindako balioespenak dira 
eta subjektiboak izaten dira normalean. Informazio-iturri hori merke samarra da eta oso 
erabilia da besteen osagarri gisa. 

Enpresan sortutako hirugarren informazio-iturria merkatuko gertakariei behatuta lortzen 
da. Ez da beti enpresa barrukoa izaten eta metodo-mota desberdinak erabiltzen ditu, hala nola, 
begiz behatzea, esperimentu-diseinuak prestatzea eta laginetako emaitzak aztertzea. Iturri-
-mota horrek aukera ugari eskaintzen ditu arlo komertzialean, merkatuan arrakasta izateko 
oinarrizkoak diren galdera gehienei erantzuna aurkitzea ahalbidetzen duelako. 
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9. GAIA: GALDERA-SORTA 

 

 

 

9.1. Aldez aurreko kontzeptuak 

Inkesta egin aurretik, galdera-sorta prestatu behar dugu. Hemen nola egin ikusiko dugu. 
Normalean merkatuko ikerlan-teknika kualitatiboak erabiltzen dira. Teknika horiek laginak 
aztertzea izaten dute oinarritzat. Merkeagoak izaten dira, baina badute desabantailarik, akatsak 
egin daitezkeelako. Akats horietako asko galdera-sortan bertan egoten dira; hori dela eta, 
akatsok saihesteko, galdera-sorta nola egin behar den ikusiko dugu. 

 

 

9.2. Galdera-sorta 

Garrantzitsua da galdera-sorta ondo idatzita egotea. Horretarako honako urrats hauek egin 
behar dira aurrez: 

1. Landuko diren gaiak prestatu. Ikertu nahi dugunaren inguruko gai guztiak landu ezin 
direnez, garrantzitsuenak aukeratu beharko dira. 

2. Galderen hurrenkera. Landu beharreko gaiek eta galderek hurrenkera bat behar dute. 
Hurrenkera hori ez da inoiz zorizkoa izaten; oso garrantzitsua izan daiteke, gainera. 

3. Erabiliko diren galdera-motak. Egin daitezkeen galdera-mota guztietan, nahi diren motak 
eta bakoitzaren forma teknikoa aukeratu behar dira. 
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4. Erabiliko den hizkuntza. Funtsezkoa da galderen hartzaile izango den pertsona-mota, 
baita gaia bera ere, kontuan hartzea erabiliko den hizkuntza finkatzeko orduan. 

5. Iraupen maximoa. Komeni da inkestari zenbat denbora eskainiko zaion aldez aurretik 
finkatzea, baita zutik egin behar ote den, zein jende-motarentzat izango den eta abar ere. 

6. Gerta daitezkeen eraginak aztertzea. Ikertzaileak, galdera-sorta diseinatzeko, kontuan 
hartu behar ditu sor daitezkeen eraginak, hala nola, haserrea, prestigioa edo ezagutza. 

7. Elkarrizketatuaren datuak eta goiburua. Elkarrizketatuak irakurri edo azaldu behar duen 
gai horren aurkezpena diseinatu egin behar da, baita geroko azterketan erabili nahiko 
diren datu orokorrak ere, nola pertsonarenak hala etxekoak. 

8. Elkarrizketatuarentzako jarraibideak. Atal hori funtsezkoa da, maiz ahaztu egiten den 
arren. Elkarrizketatu guztiek galderei baldintza berberetan erantzuten ez badiete, akatsak 
pilatu egingo dira. 

9. Erabiliko den material lagungarria. Txartelak, fitxak eta abar hautatu diren galderen 
araberakoak izango dira, eta datu-lorpenean eragingo dute. 

10. Inprimaketa, paper-mota eta azken diseinua. Tinta bidezko inprimaketa kaskarra denean, 
erantzunak gaizki irakur daitezke. Era berean, galdera irekietan zuriunea txikia izateak 
elkarrizketatuaren erantzuna laburtzea ondoriozta dezake. 

 

9.2.1. Kontuan izan beharreko gomendioak 

Inkesta idazten hasteko orduan irizpide nagusi hauek hartu behar dira kontuan: 

1. Galderak egiteko hizkera herrikoi eta ulergarria erabili behar da. Ez da ahaztu behar 
berariazko ikerlanetan izan ezik, gainerakoetan galderak gizarte- eta heziketa-maila 
guztietako jendearentzat izaten direla; ondorioz, hitz eta kontzeptu zailak baztertu egin 
behar dira. 

2. Galderek ahalik eta laburrenak izan behar dute. Galderak testu luzea izateak 
elkarrizketatua eta elkarrizketatzailea bera aspertzeko baino ez du balio. Galdera-egileak 
gustura hartzen ditu galdera-sorta arinak eta galdera laburrak, horrela bien gustuko 
galdera-erantzun erritmoa ezar daitekeelako. Galdera batek irakurtzeko minutu bat baino 
gehiago behar badu, eta kontzeptuak errepikatzen baditu, zalantzarik gabe esan dezakegu 
elkarrizketatzaile askok eta askok sistematikoki aldatuko dutela testua, nork bere gustura 
laburbilduz. 

3. Galderek neutroak izan behar dute, bai egiteko moduan, bai inkestaren testuinguruan, bai 
eta helburu duten ikerlanean ere. Elkarrizketatzaileak jarrera neutrala izan behar du 
ikertutako gaiari buruz. 
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4. Galderetan ez dira erantzuten zailak diren gaiak sartu behar, edo kalkuluak egin beharra 
eskatzen dutenak. Adibidez, etxekoandreari edo etxeko gizonari urtean zenbat olio-litro 
gastatzen dituen galdetzen bazaio, ez du jakingo seguru asko zer erantzun. Erantzuten 
zailak diren gaiak norberak ere zein jarrera hartu ez dakien horiek dira. 

5. Konnotazio jakin batzuk dituzten hitzak baztertu. Hizkuntza guztiek dituzte esanahi 
berezia duten hitzak, hiztegiek definitzen dituztenetatik apartekoak; hitz horiek 
erabiltzeak aldaketak eragin ditzake, bestela jasoko genukeen erantzunarekin alderatuta. 

6. Galdera idazteko moduak ere laguntza emateko gogoa indar dezake: tonuak adeitsua izan 
behar du, galderak naturala, eta hizkuntzak normala. Elkarrizketatuak ez du sekula 
azterketa egiten ari den edo gustuko ez duen dagoen sentipena sentsazioa izan behar. 

7. Apenas dagoen egin ezin daitekeen galderarik. Galdera deserosoak zailagoak dira 
idazteko garrantzi txikikoak baino. Horrelakoetan, gaiari zeharka edo galdera-zerrenda 
baten bidez ekin behar zaio. 

8. Posible bada, kontrol-galderaren bat sartzea komeni da. Ahal den neurrian, emaitzetan 
gutxieneko zintzotasuna lortzen ari garela egiaztatzea da kontua. 

9. Kontuz lehenengo galderarekin: oso garrantzitsua da, elkarrizketatua inkestan sartzeko 
ataka baita. Interesgarria izan behar du, eta, aldi berean, erantzuten erraza, elkarrizketatua 
erantzutean eroso senti dadin. 

10. Galdera errazenak hasieran sartu behar dira, eta zailagoak pixkanaka sartzen joan. 

11. Elkarrizketatuaren datu pertsonalak edo etxekoak bukaeran jarriko dira. Edozein 
elkarrizketaren hasieran egon ohi den tentsioa artean arindu gabe dagoela, ezagutu berri 
duzun norbaiti adina, lanbidea, diru-sarrerak, estatus sozio-ekonomikoa eta abar galdetzea 
elkarrizketatuaren laguntza zapuzteko, eta galdera guztiei oker erantzutea lortzeko, 
modurik onena da. 

12. Galderak hurrenkera jakin batez egin behar dira, batzuek besteei ez eragiteko moduan. 
Galderak gaika multzokatu behar dira, multzoen artean erlaxatzeko galderak sartuta, 
elkarrizketan oraindik egon daitekeen tentsioa askatzen laguntzeko. Komeni da gai 
beraren inguruko galderak elkartuta jartzea, elkarrizketatua gai batetik bestera pasatuz ez 
nahasteko. Kontuan hartu behar da, halaber, galdera-sortaren hurrenkeran, galdera 
batzuek hurrengoen erantzunetan eragina izan dezaketela. 

 

 

 

 



 
 

9.2.2. Pre-testa edo aldez aurreko azterketa 

Galdera-sorta diseinatu eta egituratu ondoren, azpi-lagin txiki batekin probatu behar da, 
galderek zenbateraino funtzionatuko duten eta nolako arazoak sor daitezkeen ikusteko, 
besteak beste. Galderen eta instrukzioen funtzionamendua neurtzeko hainbat aldagai izango 
ditugu, hala nola, zenbat ezezko jaso diren, zenbat “ez daki” edo “ez du erantzun” dauden, eta 
zenbat erantzun zuri dauden. Behar diren zuzenketak egin ondoren, behin betiko galderak eta 
elkarrizketatzailearentzako jarraibideak ordenagailura sartu eta inprimatu egingo dira. 

 

9.2.3. Galdera-motak 

Galderen behin betiko sailkapena egin aurretik, oinarrizko bi mota hauek nabarmendu nahi 
ditugu: 

1. Galdera irekiak: elkarrizketatuaren erantzuna ez dago aurrez gidatuta eta inkestatzaileak 
hitzez hitz jasoko du emandako erantzuna.  

  

  

 

 

 

 

Galdera bi horietako edozeinetan, e
ikertzaileak eta elkarrizketatuari 
erantzunak mugatzen saiatzea oso a

  

 

  Zein dira, zure ustez, jendeak kaf

  Zein zeregin dute, zure ustez  
kolektiboetan? 
ADIBIDEAK 

e kafeinagabea hartzeko arrazoi nagusiak? 

, langileen sindikatuetako ordezkariek gatazka
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gon daitezkeen erantzun guztiak aurrez defini zitzakeen 
egokiena hautatzeko eskatu. Baina gai orokorretan 
rriskutsua izango litzateke ikerlanaren helburuetarako. 
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2. Galdera itxiak: elkarrizketatuak aurrez definitutako erantzunetako bat edo batzuk 
aukeratu beharko ditu. Adibidez: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Galdera irekiek zein itxiek abantailak eta desabantailak dituzte: 

ABANTAILAK 

Galdera irekiek itxiekiko ondoko abantailak dituzte: 

1. Galdera ireki batekin ikertzaileari burutik pasatu ez zaizkion erantzun eta iritziak lor 
daitezke. 

2. Ikertzaileek agian oker ondorioztatu duen hipotesi batek erantzuna muga dezan 
saihesten da. 

3. Elkarrizketatuak askatasun handiagoa du erantzuteko. 

DESABANTAILAK 

1. Galdera irekiak kuantitatiboki aztertzeko, kodetze-lan zailagoa, garestiagoa eta 
luzeagoa egin behar da. 

2. Galdera ondo itxita ez badago, elkarrizketatuak ikertzailearentzat inolako interesik ez 
duen ildotik erantzun dezake. 

3. Galderarekin harreman gutxi edo batere ez duten erantzunak jasotzeko arriskua dago. 

4. Galdera-mota honek elkarrizketatuaren aldetik gauzak adierazteko hizkuntz 
aberastasun handiagoa eskatzen du. 

5. Erantzuna luzea bada, transkribatzean inkestatzaileak laburbiltzeko arriskua dago, eta 
horrela zati garrantzitsuak gal daitezke. 

ADIBIDEAK 
Kale honetan daramazun denboran egin dituzun gauzetan bi aukeratu ondoko 
zerrendan. 

 - Gelditu gabe ibili 1 

 - Begiratzeko gelditu 2 

 - Norbaiten zain egon 3 

 - Hitz egiteko gelditu 4 

 - Beste batzuekin hizketan joan 5 

 - Paseatu 6 
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Galdera itxien beste aldaera bat galdera dikotomikoa da; hau da, bi erantzun baino ez: 
“bai” ala “ez”. 

 

9.2.4. Galderen sailkapena 

1) Sarrera- edo hurbilpen-galderak: galdera-sortaren hasieran jartzen dira; elkarrizketa-
tuarengan konfiantza eta interesa sortzea dute helburu, elkarrizketa egoera onenean gauza 
dadin. Adibidez: “Zenbatetik behin aldatzen duzu arropa?” eta antzeko galderekin 
elkarrizketatuak ez dio, seguru asko, inkestari jarraipenik eman nahiko. 

 

 

 

 

  

 

Galdera hori ez da konpromisozkoa inkestatzailearentzat eta gaia bera ere oso ohizkoa da 
berriketaldi arruntetan. 

2) Iragazki-galderak: interesatzen zaigun gaira hurbiltzeko aukeraketa egiten dute. 

  

 

 

 

 

 

 

Galdera horren bidez, txakur-arraza jakin bat dutenen azpilagina hauta dezakegu, eta gero, 
dagozkion galderak egin. 

3) Kontrol-galderak: lortzen ari den informazioaren kalitatea neurtzea dute helburu, 
informazio horrek egiatasun-baldintza minimoak betetzen ote dituen ikusteko. Adibidez, 
azken egunetan telebistan zein programa ikusi dituen galde diezaiokegu elkarrizketatuari, 
eta erantzunak benetan ez dagoen programa bat duen zerrendan markatzea eskatu. 
Programa horietakoren bat aukeratzen badu eta beste kontrol-galdera batzuetan ere beste 

ADIBIDEA 

Hobeto bizi gineneko garai haiei buruzko iritzi desberdinak daude. Batzuen ustez, 
lehen gauza gutxiago genituen, baina bizimodua atseginagoa zen; beste batzuen 
ustez, oraingo bizimodua hobea da, gauza gehiago ditugulako. Oro har, zein taldek 
uste duzu duela arrazoi? 

ADIBIDEA 

  “Zein arrazatako txakurra duzu?” 

 - Artzain-txakur alemaniarra 1 

 - Beste arraza batekoa 2 

 - Ez daki 3 
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okerrik egin badu, pentsatzekoa da lagun horrek emandako informazioa ez dela 
kalitatezkoa. 

4) Txartel bidezko galderak: kasu askotan, inkestatzaileak, galderaren erantzunak irakurri 
ordez, erantzunen txartela aurkezten dio elkarrizketatuari, horrek bertako bat edo batzuk 
aukera ditzan. Galdera-mota horiek helburu garrantzitsua dute: erantzun batzuek 
aukeratuak izateko besteek baino probabilitate handiagoa ez izatea. Erantzun-sorta luze 
samarra denean, irakurritako azken erantzuna gogoan hartzeko probabilitatea aurrenekoa 
gogoratzeko baino handiagoa izango da. Hori saihesteko, elkarrizketatuari erantzun guztiak 
aurkezten zaizkio, probabilitatea berbera izateko moduan. 

 Ikusiko dugunez, oso elkarrizketatu gutxik gogoratuko dituzte aukera guztiak indar 
berberarekin; baina aurrean erantzunen txartela baldin badute, aukeratzea askoz errazagoa 
izango dute. 

5) Eskala subjektiboko galderak: elkarrizketatuak galdetzen zaizkion gaien aurrean jarrera 
subjektiboa izan dezake. 

 Beste eskala subjektibo batzuk ere egon daitezke, hala nola, oso ona, nahiko ona, ona, 
erdipurdikoa, nahiko txarra, txarra eta abar. 

6) Eskala subjektibo numerikoa duten galderak: goikoen oso antzekoak dira, baina 
zenbakizko kokapenak erabiltzen dituzte. Teoria desberdinak daude erabili beharreko 
gradienteari dagokionez. 

 Erabiltzen den beste aldagai nahiko interesgarria isileko eskala subjektiboa da; 
elkarrizketatuak inolako ikurren bidez identifikatu ez den gradientean kokatzen du bere 
iritzia. 

7) Gaia aldatzeko galderak: gai batetik beste gai desberdin batera aldatzean gerta daitekeen 
zakartasuna saihestea dute helburu, elkarrizketak erritmoa gal ez dezan. Normalean, 
erabiltzen diren galderek “gaiz aldatuz” esaera erabiltzen dute eta beste gai horretara 
hurbiltzen dira. 

8) Oroitzapen-galderak: aldagai jakin batzuei buruzko oroitzapena lortzeko erabiltzen dira. 
Oroitzapen hori bi motatakoa da funtsean: berezkoa edo eragindakoa.  

 Aurrenekoan, elkarrizketatuari oroitzen duenaz galdetzen zaio, ezer iradoki gabe. 
Bigarrenean, alderatu nahi diren aldagaiak (marka, produktuak, etab) irakurtzen zaizkio. 

9) Taulako galderak: sarbide biko tauletan informazio bat baino gehiago lortzeko erabiltzen 
dira gehienbat. Ez dira oso gomendagarriak. 
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9.2.5. Galdera-sortan kontuan izan beharreko eraginak 

Galdera-sorta prestatzerakoan kontuan hartu beharreko hiru eragin oinarrizko daude. 
Lehena “kokalekuaren eragina” da. Galdera jakin baten kokalekua aintzat hartzen badugu, 
garrantzitsua izan daiteke galdera non kokatu behar den erabakitzea, hurrengoen erantzunan 
eraginik ez izateko eta ez oztopatzeko. 

Bigarren eragina “prestigioaren eragina” da. Galderak gaizki eginda daudenean edo 
galdera-sortaren tonua egokia ez denean, nahiko maiz gertatzen da elkarrizketatuak egia ez 
erantzutea, baizik eta bere ustez prestigio handiena duen erantzuna ematea. 

Azkenik, “ezagutzaren eragina” dugu. Elkarrizketa batean, lagun biak elkar ezagutuz eta 
elkarrizketaren ezaugarri orokorrak ezagutuz joaten dira. 
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10. GAIA: AURREZ AURREKO INKESTA,  

POSTA BIDEZKOA ETA TELEFONO  

BIDEZKOA 

 

 

 

10.1. Aurrez aurreko inkesta 

Aurrez aurreko inkesta informazioa biltzeko ikerkuntza komertzialean erabili zen lehen 
metodoa da. Gaur egun ere bera da ezagunena. 

Aurrez aurreko inkestari dagokionez mota hauek daude: 

a) Elkarrizketa egituratua: aldez aurretik finkatutako galdera-sorta bati jarraituz 
garatzen da, ikerkuntza-zuzendariak emandako jarraibideak beteta. Inkestatzailearen 
zeregina, elkarrizketa-mota horietan, nahiko estandarra da, eta jasotako aginduetara 
makurtu behar du elkarrizketatuarengandik jasotako informazioak uniformetasun 
handia izan dezan. 

a) Elkarrizketa erdi-egituratua: inkestatzaileak oso luzea ez den galdera-sorta izaten du 
betetzeko, eta nolabaiteko askatasunez joka dezake elkarrizketatuaren ezaugarri eta 
erantzunen arabera. 

b) Elkarrizketa askea edo sakona: elkarrizketa-mota honetan ez da aurrez finkatutako 
galdera-sortarik erabiltzen, baina helburu jakin batzuen inguruan mugitzen da. 
Inkestatzaileak arlo psikologikoan aditua izan eta ongi prestatuta egon behar du, 
elkarrizketatuari askatasunez hitz egiten utzi behar baitzaio. Elkarrizketaren iraupena 
aurrekoena baino luzeagoa izaten da, nahiz eta galdera gutxiago izan. 
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10.1.1. Abantailak eta desabantailak 

a) Abantailak: 

1. Erantzun-kopuru handia jasotzen da. 

2. Elkarrizketatuak beste batzuen eragina ez izateko aukera ematen du. 

3. Ihes-erantzunak asko murrizten dira. 

4. Inkesta edozeini egin dakioke, duen kultura-mailari erreparatu gabe. 

5. Zehatz-mehatz jakin daiteke inkestari erantzun diona nor den. 

6. Inkestan lagungarri izan daitezkeen materialak erakuts dakizkioke elkarrizketatuari. 

7. Inkestatzailearen behaketaren ondorioz, elkarrizketatuaren bigarren mailako datuak lor 
daitezke: itxura, sexua... 

b) Desabantailak: 

1. Metodo garestia da. 

2. Motel samarra da. 

3. Inkestatzaileak eragindako itxuraldaketak egon daitezke. 

4. Inkestatzaileen kontrola egin behar da. 

 

10.1.2. Elkarrizketa egiteko lekua 

Ikerkuntza prestatzeko orduan, bi leku-mota har daitezke kontuan: 

a) Etxea: prozedura hori oso erabilia da ikerkuntza orokorretan. Lagina hautatzea 
aurrerago ikusiko ditugun metodoen bitartez egin daiteke. 

b) “In situ”: elkarrizketaren helburuarekin zerikusia duten lekuetan egiten da. Inkesta-
-mota honen funtsa egoera errealagoan egitea da. Lortuko den informazioa, horrela, 
kalitate handiagokoa izango da. 

 

 

10.2. Posta bidezko inkesta 

Ikerkuntza-mota honetan, posta bidez bidali eta jasotako galdera-sortaren bidez jasotzen 
da informazioa; galdera-sortari informazioa eskatu nahi diogun pertsona horrek berak 
erantzungo dio. 
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10.2.1. Abantailak eta desabantailak 

Teknika honek ere abantailak eta desabantailak ditu aurrez aurreko inkestarekin eta 
telefono bidezkoarekin alderatuta. 

a) Abantailak: 

1. Informazioa jasotzeko modu merkea da. 

2. Pertsona askorengana irits daiteke, oso urruti edo lanpetuta egon arren. 

3. Denbora aldetik elkarrizketatuak malgutasuna du. 

4. Elkarrizketatzailearen eta elkarrizketatuaren artean sor daitezkeen gatazkak saihesten ditu. 

5. Informazioa biltzeko denbora gutxiago behar da, pertsonak oso sakabanatuta edo oso 
urruti badaude edo horiengana iristea zaila bada batez ere. 

b) Desabantailak: 

1. Jende gutxik erantzuten du oro har. 

2. Ezin da zehatz jakin galdera-sortari erantzun diona nor den. 

3. Erantzuna emateko beste batzuen eragina izan dezake. 

4. Galdera-sorta osorik irakurtzen ez badu, galderetan itxuraldaketak izan daitezke. 

5. Jasotzen diren galdera-sortek ordezkagarritasunik ez dutenez, emaitza orokorra 
itxuraldatuta ager daiteke. 

6. Galdera-sorta hutsa izaten da, ezin da material lagungarririk erabili aurrez aurreko 
elkarrizketan bezala. 

7. Ezin da elkarrizketatuaren bigarren mailako daturik lortu, zuzenean eskatzen ez bazaio. 

8. Ezin da pertsona analfabetoekin erabili. 

9. Informazio-bilketa denbora gutxian egin behar denean, 4 egun baino gutxiagotan, 
adibidez, ezinezkoa da erabiltzea. 

 

10.2.2. Aurkezpen-gutuna 

Elkarrizketatzailearen eta elkarrizketatuaren artean zuzeneko harremanik ez dagoenez, 
beharrezkoa da bien artean komunikatzeko bideren bat izatea, elkarrizketatuak ikerkuntza 
zergatik egiten den, nork egiten duen, nola aukeratu duten eta abar jakin dezan. 
Komunikatzeko bide hori aurkezpen-gutuna izaten da. Gutun horretan oso garrantzitsuak dira 
bai idazkera, bai aurkezpena. 
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a) Gutunaren idazkera.  

Ondoko gai hauek aipatu behar ditu: 

1. Ikerkuntza nork egiten duen. 

2. Ikerkuntzaren helburuak eta ondorioak. 

3. Elkarrizketatuaren lankidetzaren beharra. 

4. Elkarrizketatuaren anonimatua gordeko dela eta lortuko diren datuak orokorrean 
landuko direla. 

5. Galderei erantzuteko jarraibideak, inkestan bertan adierazten ez badira. 

Gainera, gutuna oso kontuz idatzi behar da, honakoak kontuan hartuta: 

1. Hartzaileari bere izen-deiturekin bidali behar zaio. Gutunari data sinesgarria jarri behar 
zaio, multzo handia bidaltzeak denbora pixka bat hartuko duela kontuan hartuta. 

2. Zuzenean harira jo, sarrera eta agur luzerik gabe. 

3. Hartuko duenaren ikuspuntutik idatzita egon behar du, ez bidaltzen duenarenetik. 

4. Hasiera eta bukaera izaten dira oinarrizko zatiak. Irakurleak zati horiei jarri ohi die 
arreta handiagoa tarteko paragrafoei baino; horregatik, bi zati horietan alderdirik 
garrantzitsuenak aipatzea komeni da. 

b) Gutunaren aurkezpena. 

 Ondoko hauek hartu behar dira kontuan:  

1. Jatorrizkoa izan behar du, edo itxura hori izan behar du. Hartzaile bakoitzari bere gutuna 
bidali behar zaio, edo jatorrizkoa jaso duela iruditzeko behar diren baliabideak erabili 
behar dira. Kopia kaskarrak baztertu. 

2. Sinadurak jatorrizkoa izan behar du. 

3. Testuak irakurtzen erraza izan behar du; horretarako, gutuna karaktere egokiekin idatzi 
behar da, eta marjina eta distantzia egokiak gorde. 

4. Ez idatzi orri bat baino gehiago. Orri batekin, normalean, nahikoa izaten da nahi dugun 
guztia adierazteko. Salbuespen gisa bigarren orria erabili behar badugu, lehenengo 
orriaren azken paragrafoa ez moztu bigarrenean jarraitzeko. 
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10.3. Telefono bidezko inkesta 

Telefonoaren bidez informazioa lortzeko modua da. Ikerkuntza komertzialaren 
ikuspuntutik, informazioa biltzeko telefonoa erabiltzeak hiru ardatz izan ditzake: 

1. Ikerkuntza egiteko baliabide bakarra izan daiteke. Horrelako kasuetan, telefono bidezko 
inkesta arestian aztertu ditugun beste tekniken alternatiba da. 

2. Ikerkuntza egiteko beste teknikekin konbina daiteke. 

3. Beste tekniken baliabide lagungarria izan daiteke. Horrelakoetan, hainbat eratara erabil 
daiteke, hala nola: 

a) Aurrez aurreko elkarrizketa egiteko hitzordua jartzeko. 

b) Galdera-sorta postaz bidaltzeko asmoa jakinarazteko. 

c) Iritzia eman dezan nahi dugun pertsona-mota horren ezaugarri berberak dituztenak 
aurkitzeko. 

d) Posta bidezko galdera-sorta itzul dezaten eskatzeko. 

e) Posta bidezko inkestan egindako galdera-sortak osatzeko. 

f) Aurrez aurreko edo telefono bidezko inkesta egin duten inkestatzaileen kontrola egiteko. 

 

10.3.1. Abantailak eta desabantailak 

a) Abantailak 

1. Merkea izan daiteke. 

2. Oso teknika azkarra da. Hiruzpalau ordutan, lagun batek telefono bidezko inkesta ugari 
egin ditzake. 

3. Pertsona garrantzitsuak edo oso lanpetuta ibiltzen direnak elkarrizketatzeko aukera 
ematen du. 

4. Telefonoz erantzuteko joera handiagoa du jendeak. 

5. Galdera-sorta irakurtzetik sor daitezkeen okerrak saihestu egiten dira. 

6. Kasu batzuetan, erantzunak egiazaleagoak izaten dira. 

7. Erantzun-kopuru handia lortzen da. 
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b) Desabantailak 

1. Telefonoa duten pertsonak bakarrik elkarrizketa daitezke; beraz, ordezkagarritasun-falta 
egon daiteke. 

2. Ezin dira material lagungarriak erabili. 

3. Elkarrizketa laburra da. Telefono bidezko inkestak aurrez aurrekoak baino laburragoa 
izan behar du. Gomendatzen den gehienezko iraupena 15 eta 20 minutu bitartekoa da. 

4. Elkarrizketatua mesfidati ager daiteke. 

5. Ezin da bigarren mailako daturik lortu. 

6. Kasu batzuetan, esparruaren arabera, oso garestia izan daiteke, telefono-tarifen 
ondorioz. 

 

10.3.2. Galdera-sortaren diseinua 

Galdera-sortari dagozkion arau orokorrak bete behar ditu. Honako gai hauek hartu behar 
ditu kontuan: 

1. Galdera itxiei lehentasuna eman. 

2. Erantzun anitz dituzten galderak banan-banan egin, galderak sailkatuz eta hurrenkera 
bati jarraituz. 

3. Galderak irekiak badira, hobe da erantzunak grabatzea. 

4. Galdera garrantzitsuenak bakarrik aukeratu eta ahalik eta laburren egin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      77 

!"Galdera-sortarekin batera bidali beharreko aurkezpen-gutunaren adibide bat 

 

 

  

 

...... jauna/andrea: 

 

Estatuko enpresei buruzko edozein informazio jasotzea oso interesgarria izango 
zaizulakoan gaude. 

Horregatik, jakin nahiko duzu Estatuko mila enpresa handienei buruzko ikerlana egiten 
ari garela, enpresa horien egitura komertzialari buruzko datu interesgarri batzuen berri
jakiteko. 

Inkestak ez du, inola ere, dirua irabazteko edo merkatu-abantailarik lortzeko asmorik, 
unibertsitate-mailako ikerketa egitea baizik; horregatik, bilduko den informazioari tratamendu 
orokorra eta anonimoa emango diogu. 

Ikerlanaren emaitzak .............................. aldizkarian emango ditugu argitara maiatz 
inguruan. Beraz, galdera-sortan zeure izen-deiturak eta helbidea idatzi nahi badituzu, ale bat 
bidaliko dizugu dohainik. 

Biziki eskertuko genizuke honekin batera doakizun galdera-sorta laburra lehenbailehen 
bete eta bidaliko bazenigu.  

Bien bitartean, jaso ezazu gure agurrik beroena. 

 
 

Izpta.: .......................... 
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!"Beste aurkezpen-gutun baten adibidea 

 

ESTATUKO ENPRESA HANDIENEN EGITURA KOMERTZIALARI BURUZKO INKESTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

.............. jauna/andrea: 

 

Oraindik ere ez dugu jaso duela bi aste bidali genizun galde-sorta. Bertan jasotzen diren 
hainbat gairi buruz duzun iritzia oso garrantzitsua izan daiteke Estatuko enpresa handienen
egitura komertziala ebaluatzeko. 

Galdera-sorta galdu bazaizu ere, beste ale bat bidaltzea pentsatu dugu, eta lehenbailehen bete 
eta bidal diezaguzun eskatu nahi dizugu. Galderaren bati erantzuteko zailtasun edo eragozpenik 
baldin baduzu, ez utzi besteak erantzun gabe. Pozik hartuko ditugu zure ohar eta iradokizun
guztiak. 

Ikerlan honen emaitzak eskura izango dituzu ................................. aldizkarian, maiatz 
inguruan. Baina nahiago baduzu, emaizkiguzu izen-deiturak eta helbidea, eta ale bat bidaliko 
dizugu dohainik. 

 

Zure lankidetza aldez aurretik eskertuz, har ezazu gure agurrik beroena. 

 

 Izpta.: .................... 
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11. GAIA: OMNIBUS INKESTA ETA 
KONTSUMITZAILEEN PANELA 

 

 

 

11.1. Omnibus inkesta 

 

11.1.1. Sarrera 

Omnibus inkesten ezaugarriei esker, galderak kostu askoz txikiagoaz egin daitezke eta 
lagin-tamaina askoz handiagoak erabil daitezke galderak bakarka eginda baino. 

Teknika honekin, gai berberetan edo desberdinetan interesa duten baina galdera gutxi 
egin behar dituzten bezeroek ikerlan osoaren kostua partekatzen dute; aldi berean, ekonomia-
-ikuspegitik beste era batera bideraezinak izango liratekeen lagin-tamainak erabiltzeko aukera 
ematen du inkesta-mota honek. 

 

11.1.2. Ikerkuntzaren eremua 

Hasteko, ia edozer gauza iker daitekeela esan daiteke; salbu behar den lagin-motagatik 
edo garatu nahi den gai-motagatik teknika hau erabiltzea ezinezkoa duten kasuak. 

Omnibus teknikarekin ezinezkoa da, adibidez, tankera honetako ikerlanak egitea: 

1. Erabili nahi dugun Omnibusekoak ez diren laginei buruzko ikerlanak. 

2. Gure Omnibusean alerik apenas duten laginak erabili beharreko ikerlanak. 
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3. Kostu-murrizketarik ia ez duten iraupen luzeko ikerlanak. 

4. Ikertu beharreko gaia dela eta, beste gai batzuekin nahasita sakontasuna galtzeko arriskua 
duten ikerlanak. 

Omnibusaren tamaina estandarrak 1.000 eta 3.000 lagun bitarteko laginak ditu. Laginak 
eskualde eta habitaten arabera geruzatzen dira normalean, erabilitako geruza desberdinetan 
adierazgarriak izan daitezen. 

 

11.1.3. Galdera-sorta 

Omnibusaren bidez egin daitezkeen behaketa gehienak beste edozein galdera-sortaren 
bidez egin daitezkeenen berdinak edo ia berdinak dira. Iraupena hainbat aldagairen araberakoa 
du, hala nola: landutako gaiaren araberakoa, gizarte-estatusaren araberakoa eta abar; gutxi 
gorabeherako iraupena 30 minutukoa izaten da. 

Omnibusaren alderdi garrantzitsu bat, lantzen diren gaien aldakortasuna dela eta, gai 
batetik besterako jauzia azkar ez egitea da; horretarako, zubi-galderak egin behar dira 
elkarrizketatua ez nahasteko. 

Oro har, ondoko irizpideak bete behar dira: 

1. Hasierako gaiak ez du zailegia izan behar edo ez dio elkarrizketatuari gai zailean 
gehiegizko egiazaletasunik eskatu behar, horrek erantzuten jarraitzeko eragozpena sor 
dezakeelako. 

2. Gai errazenetatik hasi behar da, eta gero zailenetara pasa. 

3. Galdera-sorta oso luzea bada, gai korapilatsuenek erdian egon behar dute, luzerak 
eragindako nekeak erantzuteko gogorik eza sor dezakeelako, eta askotan erantzun 
baliogabeak edo ihes-erantzunak jaso daitezkeelako. 

4. Galderen hurrenkera zaindu egin behar da, aurretik doanak ondorengoak ez baldintzatzeko 
moduan. 

5. Elkarrizketaren hasieran komenigarria izan daiteke elkarrizketatuari ohartaraztea elkarrekin 
harremanik ez duten gaiak ager daitezkeela. 

6. Ez dugu ahaztu behar elkarrizketatuak ere ikasi egiten duela elkarrizketak aurrera egin 
ahala, eta emango dituen erantzunak ikaskuntza horrek baldintza ditzakeela. 

7.- Amaieran elkarrizketatuaren datuak eta etxekoak jarri ohi dira. Adibidez: 

!"Sexua. 
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!"Adina. 

!"Familiaren buruarekiko harremana. 

!"Lanbidea. 

!"Ikasketak. 

!"Gizarte-maila. 

!"Etxean bizi direnen kopurua. 

!"Probintzia. 

 

 

11.2. Xehekako merkatarien panela 

 

11.2.1. Sarrera 

Xehekako merkatarien panela merkatuaren ikerlan kuantitatiboa egiteko tresna da. Ikerlan 
hori aldizka egiten da landu nahi den unibertsoaren lagin adierazgarri batekin. Merkatutik 
azken kontsumitzailearenganaino izan duen bilakaera aztertzen du. 

Lagina iraunkorra izaten denez, datu-bilketa iraunkor ugari egitea komeni da; horretarako, 
behar bezala prestatutako elkarrizketatzaile/saltzaile-taldea behar da. 

Bete behar den galdera-sortak ikertuko diren populazio-maila guztien interesa eragin 
behar du, eta ez du ez luzeegia ez laburregia izan behar. Galdera-sorta horri egunkaria esan 
ohi zaio. 

Erantzunak egiazkoak direla ziurtatzeko, kontrol praktiko eta argiak egin behar zaizkie 
panelistei, bertan populazioa ez adoregabetzeko eta ikerlanaren seriotasunaz ohartarazteko. 

 

11.2.2. Panel-motak 

Panelak desberdinak izan daitezke lagin-unitatearen eta datu-bilketaren arabera. 

1. Lagin-unitatearen arabera: 

•  Etxekoandreak. 

•  15 urtetik gorako jendea. 

•  15 eta 20 urte bitartekoak. 

•  12 urtetik beherako haurrak dituzten etxekoandreak. 
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•  Automobila dutenak. 

•  Telebista dutenak. 

•  7 eta 14 urte bitarteko haurrak. 

•  Eta abar. 

 

 Horiek dira panelik ezagunenak, baina beste batzuk ere badaude: 

•  Jostailuen panela: 15 urte bitarteko haurrak bakarrik. 

•  Medikuen panela: normalean espezialitatetan sailkatuta. 

•  Ondasun iraunkorren eta etxetresnen panela. 

•  Markarik gabeko produktu freskoen panela (haragia, arraina). 

•  Kirol-materialaren panelak. 

•  Erretzaileen panela. 

•  Eta abar. 

 

2. Datu-bilketaren arabera: 

•  Posta bidez. 

•  Aurrez aurreko bisitak eginez, zabor-kontrolarekin edo gabe. 

•  Aurrez aurreko bisitak eginez, tresna elektronikoarekin eta erositako produktuen marra-
-kodeen irakurgailuarekin. 

•  Arkatz optiko bidezko sistema elektronikoa erabiliz; lagin-unitateak berak irakurtzen 
ditu produktuen marra-kodeak. 

•  Erositako produktuen marra-kodeak irakurtzeko saltokiko kutxa erregistratzaileek duten 
sistema elektronikoa erabiliz. 

•  Set-meter deritzan sistema mekanikoa erabiliz (irrati- edo telebista-ikerketak): 
telebistaren ikusle-kopurua neurtzeko sistema automatikoa. 
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12. GAIA: LAGINKETA 

 

 

 

12.1. Sarrera 

Laginketak ikertu nahi den taldearen zati edo lagin bat bereizteko balio du; ondoren, zati 
horretan interesatzen zaizkigun ezaugarriak aztertu eta azterketaren emaitzetatik hasierako 
taldeari buruzko baieztapenak egin ditzakegu. 

 

Zati batetik ateratako informazioa bakarrik erabilita hasierako taldeari buruzko 
baieztapena egiteak badu arriskurik du. Hori dela eta, oso garbi jakin behar da noiz komeni 
den lagina hartzea, ERROLDA edo taldeko unitate guztien ikerlan sakona egin ordez, 
adibidez. Aukeraketa hori ikerlanaren helburuen araberakoa izan ohi da. Estatuan zenbat 
biztanle dauden zehatz-mehatz jakin nahi badugu, garbi dago errolda orokorra egin beharko 
dugula. Baina taldea ikertu nahi ditugun ezaugarriekiko oso uniformea bada, ez dago errolda 
egin beharrik; izan ere, taldeko elementu batzuk aztertzea nahikoa izango baita talde osoari 
buruzko balioespen zehatza egiteko. 

 

Horrez gain, laginketa errolda baino azkarragoa eta merkeagoa da. 
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Ondoren, laginketaren inguruko terminoak definituko ditugu: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. Laginketa-motak 

Laginketa populazio jakin batetik lagin bat hartzeko prozedurari esaten zaio. Bi laginketa-
-mota nagusi daude: probabilitatezkoa eta ez-probabilitatezkoa. Aurrenekoan, populaziotik 
atera daitekeen lagin bakoitzaren probabilitatea aldez aurretik kalkula daiteke. Bigarrenean, 
aldiz, laginaren aukeraketa araurik jarraitu gabe egiten da, edozein modutan eta era erosoan; 
ikerlanaren arduradunak berak erabaki dezake laginaren elementuak eta osaera aukeratzeko 
modua. 

a) Zorizko laginketa itzuleraduna: populazioaren unitate guztiek aukeratuak izateko 
probabilitate bera dute, eta lagin guztiek ere probabilitate bera dute. Unitateak aztertu 
ondoren, populaziora itzultzen dira, eta beraz, laginaren parte izan daitezke berriro; hori 
dela eta, populazio infinituen laginketa dela esan daiteke. 

b) Zorizko laginketa itzuleragabea: unitate guztiek aukeratuak izateko probabilitate bera 
dute, baina ez dira populaziora itzuliko; elementu jakin bat aukeratzeko probabilitatea, 
beraz, aurreko ateraldien araberakoa izango da. 

c) Zorizko laginketa geruzatua: elementuak antzeko ezaugarriak dituzten unitateen 
multzotan sailkatzen dira. Multzo horiei geruza esaten zaie. Horren ondoren, zorizko 
laginketa egiten da geruza bakoitzaren barruan. Lortuko diren balioespenak aurrekoak 
baino zehatzagoak izango dira. 

 

 

Populazioa:  
Unitate-multzo mugatu nahiz mugagabea izaten da (pertsonek edo 
elementuek osatua) eta horri buruzko informazio jakin bat bildu nahi 
dugu. Unitate horiek era askotakoak izan daitezke: pertsonak, familiak, 
dendak, kontsumo handiko produktuak eta abar. 

Lagina: 
Populazioa osatzen duten unitateen multzo edo azpimultzoa. 

Laginetik abiatuta lortutako datuen bidez, populazio guztiaren gutxi 
gorabeherako balioak ondoriozta ditzakegu. Gutxi gorabeherako balio 
horiei balioespen edo zenbatespen esan ohi zaie, eta normalean akatsa 
izaten dute beren baitan. Akats horiei laginketa-errore esaten zaie. 
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d) Alorkako edo mordokako laginketa: aztertu nahi ditugun unitateak ikergai dugun 
populazioaren elementuez osatutako alorretan multzokatzen dira. Adibidez, populazioa 
etxebizitzak izan daitezke, eta alorrak, etxe-multzoak. 

e) Laginketa sistematikoa: lagin-unitateak K unitateka aukeratzen dira. Jatorri gisa, 
populazioaren lehenengo elementuaren eta K posizioa duenaren artean zoriz aukeratutako 
bat erabili ohi da. K zenbakia da. 

f) Zorizko laginketa bakuna: populazio finituen zorizko laginketa itzuleragabea da. 
Populazioak dituen N elementuetan laginaren n elementuak aukeratuko ditugu, atera 
daitezkeen n tamainako laginak probabilitate berekoak izateko moduan. 

 Lagina osatzen duten n elementuen aukeraketak zorizko prozedurari jarraitu behar dio.  

 Hona hemen metodorik erabilienak: 

1. Zenbaki aleatorioen taularen bidez. 

2. Abiatze aleatorioko laginketa sistematikoaren bidez. 

g) Laginketa geruzatua: populazioa ezagutzen dugunean, bere unitateek dituzten ezaugarri 
komunen arabera azpimultzo edo geruza homogeneoagoetan multzoka badaitezke, 
elementuen laginketa eginda balioespen zehatzagoak lortuko ditugu. Laginketa-mota honi 
geruzatua esaten zaio. Ez dago egin beharko liratekeen geruza-kopuruari buruzko arau 
zehatzik, baina, oro har, zenbat eta geruza gehiago egin, hainbat eta doitasun handiagoa 
lortuko dugula esan dezakegu, geruza horiek ondo eginda baldin badaude behintzat. 

Esleipena: laginaren tamaina geruza desberdinetan banatzeko modua da. Hainbat mota 
ditugu: 
1. Esleipen berdina: geruza bakoitzetik elementu-kopuru bera hartzen denean. 

2. Esleipen proportzionala: geruza bakoitzari lagin-tamaina bat esleitzen zaio; tamaina hori 
n unitateak lagin-tamainarekiko proportzionalki zatitzearen emaitza da. 

3. Esleipen hoberena: doitasunik handiena du, laginaren tamaina eta aldakortasuna kontuan 
hartzen dituelako. 

 

 

12.3. Laginaren tamainari eragiten dioten faktoreak 

Lehenago adierazi dugun moduan, inkestan erabili beharreko laginak adierazgarria izan 
behar du; beraz, elementu-kopuru handi samarra izan behar du. Hala ere, laginaren tamaina 
hori hainbat baldintzaren araberakoa da. Hona hemen zenbait: 

 



 
 

12.3.1. Fidagarritasun-koefizientea 

Fidagarritasun-koefiziente handia erabiltzeak lagin-tamaina handia behar izatea 
ondorioztatzen du, estrapolazioko segurtasuna ere handiagoa delako. 

Oro har, laginaren tamainek, fidagarritasun-koefizienteen arabera, honako erlazio hau 
betetzen dute: 

n68,4  <  n95,5  <  n99,7 

 

12.3.2. Laginketa-errorea 

Errore-marjinak edo laginketa-erroreak laginaren tamainan eragiten du. 

Errorea ahalik eta txikiena izan dadin, lagin handia beharko dugu. 

Zenbaki absolututan adierazita, populazio edo unibertso osoari eragiten badiogu inkesta, 
laginketa-errorea zero izango da. 

% 10eko errorea gainditzea arriskutsua da, hori baita abiatzean hartzen den errorea; gero, 
ikerketan zehar egingo diren erroreak gehituko zaizkio horri. 

Merkatuaren ikerketan % 2tik behera jaistea zentzugabe samarra izan daiteke, lehenago 
adierazi diren kasuetan salbu; izan ere, egin ohi diren azterketa-motetan, gainerako Gizarte 
Zientzietan bezalaxe, ez baita horrelako zehaztasunik behar izaten. Beste kontu bat izango 
litzateke Fisikan, Kimikan, Medikuntzan edo Natur Zientzietako beste edozein arlotan ariko 
bagina. 

 

 

 

 

 

 

1

i

a

 
LAGINKETA-ERROREA TALDE HANDI BATETIK TXIKIAGOA ATERATZE HUTSAGATIK 

EGITEN DEN ERROREA DA. 

 MERKATUAREN IKERKETAN ERABILTZEN DIREN ERROREAK % 2 ETA 10 BITARTEKOAK 

DIRA. 
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2.3.3. Unibertso-mota 

Bi unibertso estatistiko mota ditugu: finitua eta infinitua. 

Unibertsoa finitua da 100.000 unitate edo elementu baino gutxiago dituenean, eta 
nfinitua, gehiago dituenean. 

Unibertso-mota bien tratamendu berariazkoa eta laginaren tamainan duten eragina 
urrerago ikusiko ditugu. 
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12.3.4. Unibertsoaren homogeneotasun-maila 

Ikertutako populazioa edo merkatua homogeneoa bada, inkestatu beharreko lagin-
-unitateen kopurua txikiagoa izango da; heterogeneoa bada, aldiz, laginak handiagoa izan 
beharko du. 

 

12.3.5. Tabulazio-planak 

Emaitzak aztertzeko ezarriko diren tabulazioak, hau da, emaitza horiek sailkatzeko 
erabiliko diren multzo edo azpimultzoen kopuruak, asko eragiten dio laginaren tamainari. 

Sailkapena hainbat aldagairen arabera egin nahi bada, hala nola, adina, sexua, gizarte-
-maila, produktu jakin bat izatea ala ez eta abar, laginak azterketa orokorrekoa baino 
handiagoa izan behar du. Kontuan hartu behar da hasieran handi samarra den laginak, 
emaitzak zatitzen diren neurrian, garrantzia galduko duela. 

 

12.3.6. Laginaren tamaina 

Zorizko laginketa bakuna 

 
A) Batezbestekoa balioesteko: 
 

1. Populazio finituak:  n = NK2S2 / Ne2+K2S2 
 
2. Populazio infinituak n = K2S2/e2  

 
B) Guztizkoa balioesteko: 
 
 N = N2K2S2/e2+NK2S2  
 
C) Proportzioa balioesteko: 
 

1. Populazio finituak: n = K2PQN/e2(N-1)+K2PQ  
 
2. Populazio infinituak:  n = K2PQ/e2  
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13. GAIA: PREZIOEN ESTRATEGIA NEKAZARITZA-
-ELIKAGAIEN INDUSTRIAN 

 

 

 

13.1. Sarrera: Prezioa aldagai gisa nekazaritza-elikagaien marketinean 

Kontsumitzaileak produktua erosteagatik edo zerbitzua jasotzeagatik ordaintzen duena da 
prezioa. Salerosketa, beraz, produktuaren edo zerbitzuaren truke dirua ematea baino ez da. 
Produktuaren prezioa finkatzeko, kontsumitzaileek produktu horri ematen dioten balioa ulertu 
behar da, hau da, produktu hori kontsumitzeak sortzen dien atsegina. Nekazaritza-elikagaien 
marketinean sektorearen hainbat ezaugarri hartu behar dira kontuan; horregatik, enpresa-mota 
desberdinek propietate bereizleak izan ditzaten prezioak ikertu behar dira. 

Oro har, nekazaritza-produktuak eta -elikagaiak sektore publikoaren parte batek 
erregulatzen ditu, nekazarien errenta babesteagatik batzuetan, edo gobernua, inflazioaren 
kontra duen borrokan, erosketa-saskian edo Kontsumorako Prezioen Indizean (KPI) eragin 
berezia duten produktuen prezio-gorakada murrizten saiatzen delako beste batzuetan. 

Edonola ere, nekazaritza-prezioez hitz egiten denean, merkaturatze-prozesuaren hasierako 
faseetan dauden produktuak aurkeztu ohi dira, eta beraz, nekazariarengandik gertuago daude 
azken kontsumitzailearengandik baino. Nekazaritza-elikagaien sisteman marketin-estrategia 
diseinatzen denean, prestatutako nekazaritza-produktuak izaten dira gogoan. 

Enpresarentzat produktuei prezioak jartzeko arazoa konplexu samarra da, eta ondoko 
alderdiak hartu behar ditu kontuan: 
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1. Produktuaren salmenta-prezioak erabakitzeko, kostuak eta enpresak lortuko dituen 
marjina gordin eta garbiak zein diren jakin behar da lehenik. Batzuetan, prezioen 
mailan aldaketa txiki batek sekulako eragina izan dezake enpresaren errentagarri-
tasunean. 

2. Produktuaren salmenta-prezioak eragin handia izan dezake kontsumitzaileek produk-
tuaren kalitate edo ezaugarriei buruz har dezaketen iritzian. 

3. Produktuaren salmenta-prezioa enpresaren marketin-estrategia orokorrarekin bat 
eginez ezarri behar da, beste marketin-tresna batzuekin ere bateragarri izateko moduan. 

4. Produktuak merkatuan bere lekua finkatzeko orduan, salmenta-prezioak enpresa 
lehiakideen beste produktu eta markekin alderatzeko balio du. 

5. Produktuaren salmenta-prezioa legezko hainbat murriztapenek muga dezakete, hala 
nola igoerak egiteko baimenek, etab. 

 

 

13.2. Prezioak zehazteko metodologia. Prezio-estrategiaren helburuak 

Enpresaren helburuak ondoko taldeetan multzoka daitezke: 

1. Onuraren araberakoak: kostuen azterketan oinarrituta daude eta ahalik eta onurarik 
handiena lortzera edo inbertitutako kapitalaren inguruan errentagarritasun-maila ona 
lortzera bideratuta daude. Marketin-tresna bakarra hartzen da kontuan: prezioa. Ez die 
erreparatzen ez inguruneko aldagaiei, ez eta lehiakideen jarduerari ere. 

2. Bolumenaren araberakoak: salmenten bolumen ahalik eta handiena lortzera 
bideratuta daude. Borges: salmenta-bolumen edo merkatuaren kuota maximoa lortzera 
jotzen dute. Hainbat prozedura daude: 

!"Kalitatezko produktu baten salmenta maximora eraman nahi bada, “hautespen-
-prezioak” jartzeari ekiten zaio, hau da, lehiakideek baino prezio handiagoak 
jartzeari, horrela produktuaren kalitate-irudia lortzeko. 

!"Beste prozedura bat merkatuan hasierako prezioa erabiltzea da, hau da, lehiakideek 
baino prezio txikiagoa erabiltzea denbora laburrean, merkatu-kuota erdiesteko 
(kalitate txikiagoa, kostuak). 

3. Lehiaren araberakoak: merkatuaren egoera eta enpresa lehiakideen portaera ezagutu 
ondoren, prezioen estrategia berregokitzen saiatzen dira prezio-gerran ez hasteko. 
Prezioen maila enpresa lehiakideenera hurbildu eta egonkortzea da kontua. 
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13.3. Prezioak kostuetan oinarrituz jartzea 

Enpresak, dituen kostuak kalkulatu ondoren, hiru prozedura erabil ditzake produktuen 
salmenta-prezioa erabakitzeko. Hona hemen: 

a) Nekazaritza-komertzializazioaren marjinen metodoa. Xehekako merkatariek, oro har, 
eta nekazaritza-komertzializazioko enpresek gehien erabiltzen dutena da. Produktu 
batek merkaturatze-prozesuan jasaten duen prezio-gorakadari esaten zaio 
merkataritzako marjina. Marjina absolutua edo erlatiboa izan daiteke. Marjina 
absolutua ondokoa da: produktuaren unitate batek balio duenaren eta erostean 
ordaindu denaren arteko aldea. Marjina erlatiboa, aldiz, marjina absolutuaren eta 
salmenta- edo erosketa-prezioaren arteko zatiketaren emaitza da. 

b) Errentagarritasun-tasaren metodoa. Lehenik, lortu nahi den errentagarritasun-tasa zein 
den zehaztu behar da; bigarrenik, espero den salmenta-bolumena kalkulatu behar da; 
eta, hirugarrenik, salmenta horiek lortu ondoren nahi dugun errentagarritasunak 
ondorioztatuko lukeen prezioa kalkulatu behar da. Metodo horren desabantailarik 
handiena honakoa da: prezioa kalkulatzeko eskaria balioestea, eskaria berez prezioaren 
araberakoa denean. 

c) Errentagarritasun-atalasearen kalkuluaren metodoa. Errentagarritasun-atalasea edo 
puntu hila enpresak irabazirik eta galerarik ez duen jarduera-mailari esaten zaio, hau 
da, kostu guztiak estaltzeko adinako diru-sarrerak ematen dituen eskari-maila 
mantentzeari. 

 

 

13.4. Prezioak eskarian oinarrituz jartzea 

Eskari-funtzioei buruzko ikerlanetan, erregresio-analisiak eta esperimentazioa dira 
prozedurarik erabilienak. Aurrenekoak enpresaren salmentei buruzko datu-historiak erabiltzen 
ditu; bigarrena, aldiz, merkatuan prezio-maila desberdinekin egindako saiakerei eta saldutako 
kantitateei buruzko informazio-bilketan oinarritzen da. Horretarako, hainbat saltoki 
aukeratzen dira lekuko gisa, eta horietan, prezioen baldintzak aldatzen dira. Bi metodo bereizi 
behar ditugu: 

a) Prezioen kalkulua, metodo bakun baten bidez. 

b) Prezioen diskriminazioa: metodorik arruntena da, eta produktu bera bi prezio edo 
gehiagotan salgai jartzean datza. Horren helburua, enpresaren onurak handitzea da. 
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Prezioen diskriminazioak hainbat modalitate hartu ohi ditu: bezeroari jarraiki, produktuari 
jarraiki, lekuari jarraiki eta garaiari jarraiki. 

1) Bezeroari jarraiki. Bezero-mota desberdinak egon daitezkeenez, produktu bera prezio 
desberdinetan sal daiteke; hori egitea eskari-intentsitate desberdinak dauden seinale edo 
kontsumitzaileek produktuari eta balio duenari buruz ezagutza bera ez izatearen seinale 
izaten da. Bezeroei prezio desberdinak kobratzeak arazo etiko biziak sortarazten ditu, 
eta gainera, bezeroekiko harremanak zaputz ditzake. 

2) Produktuaren bertsio desberdinei jarraiki. Prezio desberdinak erabiltzen dira 
produktuaren bertsio desberdinetarako (Adib.: ogi integrala). 

3) Lekuari jarraiki. Produktu berari prezio desberdinak ezartzen zaizkio saltokia hiri batean 
egon edo beste batean egon. 

4) Garaiari jarraiki. Modalitate hori oso erabilia da nekazaritzan, produktuak garaiz kanpo 
kontsumitzeko biltegiratu egin behar izaten direlako. 

 

 

13.5. Prezioak lehiakideetan oinarrituz jartzea 

Enpresaburu guztiek, monopolistek izan ezik, produktu bat merkaturatzerakoan erabili 
beharreko lehia-estrategiaren arabera jokatzen dute, eta marketin-estrategia horri lehiakideek 
nola erantzuten dioten ikusi nahi izaten dute. Enpresa batek prezioak lehiakideen prezioen 
arabera ezartzen dituenean, imitaziozko jarrera hartzen duela edo prezioak lehiaren arabera 
finkatzen dituela esaten da. Lehiakideek prezio guztien batez bestekoaren mailan ezar 
ditzakete prezioak, edo bestela, goranzko edo beheranzko alde txiki batzuk gordeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADIBIDEA 

 Produktu-lerro bati prezioak ezartzea: horrelako kasuetan, enpresaren irabazi 
orokorrak maximora eramango dituzten prezioak aurkitu behar dira. Horretarako, hiru 
faktore nagusi hartu behar dira kontuan: 

 - Produktuen eskarian elkarreraginak egon daitezkeela. 

 - Kostuetan ere elkarreraginak egon daitezkeela. 

 - Lerroko produktuentzat merkatuko segmentu desberdinak egon daitezkeela, eta 
beraz, lehiaren eragina desberdina izan daitekeela. 

 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      92 

 

13.6. Prezioen administrazioa 

Enpresak prezio-politika desberdinak izan ditzake: helburuen araberakoa, prezioak 
doitzearen araberakoa eta prezioen administrazioaren hainbat arloren araberakoa, hala nola, 
hobari eta deskontuen araberakoa. 

1. Prezioak finkatzeko politika: ezertan hasi aurretik, enpresak bere prezioen estrategiaren 
helburuak finkatu behar ditu. Hiru helburu nagusi egoten dira: salmenta, irabaziak eta 
lehia. Enpresak, prezioak finkatu nahi dituenean, aukera hauek ditu: 

!"Prezio bakarreko politika, hau da, produktuari prezio bakarra jartzea eta 
kontsumitzaileari horrela eskaintzea. Adibidez, Matutano. 

!"Prezio malguaren politika: enpresak prezioak negozia ditzake; produktu bera kantitate 
eta baldintza berberetan baina prezio desberdinetan eskain dezake. 

!"Prezioa goitik baloratzeko politika: produktu berria prezio handiaz merkatura dezake 
produktu hori segmentu nagusian saltzeko asmotan. Ondoren, prezioa doitu egingo du, 
dirua gehiago zaintzen duten beste segmentu batzuk erakartzeko. 

!"Barneratze-politika: produktu-kantitate handia prezio txikian eskaintzea da kontua, asko 
saldu eta diru-sarrerak prezio handiekin baino handiagoak izan daitezen. Politika hori 
egokia da kontsumo handiko produktuetarako eta prezioa zaintzen duten merkatuetan. 

!"Prestigioaren araberako prezioen politika: enpresak produktuaren kalitate-irudia sal 
dezake, prezio altuak jarriz eta publizitate-lan ikaragarria eginez. 

  
2. Prezioak doitzeko prozesuak. Prezioari eragiten dioten faktore nagusiak zein diren jakin 

ondoren, enpresak kontsumitzaileekin zerikusia duten hainbat alderdi hartu ohi ditu 
kontuan, eta nolabaiteko aldaketak egin ohi ditu prezioak erakargarriagoak izan daitezen. 

Prezioak finkatzeko hainbat teknika daude, nolabaiteko ezaugarri psikologikoetan oinarrituta: 

!"Prezio bikoiti-bakoitiak ezartzea: prezioa biribildu egiten dute prezioaren muntaren 
arabera, azken zenbakia bikoitia edo bakoitia izan arte: 990, 99, 995, 999... 

!"Prezio sustatzaileen teknika: produktu batzuei prezio-beherapena ezartzen zaie bezeroak 
saltokira erakartzeko, merkaturatutako produktu hori ez ezik bestelakoak ere saltzeko 
asmoarekin. Normalean oso marka ezaguneko produktuak izaten dira. 
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3. Deskontuak: saltzaileak produktuaren oinarrizko prezioan beherapena egiteko hainbat 
teknika erabil ditzake, hala nola: 

!"Kantitateagatiko deskontuak: produktu baten normaletik gorako kantitateak erosteagatik 
prezioan egindako murriztapenak dira. 

!"Metatzeagatiko deskontuak: denboraldi batean egindako erosketen bolumen guztian 
oinarritzen dira. Produktu galkorrei aplikatu ohi zaizkie. Saltzaileak kantitate txikiak 
eskaintzen ditu, baina deskontua metatutako salmenten gainean kalkulatzen da. 

!"Eskudirutan ordaintzeagatiko deskontuak: merkantzia aurrez ezarritako epearen barruan 
ordaintzen duten bezeroei aplikatzen zaizkie. Enpresak, horrela, kobratu gabe geratzeko 
arriskua txikiagotzen du. 

!"Promoziozko deskontuak: bitartekariak eskainitako promozio-zerbitzuei dagozkienak. 

!"Garaiaren araberako deskontuak: garaiaren araberako eskaria duten produktuei ezartzen 
zaizkie eskariak behera egiten duenean. 

 

 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      94 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. GAIA: BANAKETA 

 

 

 

14.1. Banaketa-kanala. Kontzeptua 

Produktuek sortzen direnetik kontsumitzen diren arte egiten duten bidea da banaketa-
-kanala. 

Banaketa-kanalaren abiapuntua ekoizlea da eta amaiera-puntua kontsumitzailea. 
Ekoizlearen eta kontsumitzailearen artean dauden pertsona edo erakundeen multzoa 
bitartekariena da. 

Kasu gehienetan, bitartekariak ekoizlearekiko menpekotasunik ez duten erakundeak 
izaten dira. Haien arteko harremana salerosketa-kontratuen, gordailuen edo komisioen bidez 
egiten da. Batzuetan ez dago tarteko erakunderik, merkatua oso txikia denean edo oso 
kontzentratuta dagoenean batez ere. 

 

 

14.2. Bitartekarien eginkizunak 

Bitartekariek hainbat eginkizun dituzte; hona hemen batzuk: 

•  Eragiketa-kopurua murriztu. Maiz kritikatu izan da bitartekariek ekoizlearen eta kontsu-
mitzailearen arteko eragiketak ugaritzen dituztela, eta produktuaren prezioa garestitu; 
baina, egia esan, murriztu egiten dute eragiketa-kopurua. 

 

 



 
 

•  Eskaintza eskariari egokitu. Funtzio honek bi alderdi ditu. Batetik, produktu-kantitatea 
zatitzen dute; kantitate handiak erosten dituzte, gero kontsumitzaileari edo beste 
bitartekariei kantitate txikiagoak saltzeko. Bestetik, fabrikatzaileei kantitate handiak erosi 
eta kontsumitzaileari kantitate txikiagoak salduz, bien banaketa-kostuak murrizten dituzte. 

•  Produktu-aukerak sortzea. Fabrikatzaileek lerro-kopuru murritz batean espezializatzeko 
joera izaten dute, baina kontsumitzailea erostera joaten denean, produktu-mota beraren 
marka desberdinetan aukeratu nahi izaten du. Handizkako merkatariak produktu-aukera 
sortzeko eginkizuna bete behar du hainbat fabrikatzaileri erosiz eta xehekariei eskainiz. 

•  Produktua azken helmugaraino eramatea. Eginkizun honek ondokoak biltzen ditu, besteak 
beste: garraioa, biltegiratzea eta produktuaren banaketa, nola kontsumitzaileari, hala azken 
erabiltzaileari. 

•  Marketin-jarduerak egitea. Bitartekariek aurrez aurreko salmentak eta publizitatea egiten 
dituzte. Handizkako merkatariek komunikazio- eta salmenta-eginkizunak dituzte xeheka-
riekiko. Xehekariek ere, euren kabuz edo handizkarien eta fabrikatzaileen laguntzarekin, 
saltokian promoziozko jarduerak egiten dituzte (merchandising). 

•  Produktuaren jabetzaren edo erabiltzeko eskubidearen transmisioa. Kasurik gehienetan, 
produktu bat erositakoan, produktu horren jabetza eskuratzen da; baina produktu baten 
transmisioak ez du beti erosi dela esan nahi. Banaketa-kanaleko kideen artean produktuen 
jabetzaren transmisioa egon daiteke, edo ez. 

 
 

 

 

 

•

•

 

 

 

 

 

1. Merkataria: salgaiak erosten dituen edo gordeta dituen pertsona edo erakundea da.
2. Agentea: produktuaren jabetza ez duen bitartekaria izaten da. 
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 Finantziazioa. Bitartekariak kreditua eman diezaioke, bai produktua saldu dion 
fabrikatzaileari edo banatzaileari, bai produktua erosi dion bezeroari. Handizkariek 
xehekariei saltzen dietenean, 30, 60 eta 90 egunera edo gehiagora ordaintzeko 
baldintzarekin saldu ohi diete. Xehekako saltoki askok kreditu-txartelen bidez ordaintzea 
onartzen dute. Handiagoek berariazko txartela dute. 

 Beste zerbitzu batzuk (eramatea, instalatzea, konpontzea, hornitzea...). Produktua eramatea 
eta instalatzea, adibidez, bitartekariek askotan eskaintzen dituzten zerbitzuak dira. 
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14.3. Banaketa-kanalak aukeratzea 

Produktua fabrikatzailearengandik kontsumitzailearengana irits dadin, oinarrizko hainbat 
kanal erabil daitezke. Kanal-moten artean dauden desberdintasun nabarmenenak produktuak 
igarotzen duen bitartekari-kopuruaren araberakoak dira: 

•  Kanal luzea: bitartekari-kopuru handia. 

 Fabrikatzailea -------- handizkaria -------- xehekaria ------- azken kontsumitzailea 

   

Kontsumo-produktuen kasuan erabiltzen da gehien. Nekazaritzako produktuen banaketan, 
bi handizkari egon ohi dira; bata iturburuan, eskaintza biltzen duena, eta bestea 
kontsumorako merkatuan. 

•  Kanal laburra: bitartekari-kopuru murritza. 

 Fabrikatzailea ---------- xehekaria --------- azken kontsumitzailea 

   

Xehekari-kopurua murritza izaten da: automobilen edo etxetresnen kasua da. Xehekariek 
lurralde baterako salmenta-esklusibotasuna izaten dute, baina horren truke, gutxieneko 
salmenta egiteko konpromisoa hartu behar dute. 

•  Zuzeneko  kanala: bitartekaririk gabea. Ez da apenas erabiltzen kontsumo-produktuekin. 

 

14.3.1. Banaketa-motak 

•  Banaketa esklusiboa: bitartekariari lurralde edo merkatu-esparru jakin batean saltzeko 
esklusibotasuna ematen zaio. Banatzaileak beste lehiakideen produktuak ez saltzeko 
konpromisoa hartzen du. Banaketa-mota hori salmenta-ahalegin handia eskatzen duten 
produktuekin egiten da, hala nola automobilekin. 

•  Hautespen-banaketa: banatzaile-kopuru murritza izaten du; bitartekariak hainbat 
baldintza bete behar izaten du, hala nola gutxieneko salmenta egiteko konpromisoa hartzea. 
Ez ditu produktu horiek bakarrik saltzen. 

•  Banaketa intentsiboa: ahalik eta saltoki gehienetara iritsi nahi da, produktua ikusgai 
ahalik eta leku gehienetan egon dadin. Maiz erosi beharreko produktuekin erabili ohi da, 
eta normalean banaketa-kanal luzeak behar izaten ditu. 

 

 



 
 

14.3.2. Baldintzatzen duten faktoreak 

•  Merkatuaren ezaugarriak. Hainbat faktorek baldintzatuko dute erabili beharreko kanal-
-mota eta modalitatea, hala nola kontsumitzaile izan daitezkeenen kopuruak, merkatuko 
arlo jakinetan kontzentrazio handiagoa ala txikiagoa egoteak eta salmenten maiztasunak.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

•  Produktuaren ezaugarriak: prezioa
ondoko zerbitzuak, prestigioa eta no

1. Prezioa: handia bada, saldutak
izango dira, zuzeneko salmenta
produktuek ez dute salmenta zu
banaketa egiteko beste lehiak
behartuta daude. 

2. Garaia: produktua urtaro jakin 
mugatuak izango ditu. 

3. Produktuaren itxura: produktua 
(izoztutako janariek, adibidez), 
dira. 

4. Konplexutasuna: produktua esku
zailtasunak baditu, banatzaileek 
esklusiboa erabiliko da. 

5. Prestigioa: produktua prestigioz
du kanalak, eta, beraz, fabrikatz
du. 

 
 
 

 * Merkatua kontzentratuta
kanal laburra edo zuzene

 * Merkatuan kontsumitzai
txikiak baina oso maiz e
da. 
ADIBIDEAK 
 baldin badago eta erosle gutxi baldin badago, 
koa aukeratuko da. 

le-kopuru handia baldin badago, eta erosketa 
giten badituzte, banaketa intentsiboa aukeratuko 
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, garaia, itxura, gama, moda, konplexutasuna, saldu 
bedadea. 

o unitate bakoitzeko irabazien marjinak handiagoak 
 edo esklusiboa ahalbidetzeko moduan. Prezio txikiko 
zena edo esklusiboa egitea ahalbidetzen; hori dela eta, 
ide batzuenak ere badiren bitartekariak erabiltzera 

batzuetan bakarrik saltzen bada, banaketarako aukerak 

oso handia bada edo kontserbazio berezia behar badu 
instalazio egokiak dituzten banatzaileak behar izango 

tan erabiltzen zaila bada, edo instalatu edo muntatzeko 
oso trebatuta egon beharko dute, eta ondorioz, banaketa 

koa denean, salmenta-ahalegin txikiagoa egin beharko 
aileak banatzailea aukeratzeko aukera handiago izango 
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•  Lehia. Lehiakideek produktuak banatzeko erabiltzen dituzten bide tradizionalek aldatzen 
zailak diren erosketa-azturak eragiten dituzte kontsumitzaileengan. Lehiakideen banaketa-
-moduak kopiatzea izan daiteke joera. 

•  Estrategia komertzialaren helburuak. Salmentak bideratzeko, fabrikatzaileak kanal bat 
erabiltzea aukera dezake, Push estrategiarekin. Push marketin-estrategia bat da, 
fabrikatzaileak deskontu handiak eginez banaketa-kanala sustapen- eta salmenta-jarduerak 
egitera “bultzatuko” duena.  

Horrelakoetan, banatzaileari prezio hobeak, deskontuak, finantziazioa eta beste laguntza 
batzuk ematen zaizkio, salmentak susta ditzan. 

Beste aukera Pull estrategia erabiltzea da. Marketin-estrategia horren helburua 
kontsumitzailea “erakartzea” da fabrikatzaileak berak sustatutako promozio indartsu baten 
bidez, eskaria sortu eta kontsumitzailea banaketa-kanalera erakartzeko. 

 

 

14.4. Saltokien kokalekua eta tamaina 

Saltokiak kokaleku egokia izateak eragin positiboa izaten du eroslearengan, non erosi 
aukeratzeko orduan. Edozein oker eginda, zail gerta daiteke gero zuzentzea. Saltokiak non 
kokatu erabakitzeko, hauek dira faktore nagusiak: 

1. Kostuari eragiten dioten faktoreak: lurrak, eraikinak, soldatak, garraioak... 

2. Eskariari eragiten dioten faktoreak: merkatuaren gertutasuna, zerbitzuak, lehiakideak... 

Banaketaren helburua produktua kontsumitzailearengana hurbiltzea da. Saltokien 
kokapena eta tamaina erabakitzeko, beraz, merkatua aukeratu behar da lehenik, eta ondoren, 
zenbat saltoki jarri nahi diren, eta nolako ezaugarriak, tamaina eta kokalekua izango dituzten. 

 

14.4.1. Merkatua aukeratzea 

Merkatua aukeratzeko honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan: 

1. Merkatuaren ahalmena; zein gunetan zatituta dagoen eta zein segmentuk osatzen duten. 

2. Merkatu osoan eta behin-behineko segmentu bakoitzean egon daitekeen parte-hartzea. 

3. Salmenten balioespena. Merkatuaren ahalmena eta egon daitekeen parte-hartzea 
biderkatzearen emaitza. 

4. Merkatuaren ahalmenean eta enpresaren salmentetan espero den hazkuntza. 
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14.4.2. Saltoki-kopurua zehaztea 

Merkatua aukeratu ondoren, helburu komertzialak erdiesteko beharko diren saltokien 
kopurua erabaki behar da. Zenbat eta banaketa-gune gehiago egon, hainbat eta handiagoa 
izango da salmenta. Baina saltoki-kopuru batetik gora, marjina-etekinak beherantz egingo du, 
eta horrek toki horietako batez besteko salmentak murriztea eragin dezake, saltokiak 
errentagarria izateari utzi arte. 

 

14.4.3. Kokalekua hautatzea 

Saltokien kokalekua aukeratzeko hainbat metodo daude. Hona hemen: 

1. Faktore-zerrendaren metodoak: sinpleenak dira. Dauden aukerak baloratzeko irizpide edo 
faktoreak zerrendatu, eta horien arabera erabakitzen da. 

2. Metodo analogikoak. Lehenagoko esperientzietan oinarritzen dira. Metodo hori 
aplikatzeko, proposatutako tokiaren inguruan hainbat eremu mugarritzen dira, eta dendak 
eremu bakoitzetik erakar ditzakeen erosketak balioesten dira. Balioespen horiek enpresak 
dituen antzeko denden erakartzeko ahalmenean oinarritzen dira. 

3. Grabitazio-metodoak. Metodorik erabilienetako bat “Reilly”da, “Reilly-ren legea” izenez 
ere ezaguna. Lege horren arabera, bi hirik (Ak eta Bk) hirugarrenean (Cn) duten erakarpen 
komertzial erlatiboa haien populazioarekiko proportzionala da eta azken horretaraino 
dagoen distantziaren karratuarekiko alderantziz proportzionala: 

 

Va/Vb = Pa/Pb x (Db-c/Da-gc)2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Va = A hiriak C hiritik erakartzen dituen salmentak 

Vb = B hiriak C hiritik erakartzen dituen salmentak 

Pa = A hiriaren populazioa 

Pb = B hiriaren populazioa 

  Da-c = A hiritik C hirira dagoen distantzia 

Db-c = B hiritik C hirira dagoen distantzia 
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14.4.4. Saltokien tamaina eta ezaugarriak zehaztea 

Saltokien kokalekua aukeratu ondoren, instalazioek nolako tamaina, ezaugarriak, 
sarbideak, aparkalekuak eta abar behar dituzten erabaki behar da. Erabaki beharreko beste gai 
garrantzitsu bat saltokiak eskainiko duen aukera da. Horren zabalera eta sakonera erabilitako 
banaketa-estrategiaren araberakoa eta saltokiak duen espazioaren araberakoa izango dira. 
Kontsumitzaileen eskariari erantzuteko adinako aukera eskaintzeaz gain, produktuek behar 
bezala aurkeztuta egon behar dute askotariko erosleak erakartzeko. 

 

 

14.5. Banaketa-kanaleko kideen arteko harremanak 

Banaketa-sistemak behar bezala funtziona dezan, banaketa-kanalean maila berean dauden 
kideen arteko lankidetza behar da. Horretan oinarritzen da “trade-marketing” deritzana; 
fabrikatzailearen eta banatzailearen arteko elkarte estrategikoa da, bien arteko harremanak 
estutzeko balio izateaz gain, saltokian produktuaren publizitate-, sustapen- eta aurkezpen-
-ekimenak elkarrekin egiteko balio duena, azken eskaria bien onurarako areagotzeko asmotan. 

Kasu batzuetan, fabrikatzailearen edo bitartekari batzuen aurreiritzi ekonomikoengatik, ez 
da lankidetzarik, ez pizgarririk, ez saririk egoten, eta gatazkak sor daitezke. Hauek bi 
motatakoak izan daitezke: 

1. Gatazka bertikala: kanalean maila desberdinean dauden kideen artean egin beharreko 
jarduerak eta helburuak direla eta sor daitekeen aurkakotasun-egoera da. 

2. Gatazka horizontala: kanalean maila berean dauden eta merkatu berean elkarren lehian 
diharduten kideen arteko liskarra da. 

Gatazka kanaleko kideren batek ahalmena erabiltzen duelako edo erabiltzen ez duelako 
sor daiteke. Ahalmena, kanal baten barruan, honela defini daiteke:  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ahalmena: 

Kanalean beste maila batean dagoen kideren baten marketin-estrategia 
kontrolatzeko gaitasuna. 
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Ahalmen-motak bi taldetan sailka daitezke: hertsatzailea eta ez-hertsatzailea izeneko 
taldeetan. 

•  Ahalmen hertsatzailea: ezar daitezkeen zigorrek osatua. Kanaleko beste kide batzuen 
otzantasuna lortzeko gaitasuna da; horretarako, kalte ekonomikoren bat egingo zaielako 
mehatxua erabil daiteke, hala nola erosteko aginduak bertan behera uztea, deskonturik edo 
hobaririk ez aplikatzea, ordainketak atzeratzea eta abar. Ahalmen hertsatzaileak bereari 
eusten dionean, ahalmen konpentsatzailea ager daiteke, kaltetutako kideek beren burua 
defendatzeko edo kontraerasoa jotzeko erabil dezaketena. 

 

•  Ahalmen ez-hertsatzailea: ordainsariek eta eskainitako laguntzek osatua. Hauek izan 
daitezke: 

1. Diruz saritzeko ahalmena. Kanaleko beste kide bati hobariak edo diru-sariak 
eskaintzeko ahalmena da; eskabide handia izan daiteke: hornitzeko orduan lehentasuna, 
salmenta-esklusibotasuna eta abar. 

2. Aditu izatearen ahalmena. Eskarmentua eta ezagutza erabiliz, besteengan eragiteko 
gaitasuna da. Patenteak edo markak erabiltzeko aukera hartzen du, harreman 
garrantzitsuak izateko aukera, laguntza teknikoa eskaintzea, eta abar. 

3. Erreferentzia-ahalmena. Lider izateko gaitasuna eta kanaleko beste kideek aintzat 
hartuko duten prestigioa izatea. El Corte Inglés-eko hornitzailea izateak, adibidez, 
ekoizpen-gaitasuna eta hornitzeko seriotasuna adierazten du. 

4. Legezko ahalmena. Kontratu edo akordio baten ondorioz, kanaleko beste kideei 
erabakia ezartzeko gaitasuna ematen du. Frankizia-emaileak izaten du, adibidez, 
ahalmen hori; frankizia-hartzaileak nolako hornigaiak erosi, nolako langileak kontratatu 
eta nolako produktuak saldu behar dituen erabaki dezake. 

  

Ahalmen hertsatzailea erabiltzean, gatazkak sor daitezke. Gatazka horiek gogorragoak 
izango dira zenbat eta zigor handiagoak ezarri. Zuzeneko erlazioa dago, beraz, ahalmen 
hertsatzailearen eta gatazken artean. Aldiz, bide ez-hertsatzaileak zenbat eta gehiagotan erabili 
(diruz saritzeko ahalmena batez ere) hainbat eta txikiagoak izango dira gatazkak. Gatazkak 
baldin badaude, banaketa-sistemak etekin txikiagoa izango du. 
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14.6. Handizkariak 

 

14.6.1. Handizkarien ezaugarriak eta eginkizunak 

Handizkako merkataria bitartekaria izaten da; xehekariei, beste handizkari batzuei edo 
fabrikatzaileei saltzen die produktua, baina ez azken kontsumitzaileari. Erosi ekoizleari berari 
edo beste handizkari batzuei erosten die. Handizkariek nahiz xehekariek salmenta-agente gisa 
jokatzen dute hornitzaileen aurrean, eta erosketa-agente gisa bezeroen aurrean. 

Handizkariek hainbat zeregin burutzen dituzte, hala nola: 

1. Merkantziak ekoizleari edo beste handizkari bati erostea. 

2. Produktuak bildu eta normalizatzea. 

3. Merkantziak garraiatzea. 

4. Produktuak biltegiratu eta kontserbatzea. 

5. Produktuak promozionatu eta saltzea. 

6. Xehekariei edo beste handizkari batzuei produktua eramatea. 

7. Bezeroei kreditua ematea. 

8. Xehekariei hainbat gairi buruzko aholkularitza ematea, produktuaren ezaugarriei 
buruz, produktu berriei buruz, eskaria duten produktuei buruz, eskabideak eta 
inbentarioak egiteari buruz, kudeaketa komertzial eta administratiboari buruz eta abar. 

 

14.6.2. Handizkarien sailkapena 

Handizkariak bost irizpide hauen arabera sailka daitezke: 

•  Jardueraren edo saldutako produktuen arabera: banatzen dituzten produktuak 
hainbat motatakoak izan daitezke eta ekoizpen-sektore askotan sortuak izan daitezke, 
hala nola: nekazaritzan, elikagaigintzan, ehungintzan, jantzigintzan, zapatagintzan, 
drogeria eta lurringintzan, automobilgintzan, kontsumo luzeko gauzetan, industrien 
arteko merkataritzan eta abar. 

•  Jabetza-harremanen eta loturen arabera: handizkariak independenteak izan 
daitezke, edo kanal bereko beste kide batzuekin jabetza-harremanak izan ditzakete. 
Harreman-motetako bat erosketa-zentralak eratzea da. Handizkarien enpresa 
banatzaileen elkarteak dira; erosketak elkarrekin egiten dituzte negoziazio-gaitasun 
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handiagoa eta fabrikatzaileengandik edo beste hornitzaileengandik prezio hobeak 
lortzeko. Erosketa-zentralen modalitate hauek daude: 

1. Erosketak negoziatzeko zentralak: produktu-aukera aztertu eta hautatzeko gaitasuna 
dute, tarifak finkatzeko eta deskontu-baremoak nahiz hobariak finkatzeko gaitasuna 
ere badute, baina ez dute exekuzio-zerikusirik. 

2. Erosketak negoziatu eta exekutatzeko zentralak: zentralek produktu-eskabideak 
negoziatzen eta exekutatzen dituzte; hornitzaileei zuzenean ordain diezaieke. 

3. Zerbitzuak eskaintzen dituzten zentralak: zuzkidurazkoak ez diren eta beste 
zerbitzu batzuk eskaintzen dituzte: langileak hornitu eta prestatzea, inportazioak 
kudeatzea eta abar. 

•  Kokapenaren arabera: janari galkorren kasuan, handizkariak jatorrizko lekuan 
(ekoizpen-tokian) edo helburu-lekuan (kontsumo-merkatuan) egon daitezke. Jatorrizko 
merkatuak nekazaritza-ekoizpenaren eremuan egoten dira. Jatorrizko lekuan dagoen 
handizkariak nekazari ekoizleei erosten die, eskaintza bildu eta normalizatu egiten du 
eta helburu-merkatuetara bideratzen du. Helburu-merkatuak hornidurazko merkatu 
zentralak izaten dira; horiei esker, hiri handiak janari galkorrez hornitzea ziurtatzen da. 
Merkatu horietan, helburuko handizkariek xehekariei saltzen diete (MercaBilbao). 

•  Jarduera garatzeko moduaren arabera: handizkariak arestian aipatutako 
funtzioetako batzuk baino betetzen ez dituenean, zerbitzu partzialeko handizkaria dela 
esaten da. Oso modalitate ohizkoa da cash and carry deritzana. Modalitate horretan, 
handizkako salmenta egiten da, baina erosle xehekariak berak hautatzen ditu 
produktuak eta berak garraiatzen ditu handizkariaren saltokitik hartu eta eskura 
ordaindu ondoren. Estatuan modalitate honetan lider diren enpresak IFA eta MAKRO 
dira. 

•  Jabetza-transmisioaren arabera: bitartekari batzuek ez dute jabetzaren transmisiorik 
egiten, ez eta edukitzarena ere kasurik gehienetan. Eroslearen edo saltzailearen ordez 
jarduten dute edo harremanetan jartzen dituzte; kasu bietan, salmenta-prezioaren 
gainean ezarritako komisioa kobratzen dute. 

Handizkari-mota horiek ondokoak dira: 

1. Broker deritzanak: eroslea eta saltzailea harremanetan jartzen ditu. Bitartekari 
neutralaren lana betetzen du, negoziazioan aholkua eman besterik ez du egiten, 
 nahiz eta saltzailearen ordezkari gisa jarduten duen, hura baita normalean bere 
zerbitzuak kontratatzen eta ordaintzen duena. 

2. Agente komertziala edo ordezkaria: fabrikatzailearen eta xehekariaren arteko 
bitartekaria da. Kontratu bidezko harreman iraunkorra izaten du fabrikatzailearekin. 
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Eremu jakin batean fabrikatzaile baten baino gehiagoren ordezkaria izan daiteke. 
Produktuen erakuts-liburu bat eraman ohi du berarekin, eta aldian behin, xehekariei 
eta beste industria-erosle batzuei egin ohi die bisita. Egindako salmenten gainean 
komisioa kobratu ohi du, eta komisio hori salmenta-prezioaren ehuneko jakin bat 
izaten da. 

3. Komisio-hartzailea: noizean behingo lankidea izaten da; eskainitako zerbitzuen-
gatik diru-saria jaso ohi du. 

 

 

14.7. Xehekariak 

 

14.7.1. Garrantzia eta ezaugarriak 

Xehekako merkatariak edo xehekariak azken kontsumitzaileari saltzen dizkio produktuak. 
Xehekaria banaketa-kanalaren azken kate-begia da, eta zuzeneko harremana du merka-
tuarekin. Beraz, handizkariaren edo fabrikatzailearen marketin-ekimenak bultzatu, ezabatu 
edo aldatu egin ditzake, eta azken salmenta eta emaitzetan eragin. 

 

14.7.2. Xehekarien sailkapena 

Xehekako merkataritza irizpide hauen arabera sailka daiteke: 

•  Jardueraren edo saldutako produktuen arabera: handizkariak bezalaxe, xehekariak ere 
saltzen dituzten produktuen arabera sailka daitezke. 

•  Jabetza-harremanen eta loturen arabera: sailkapen-irizpide honetan, saltokiak duen 
independentzia-maila hartzen da kontuan. Independentzia-maila dendaren jabetzak, 
saldutako produktuen jabetzak eta merkaturatzeko erabili den izenak finkatzen dute. 
Horren arabera, hamar txikizkako merkataritza ditugu: 

1. Merkataritza independentea: saltoki bakarra izaten da, merkatari bakar batek edo elkarte 
batek izaten du jabetza. Saltokia txikia izaten da eta buru egiten duen pertsona jabea 
izaten da; bezeroak, normalean, ondo ezagutzen ditu. Erosketa-prezioak negoziatzeko 
gaitasun txikia du, salmentak ere urri samarrak dituelako. 

2. Alokatutako atala: dendarik gabe saltzen dute. Merkantziak merkatariarenak berarenak 
dira, baina dendako saltokietako bat beste xehekari bati alokatzen dio. Maizterrak nahi 
duen bezala kudea dezake jarduera esparru horren barruan, baina alokatzailearen 
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ordutegi eta promozioetara egokitu behar da. Horren truke, dendako jendearen joan-
-etorriak eta egiten den publizitatea aprobetxatzen ditu. 

3. Xehekarien borondatezko kateak: xehekariak elkartu egin daitezke erosketa-zentral 
batean, horrela erosketak batera egin eta prezio hobeak lortzeko. Elkartekide bakoitzak 
kateari edo beste hornitzaile bati erosteko askatasuna du. Handizkari baten babespean 
egon ohi dira (IFA, Spar). 

4. Xehekarien kooperatibak: kasu honetan, lotura besteetan baino handiagoa da. 
Xehekariak kooperatiba batean elkartzen dira. Elkartekideek egindako erosketen 
araberako itzulkin kooperatiboak lortzen dituzte, bai eta beste zerbitzu osagarri batzuk 
ere. 

5. Kontsumitzaileen kooperatibak: aurrekoaren antzekoak dira egiten dituzten jarduerei eta 
kudeatzeko moduari dagokienez, baina kontsumitzaileen elkarte dira. Elkarteak 
kooperatiba gisa jokatzen du; handizkari gisa joka dezake fabrikatzaileari erosten, eta 
xehekari gisa kontsumitzaileari saltzen (Eroski). 

6. Frankiziak: zerbitzuak eskaintzeko aukera zabala ematen duen kontratu-mota da. 
Frankizia-emaileak ondasunak hornitzen ditu eta izen komertziala edo marka erabiltzen 
uzten dio frankizia-hartzaileari. Horren truke, hartzaileak sarrera-kuota ordaindu behar 
dio, diru-sarreren ehuneko jakin bat ere ordaindu behar dio eta ezartzen zaizkion 
salmenta-emakidak onartu behar ditu. 

7. Kate integratuak edo sukurtsalak: sukurtsal-kateak osatzeko, izen bereko eta jabe bereko 
denda bi edo gehiago behar dira. Formula horrekin, eskala-ekonomiak sortu nahi dira. 

8. Banaketa-taldeak: hainbat sektoretan jarduten duten enpresen multzoa da; zenbait denda 
dituzte, izen eta nortasun desberdinekoak, baina jabetza bakarrekoak. 

9. Ekonomatoa: kontsumo-produktuak saltzeko enpresa edo erakunde batek duen saltokia 
da. Gizarte-ekintzatzat hartu behar dira. Enpresa edo erakunde horretakoak direnek 
bakarrik eros dezakete bertan. 

10. Fabrikako biltegiak: fabrikatzailearen eraikinak izaten dira, eta bertan  kontsumi-
tzaileari zuzenean saltzen zaio produktua, prezio merkexeagoetan. Instalazio sinple eta 
funtzionalak izaten dira. 

•  Kokapenaren arabera: xehekarien saltokiak leku jakinetan egon daitezke bilduta eta 
modu desberdinetan. Horren arabera honela sailka daitezke: 

1. Merkataritza-guneak: azalera handiko eraikinak dira (2.000 eta 250.000 m2 bitartekoak), 
denda espezializatuen bilgune dira. Handienek hipermerkatua eta biltegi handi bat izaten 
dituzte, jendea erakartzeko amu gisa balio dutenak. Jolaserako eta aisialdirako guneak 
ere izaten dituzte. 
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2. Merkatuak: udal-merkatuetan eraikin bakarrean bildu ohi da eskaintza guztia; janari 
freskoak eta galkorrak saltzen dituzte batez ere. 

3. Merkataritza-galeriak: inguru edo auzo jakinetan egoten dira; denda gutxi eta txikiak 
izaten dituzte, janari-dendak gehienetan. 

4. Merkataritza-kaleak: oso ohizkoak dira hiri batzuetan. Kale berean denda-piloa biltzen 
da; denda orokorrak nahiz espezializatuak izan daitezke. 

•  Erabilitako estrategiaren arabera. Salmenta-sistemaren, saltokiaren azaleraren, auke-
raren eta abarren arabera, mota hauek egon daitezke: 

1. Betiko merkataritza: erosketak ohizko moduan egiten diren denda-mota hori da, hau da, 
erosleak eskatu egiten ditu produktuak eta saltzaile batek eman egiten dizkio. Produktu-
-mota bakoitzeko marka bat edo gehiago dituzte salgai; produktu desberdin asko 
eskaintzera irits daitezke, baina lerro bakoitzean produktu askorik eskaini gabe. 

2. Merkataritza espezializatua: betiko ohituren arabera saltzen du; aukera txikia eskaintzen 
du, baina produktu-mota beraren kantitate handia. 

3. Category killer: saltoki handiak izaten dira, produktu-kategoria batean espezializatuak; 
produktu-aukera zabala eta produktu bakoitzetik kantitate handia eskaintzen dute. Hori 
dela eta, kontsumitzailearen edozein eskabideri erantzun diezaiokete (Toys “R” Us). 

4. Komenientziazko dendak: saltoki txikiak izaten dira, eguneko 24 orduetan edo ordu-
-piloan irekita egoten direnak; janariak, edariak eta liburuak saltzen dituzte gehienbat. 

5. Autozerbitzua: janariak edo drogeriako gauzak saltzen dituzten dendak dira, txikiak 
gehienetan. Erosleak berak aukeratu ohi ditu apaletan produktuak eta saltokiaren 
irteeran dagoen kutxan ordaintzen ditu. 

6. Supermerkatua: autozerbitzuak baino handiagoak dira; 440 - 2.500 m2 izaten dute. 
Txikienek 2 edo 4 kutxa erregistratzaile izaten dituzte, eta handienek 5 edo gehiago. 
Autozerbitzu moduan funtzionatzen dute. 

7. Hipermerkatua: autozerbitzu moduan funtzionatzen dute; batez beste 40 kutxa 
erregistratzaile izan ditzakete. Salmenta-ordutegia luzea izaten dute eta produktu-aukera 
handia eskaintzen dute. 

8. Biltegi handiak: normalean kate-moduan funtzionatzen dute, geografia-esparru 
desberdinetan sukurtsalak jarrita. Azalera handiko eraikinak izaten dira, ataletan 
bereiziak. Zerbitzu-gama osoa eskaintzen dute (finantziazioa, produktua eramatea, 
laguntza teknikoa eta abar). 
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9. Biltegi herrikoiak: biltegi handiak baino txikiagoak izaten dira eta kalitate eskasagoko 
produktuetan espezializatzen dira, prezio txikiagoetan saltzeko. Zerbitzu-maila txikia 
eskaintzen dute. 

10. Deskontu-dendak: produktu-eskaintza murritza dute, prezioak oso txikiak eta zerbitzua 
ere murritza. 

•  Dendarik gabeko salmenta. Zuzeneko banaketa eta salmentaren modalitate ugari ditu, 
hala nola: 

1. Telefono bidezko salmenta: promozio eta salmentarako sistema honetan telefonoa 
erabiltzen da komunikatzeko tresnatzat. Promozio berezietan eta produktu berrien 
merkaturatze-kanpainetan erabiltzen da. 

2. Telebista bidezko salmenta edo telesalmenta: produktua telebista-pantailan erakusten da 
eta telefono bat agertzen da bertan eskabidea egiteko. Produktua eroslearen etxeraino 
eramaten dute eta ordainketa orduan egiten da. 

3. Salmenta automatikoa: produktua saldu eta kobratzeko saltzeko makinak erabiltzen dira. 

4. Atez ateko salmenta: zuzeneko salmentaren sistemarik tradizionaletakoa da. Enpresa 
garrantzitsu batzuek erabili izan dute, adibidez, Avon-ek. Atez ateko salmenta-sistema 
hori oso egokia da produktuaren ezaugarriak erakustea komeni denean, baina langile-
-kostu handia izaten du. 

5. Salmenta mugikorra: azoka edo merkatu xehetan erabili ohi da, baina era bakartuan. 
Saltzaileek oso modu kontrolatuan saldu behar dituzte produktuak. Salgaiak kalitate 
txikikoak izaten dira, eta ez dituzte beti ontziratze- eta etiketatze-arauak betetzen. 

 

 

14.8. Banaketa-kanalen integrazioa 

Integrazioa bertikala izan daiteke: kanalean maila desberdinetan dauden kide bik edo 
gehiagok burututako eginkizuna kanalkide horietakoren batek gidatu edo administratzen 
duenean, esaterako. Integrazio bertikalaren oinarrizko hiru mota daude: 

•  Integrazio korporatiboa: kanalkide biren edo gehiagoren bategitea da. Integrazioa 
xehekari batek eragin dezake; horrek atzeranzko integrazioa suposatzen du (adibidez, El 
Corte Inglés). Integrazio korporatiboan, kanaleko kideen gaineko kontrola integratutako 
enpresen jabego osoaren edo gehiengoaren bidez egiten da. Integrazio-mota honek 
kanaleko kideen ahalik eta kontrolik handiena egingo dela bermatzen du. 
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•  Integrazio administratua: kanaleko kideen jardueren kontrola ez da jabegoaren bidez 
egiten, baizik eta lider denaren egoeraren bidez; lider izate hori enpresaren tamainagatik 
edo merkatuan duen indarragatik lor daiteke. Fabrikatzailea, handizkaria nahiz xehekaria 
izan daiteke liderra. Mota honetako sistemak produktu-lerro baten inguruan burutzen dira. 
Jarduera komertzialen koordinazioa liderrak egiten du, denentzat onuragarriak eta 
denentzat erakargarriak izango diren programa batzuk planifikatuz eta zuzenduz (adibidez, 
Nestlé). 

•  Kontratu bidezko integrazioa: kanalaren koordinazioa eta zuzendaritza kontratu bidezko 
akordio baten bidez egiten da, eta bertan elkartutako kideen arteko funtzio-banaketa 
ezartzen da. Prozedura horren bitartez, banaketa-sare zabalak lor daitezke inbertsio 
handirik egin beharrik gabe. Oinarrizko hiru akordio-modalitate daude: xehekarien 
kooperatibak, xehekarien borondatezko kateak eta frankiziak. 
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15. GAIA: PUBLIZITATEA 

 

 

 

15.1. Publizitatea. Kontzeptua 

Informazio inpertsonala diru-truke transmititzea da publizitatea; hedabide bat erabiltzen 
da horretarako, eta xede-taldearentzat bideratzen da. Igorleak helburu jakin bat izaten du eta 
oso erraz identifikatuta egoten da. Produktu bat gehiago eskatzea edo hartzailearen iritzia edo 
jokabidea aldatzea izaten du helburu. 

Marketinak promozio-tresna gisa erabiltzen duen komunikazio-mota da publizitatea. 
Gainerako promozio-tresnetatik bereizten duten hainbat ezaugarri ditu. 

 

Hona hemen publizitatearen ezaugarri horiek: 

1. Informatzen, konbentzitzen eta gogorarazten saiatzen den promozio-tresna da. 

2. Komunikatzeko modu berezia da: alderdi batekoa, inpertsonala eta masiboa (alderdi 
batekoa izateak igorlearen eta hartzailearen artean elkarreraginik ez dagoela esan nahi du). 

3. Igorleak identifikatu egiten du bere burua, eta berak kontrolatzen du mezua. 

4. Iragarkia hedabideetan sartzea edo hedabideetako denbora-tarte bat iragarkia erakusteko 
erabiltzea mezu-igorleak berak ordaintzen du. 

5. Xede-taldearentzat izaten da. 
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15.2. Publizitatearen xedeak 

Publizitatearen xedea promozionatu nahi den produktu, zerbitzu edo ideia hori onartzea 
edo eskaria areagotzea, eta kontsumitzaileak dituen iritzi, jarrera, gurari eta jokabideak 
aldaraztea da. Helburu horiek produktuaren publizitatearen bidez edo erakundeen 
publizitatearen bidez lor daitezke. 

•  Produktuaren publizitatea 

 Produktuaren ezaugarriak, onurak eta merkatuaren lehian duen kokapena adierazten ditu. 
Zuzenean erosteko proposamenak egin ditzake (eros ezazu orain, ez gehiago itxaron...), 
eroslea berehala erostera joan dadin; edo, horren modu oldarkorra erabili gabe, markaren 
irudi ona sortzen saia daiteke, gerora produktuaren salmentak igo daitezen lortzeko. 
Produktuaren publizitatearekin, marka jakin baten eskari berariazkoa edo selektiboa piztu 
nahi izaten da, berarekin lehian daudenen kaltetan normalean. 

•  Erakundeen publizitatea 

 Enpresa, erakunde edo elkarte baten irudia edo gizarte-alderdi bat sustatzen du, 
jendearengan instituzio horren aldeko jarrerak eta iritziak sor daitezen, eta gerora, salgai 
jarriko dizkion produktuak eros ditzan, edo bultzatu nahi dituen programa eta ideiak onar 
ditzan. Mota honetako publizitatea bestelako enpresa eta erakunde publiko nahiz pribatuek 
ere egin dezakete, produktu-mota jakin baten eskari orokorra edo globala handitu nahi 
dutenean. 

•  Publizitatearen berariazko helburuak honako hauek dira: 

A) Informatu: 

!"Produktu berriaren berri eman. 

!"Produktuaren ezaugarriak erakutsi. 

!"Kontsumitzaileari produktua erabiltzen irakatsi. 

!"Produktuaren beste erabilera batzuk proposatu. 

!"Prezio-aldaketaren berri eman. 

!"Gaizki-ulertuak zuzendu. 

!"Enpresa-irudia sortu. 

!"Gizarte-ekintzei laguntza eman. 
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B) Konbentzitu: 

!"Beste erosle batzuk erakarri. 

!"Erabiltzeko maiztasuna handitu. 

!"Erositako kantitatea handitu. 

!"Marka batekiko grina sortu. 

!"Saltzailearen bisita onartu. 

!"Produktu bati buruzko pertzepzioa aldatzen saiatu. 

C) Gogorarazi: 

!"Produktua beti ospetsua izan dadila. 

!"Produktua badela eta abantaila batzuk badituela gogorarazi. 

!"Produktua sasoiz kanpo ere gogora ekarri. 

!"Etorkizunean ere produktuaren premia izan dezakegula gogorarazi. 

 

 

15.3. Publizitatearen ondorio ekonomiko eta sozialak 

a) Ondorio ekonomikoak 

Publizitatea eta eskaria oso lotuta daude, lehenak bigarrena ondorioztatzen duelako. 
Baina kontrakoa ere antzeman daiteke: gaur egungo kontsumoak etorkizuneko publizitate-
-gastuetan eragin dezake. 

Publizitateak ez die salmentei sustapen-ekintzak egitea ari direnean bakarrik eragiten; 
gerora begirako eragina ere badu eskarian, oihartzunak publizitate-ekimena amaitu eta gero 
ere hainbat denbora irauten duelako, denboran zehar arian-arian murriztuz. Frogatuta dago 
publizitatea oso eraginkorra dela kontsumitzaile izan daitekeen hori marka jakin bat eros 
dezan konbentzitzeko; hau da, publizitateak hautespen-eskaria areagotzen du, baina ez dago 
horren argi produktu-mota baten eskari orokorra areagotzen duenik. 

b) Ondorio sozialak 

Askotarikoak izan daitezke: 

1. Publizitatearekin lortzen diren diru-sarrerek hedabideen gastuei, programa kulturalei 
eta abarri eusteko balio izaten dute. 
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2. Gizartearentzat oso erabilgarria izan daiteke eduki informatzailea duenean; baina 
gogaikarria, gehiegizkoa, iruzurtia eta desleiala ere izan daiteke. 

3. Publizitateak ikaragarrizko haserrea eragin dezake iragarki edo produktu jakin batzuez 
ari bada (preserbatiboez, higiene intimoaz...) edo iragarkiak egoera sinestezinak 
erakusten baditu, pertsonaren duintasuna kaltetzen badu, gehiegizko min fisikoa 
erakusten badu, tentsioa sortzen badu eta abar.  

 

Haserre hori murriztu egin daiteke giro atsegineko egoerak aurkezten baditu, umorezkoa 
bada edo informazio erabilgarria ematen badu. 

Sinesgarritasuna oinarri-oinarrizko baldintza da komunikazioa eraginkorra izan dadin; 
iritzi publikoa, bestalde, ez dirudi publizitatearen oso alde dagoenik. 
 
Publizitatearen kontrako kritikak: 

Horrelakoak indartzen ditu: materialismoa, zinismoa, irrazionaltasuna, berekoikeria, 
antsietatea, lehia soziala, sexuari gehiegizko arreta- eta aginte-falta. 

Hori berez ez da publizitatearen akatsa, baizik eta publizitatea erabiltzeko edo 
manipulatzeko moduaren akatsa. Publizitatea berez ez da, ez txarra, ez ona. 

 

 

15.4. Oinarrizko erakundeak eta zenbatekoak 

Publizitateak ondorio ekonomiko eta sozial handiak izaten ditu, eta ez bakarrik 
kontsumitzailearengan duen eraginagatik, baizik eta erabiltzen dituen diru-kopuru 
handiengatik eta esku hartzen duten erakundeengatik. Publizitatean egiten den inbertsioa 
milioi askokoa da; herrialde garatuetan BPG-ren  % 1etik gorakoa. 

 

 

15.5. Publizitate-agentziak 

Mezua sortzeaz, iragarkia ekoizteaz, publizitate-bideak aukeratzeaz eta publizitate-
-kanpaina programatzeaz arduratzen diren zerbitzu-enpresak dira. Ikerketak egiten dituzte, eta 
salmentak sustatzeko ekintzak ere bai. 
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Publizitate-sistemak bere barne hartzen ditu iragarleak, hedabideak eta bitartekari gisa 
jokatzen duten publizitate-agentziak. 

Publizitate-agentzien berezko jarduerei Above in line esan ohi zaie. Ingelesezko lokuzio 
hori erabiliko dugu agentziak egin duen publizitate-lanaren truke eta iragarkia hedabide batean 
jartzearen truke hedabide horretatik komisioa jasotzen duela adierazteko. 

Gainerako sustapen-teknika alternatiboak adierazteko, hedabideetatik komisiorik jasotzea 
eragiten ez dutenak adierazteko, Below in line lokuzioa erabiltzen da; horrelakoetan agentziak 
diru-saria jasotzen du zerbitzuen truke. 

 

 

15.6. Publizitatearen erregulazioa 

Publizitatearen erregulazioa Espainian 1988ko azaroaren 11ko Publizitateari buruzko 
Lege Orokorraren bidez egiten da. Lege horrek EEEko 1984ko irailaren 10eko Arteztarauaren 
jarraibideak betetzen ditu. 

Legeak legez kontrako publizitatea definitzen du eta publizitate-kontratuen motak 
zehazten ditu. 

1) Legez kontrako publizitatea 

Pertsonaren duintasuna edo konstituzioak aipatzen dituen balio eta eskubideak kaltetzen 
dituena da, batez ere, haurrei, gazteei eta emakumezkoei badagokie. 

•  Iruzurrezko publizitatea: 

Publizitatearen hartzaileak nahasten dituen edo nahas ditzakeen publizitatea da, haien 
jokabide ekonomikoa alda dezakeelako, edo beste lehiakide bati kalte egin diezaiokeelako. 

Publizitatea iruzurrezkoa den ala ez erabakitzeko, honakoak hartuko dira aintzat: 

- Saltzen duen ondasunaren edo zerbitzuaren ezaugarriak. 

- Prezioa, aurrekontua edo prezioa ezartzeko modua. 

- Erosteko baldintzak, erabilpena eta produktuaren entrega eta aurkezpena. 

- Eskaintzaren arrazoiak. 

- Iragarlearen nortasuna eta legezkotasuna. 
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•  Publizitate desleiala: 

Oro har, beste pertsona edo enpresa batzuei, eta bereziki lehiakideei, kalte egiten diena da. 

Kasu bereziak: 

a) Edukiagatik, aurkezteko moduagatik edo hedatzeko moduagatik, pertsona baten izena 
zikindu edo horren produktu, zerbitzu edo jarduera zuzenean nahiz zeharka laidotu edo 
mespretxatzen duena. 

b) Lehiakideen produktu, izen, marka, enpresa edo ikur bereizgarriekin nahastea eragiten 
duena; beste enpresa edo erakunde baten izendapena, siglak, markak edo bereizgarriak 
inolako arrazoirik gabe erabiltzen dituena, eta, oro har, merkataritzako ohitura zuzen eta 
egokien kontra joan daitekeen edozer egiten duena. 

c) Konparaziozko publizitatea egitea, produktuaren edo zerbitzuaren funtsezko eta antzeko 
ezaugarrien froga objektiboetan oinarritu ez bada behintzat; edo ezagutzen ez diren edo 
antzekoak ere ez diren edo merkatuan gutxi azaltzen diren beste produktu edo zerbitzu 
batzuekin alderatutako publizitatea egitea. 

•  Publizitate subliminala: 

Estimuluak modu ez-kontzientez jasoarazi eta, horien eraginez, kontsumitzailearen 
jokabidea eta jarrerak aldarazten dituen publizitatea (publizitate-mota hori izan da legeak 
legez kontrakotzat hartu duen azkena). Legearen arabera, publizitate subliminalak 
zentzumenen atalasearen mugan dagoen intentsitateko estimuluak sortzen dituzten teknikak 
erabiltzen ditu, publikoarengan eragina izatea nahi duelako, estimuluak jaso dituenik ere 
kontziente izan gabe. 

  

2) Ezkutuko publizitatea 

Hedabideetako informazio-programetan, filmetan edo beste programetan markak 
erakustea edo informazioa edo iritziak zabaltzea da, publizitate-atalarekin aldez aurreko 
kontraturik egin gabe. 
 

 

15.7. Publizitate-mezua 

Mezua esaten dena da, ideia bat edo gehiago transmititu nahi duten ikur eta zeinuen 
(kodeen) batura. Mezua adierazteko kodetze-prozesua lortu behar da, eta, horretarako, 
zentzumenek jaso ditzaketen hitz, ikur, kolore, soinu eta abarrak erabiltzen dira. Mezuak zer 
eskaintzen den eta kontsumitzailearentzat interesgarria zergatik den adierazi behar du. 
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•  Publizitate-mezua prestatzea 

Mezua adierazteko, hitzak, marrazkiak, irudiak eta soinuak erabiltzen dira. Testua edo 
copy-a iragarkian erabiltzen diren hitzen multzoa da. Copy platform-a produktu, enpresa eta 
kanpainaren helburuei buruzko oinarrizko jarraibideak dituen dokumentua da. 

Testuaren edukian eslogana bereiz dezakegu; eslogana mezua laburbiltzen duen esaldi 
laburra izaten da. Iragarkiaren titulu gisa erabili ohi da eta jendearen arreta bereganatzea 
izaten du helburu. Laburra izan behar du, gogoan hartzea errazagoa izan dadin. 
Produktuarekin edo markarekin nolabait lotuta egon behar du eta produktua oroitarazteko 
balio behar du; produktua erabiltzeak ematen dituen onura eta poza zuzenean nahiz zeharka 
deskribatu behar ditu. 

•  Publizitate-mezuaren betebeharrak 

Mezuak, eraginkorra izan dadin, ondoko hauek bete behar ditu: 

!"Arreta erakarri. 

!"Interesa sortu. 

!"Ulergarria izan. 

!"Informatu. 

!"Sinesgarria izan. 

!"Konbentzitu. 

!"Erantzutera bultzatu. 

!"Erraz gogoratzekoa izan. 

•  Publizitate-estiloak 

Mezua adierazteko moduak dira. Mezuaren ezaugarriak erakusteko nahiz hartzailearen 
arreta erakartzeko erabiltzen den modua edo tonua biltzen ditu. Estilo hauek egon daitezke: 

A) Testu idatzi soila, irudirik gabea. Iragarkia egiteko modurik sinpleena da. Zaila da era 
honetan, irudirik erabili gabe, arreta bereganatzea. 

B) Irudiak (marrazkiak nahiz argazkiak) erabiliz, pertsonadunak zein gabeak. Irudiek 
komunikatzeko gaitasun handiagoa dute hitz hutsek baino. 

C) Umorea erabiliz. Umoreak ez du zakarra izan behar; iragarkian agertzen den 
produktuarekin eta eskaintzen dituen onurekin erlazionatuta egon behar du. 

D) Erotismoa erabiliz. Emakumezkoena batez ere. Edertasun-produktuekin erabiltzen da 
gehienbat. Gizonentzako produktuetan ere erabiltzen da. 
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E) Agresibitatea eta irudi bortitzak erabiliz. Iragarkietan gero eta gehiagotan erabiltzen 
da agresibitatea. Adib.: Benetton. 

F) Musikaren edo kantaren laguntzaz. Kantek mezua zabaltzen laguntzen dute. 

G) Istorioak aurkeztuz edo kontatuz. Iragarkiko produktuarekin zerikusia duen benetako 
edo asmatutako gertaeraren bat kontatzen dute. 

H) Produktuaren erabilera eta konpontzen dituen arazoak erakutsiz. Oso estilo erabilia 
da; produktuaren ezaugarriak deskribatzen dira, nola erabil daitekeen, nolako onurak 
dituen eta abar. Salmenta-proposamen bakarra argudiatzen dute. 

I) Bizitzako uneak edo eszenak erakutsiz. Aurrekoaren aldaera da. Benetako egoera edo 
arazoren baten antzezpena egiten da, eta irtenbidea produktuarekin ematen zaio. 
Iragarki-mota horrekin handitu egiten da mezuaren konbentzitzeko gaitasuna eta 
hobetu egiten da marka jakin batetiko jarrera. 

J) Erakustaldiak. Iragarki-mota horretan, produktuaren ezaugarriren bat nabarmentzen 
da: iraupena, erresistentzia... 

K) Lekukotzat erabiliz. Testigantzazko publizitatea da. Pertsona kreditatu bat, pertsonaia 
ospetsu bat, enpresako zuzendariren bat... agertzen da. Produktuaren emaitzen 
inguruko egiatasuna notario aurrean egindako proben bidez edo erakutsi diren 
egintzak ziurtatzen dituzten analisi zientifikoen bidez eman daiteke. 

L) Konpartitutako iragarkiak: publizitate kooperatiboa, kolektiboa... esaten zaio. Adib.: 
garbigailuak eta garbigarriak edo Coca-Cola eta Bacardi rona. 

M) Suspensea sortuz. Intriga-giroa sortzen dute produktuaren, iragarleen edo gertakari 
jakin baten inguruan. Adib.: ONCE.  

N) Beldurra erabiliz: hondamendiak, istripuak eta horrelakoak agertzen dituzte. Adib.: 
D.G.T. 

 

 

15.8. Publizitate-bitartekoak 

 

15.8.1. Bitartekoak eta euskarria 

Publizitatearen bitartekoa masen komunikabideak izaten dira: telebista, irratia, prentsa... 

Euskarria publizitatearen bitarteko batek komunikatzeko erabiltzen duen berariazko 
tresna da: ETB, Egunkaria... 
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15.8.2. Bitartekoen ezaugarriak 

•  Eguneroko prentsa: 

 Abantaila nagusia esparru geografiko jakin batera egokitzea da; horri esker, publizitatea 
udal-mailan ere egin daiteke. Publizitate-mezuak osorik eta zehatz adierazteko aukera 
ematen du. 

•  Aldizkariak: 

 Mezu-hartzaileak oso aukeratuta daude, aldizkari-ugaritasun eta -espezializazioagatik. 
Iragarkiak inprimatze-kalitate handiz egiteko aukera ematen dute. Hartzaile-kopurua, hala 
ere, mugatua izaten da eta kostuak handiak. 

•  Irratia: 

 Abantaila nagusia esparru geografiko eta demografiko jakin baterako aukera izatea da; hori 
dela eta, biztanle-segmentu jakin batzuentzako publizitatea egin daiteke. Kostua txiki 
antzekoa da. Desabantailarik okerrena ikusizko euskarririk ez izatea da; horrek eragina 
moteltzen du eta mezuaren iraupena ere bai. 

•  Telebista: 

 Spot izena ematen zaie. Erakarpen handia dute irudia, soinua eta mugimendua konbinatzen 
dituztelako. Oso ikusle-kopuru handia izaten dute. Hala ere, telebista-kateak, urrutiko 
aginteak eta etxeko bideoak ugaldu direnetik, honako ondorioak antzeman dira: 

1. Zapping-a: kanalez aldatzea publizitatea ez ikusteko, edo grabatzen ari den bideoa etetea 
publizitaterik graba ez dezan. 

2. Zipping-a: bideo-zintaren abiadura azkartzen duen botoia sakatzea, grabatuta dagoen 
publizitatea pasatzeko. 

Fenomeno horiek dezente murrizten dute telebistako publizitatearen eraginkortasuna. 
Kostuak guztira handiak dira. 

•  Kanpoko publizitatea:  

 Publizitate-hesiak, argidun iragarkiak, hiri-altzariak (markesinak...), garraio publikoak... 
Mezuak iraupen handia izaten du, baina eraginkortasuna hesiaren edo kartelaren 
kokalekuaren araberakoa izaten da.  

 1989ko abuztutik aurrera, debekatuta dago errepidean, kostan edo hiriz kanpoko eremuetan 
hesiak eta kartelak jartzea, arrazoi ekologikoengatik eta errepideetako segurtasunagatik. 

•  Zuzeneko posta:  

 Publizitatea postontzietan edo mailing bidez bana daiteke. Mailing-ean gutun pertsona-
lizatuak bidaltzen dira erosteko proposamena eginez; gutunak publizitate-foiletoa izan 
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dezake, ala ez. Postontzietan banatzeko aukera egokia da merkatarientzat eta enpresa 
txikientzat. Kostu handia eta irudi txarra dute. 

 

15.8.3. Publizitate-estrategia 

Publizitate-estrategia diseinatzean, hainbat erabaki hartu behar izaten dira; ez bakarrik 
zenbat gastatu nahi den, baita beste hauek guztiak ere: 

!"Zer komunikatu nahi den (helburua). 

!"Nori jakinarazi nahi zaion (xede-taldea). 

!"Aurrekontua nola ezarri eta nola banatu behar den. 

!"Zein hedabide erabili behar den. 

!"Noiz eta zenbat denboraz egongo den entzungai edo ikusgai. 

Publizitate-kanpaina egin aurretik, merkatua ikertu egin behar da, honako hauen berri 
izateko: lehiakideen artean non gauden, produktuaren irudia, enpresaren irudia... 

• Estrategiaren baldintzak 

Publizitate-estrategiaren alderdi eta urratsei hainbat faktorek eragiten diete; hona hemen 
zein diren: 

A) Produktuaren ezaugarriak 

 Produktua nolakoa den, berria ote den, prezioa, urte-sasoiaren araberakoa ote den, 
erabilera (azken kontsumoa), banaketa-sistema eta beste faktore asko hartu behar dira 
kontuan. Zein segmenturentzat den, nolako aukera eskaini eta horrelako erabakietan 
eragin dezakete. 

B) Produktuaren bizi-zikloa 

 Inbertsioa handiagoa izaten da produktuaren bizi-zikloaren hasieran; gero txikiagotuz 
joaten da. 

C) Publizitatea zein xede-talderentzat den 

 Publizitatea merkatuko zein segmenturentzat den ikusi behar da, horrek kanpainaren 
helburuak, transmitituko den mezua eta aukeratuko diren hedabideak baldintza 
ditzakeelako. 

D) Lehiakideak 

 Lehiakideek nola erreakzionatzen duten ikusteak, publizitate-kanpainaren helburue-
tan eta mezuaren diseinuan eragin dezake. 
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E) Arau erregulatzaileak eta kontrol-erakundeak 

 Kontsumitzaile eta Erabiltzaileen Elkarteak (OCU) iruzurrezkotzat edo legez 
kontrakotzat har daitekeen publizitatearen kontrako ekintza legalak bidera ditzake. 
(Adib.: Banco Santander). 

 

15.8.4. Publizitatearen eraginkortasunaren neurria 

Publizitatearen eraginkortasuna publizitate-kanpaina egin aurretik neur daiteke (pretesta), 
mezuaren diseinuan egon daitezkeen akatsak aurreikusteko eta desegokitzapenak zuzentzeko; 
publizitate-kanpaina egin ondoren ere neurketa egin daiteke (post-testa), helburuak 
zenbateraino bete diren eta nolako emaitzak lortu diren ikusteko. 

Pre-testa publizitate-kanpaina hasi aurretik egin ohi da. Mezuak, testuak eta esloganak 
konbentzitzeko nahi besteko indarra ote duten ikustea da helburua; horretarako, mezua 
zenbateraino ulertu den, onartu den eta famatu den neurtu behar da. Iragarkiaren protagonistak 
zenbaterainoko atsegina edo atzerakada, edo ez bata eta ez bestea, sortzen duen neurtzeko ere 
balio du. Test-mota hori talde-bileren bidez egin ohi da. 

Post-testaren helburua, aldiz, kanpainaren helburuak zenbateraino bete diren ikustea da. 
Bi motatakoak izan daitezke. Bata aurreneko emanaldia egin eta denbora gutxira egiten da; 24 
orduko oroimena esaten zaio. Iragarkia zenbat lagunek ikusi duten eta zer gogoratzen duten 
jakitea da helburua. Bestea post-test arrunta da, eta publizitate-kanpaina bukatu ondoren 
egiten da. Hartzaileak, berez edo eraginda, zer gogoratzen duen neurtzen da, bai eta iragarkiaz 
nolako deskribapena egin dezakeen ere. Post-testak marka edo enpresa batekiko jarrera 
neurtzeko eta fama nola aldatzen den ikusteko ere balio dezake. 

Frogatu ahal izan denez, iragarkiak hasieran eraginkorrak izan arren, gero, horrenbesteko 
emanaldiek eta errepikapenek higatu egiten dituzte; iragarkiaren mezua zenbat eta gehiagotan 
entzun, hainbat eta gutxiago gogoratzeko gauza izango gara. Izan ere, entzuleak arreta 
gutxiago eskaintzen dio dagoeneko ezaguna duen estimuluari; eta iragarkia behin eta berriro 
errepikatzen denean, entzuleak ez du markaren izena gogoratzeko motibaziorik. 
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15.9. Publizitatearen pre-testa eta post-testa 

 

15.9.1. Publizitatearen ikerketa 

Publizitatea jarduera komertziala da, eta, gainerako marketin-tresnek bezalaxe, ondasunak 
edo zerbitzuak saltzea du helburu. Horregatik, markaren izena edo banaketa ikertzen den 
moduan, publizitatea ere ikertu egin daiteke eta ikertu egin behar da. 

Marketinaren barruan jarduera berezia denez, publizitateak hainbat berezitasun ditu eta, 
horregatik, aparte aztertzea, eta arau orokorra kasu zehatzei aplikatzetik sortzen diren aldaerak 
azaltzea komeni da. 

Publizitatea definitzeko, jarduera komertziala dela esango dugu, kontsumitzaileari 
ondasun edo zerbitzu jakin bat badagoela jakinarazteko balio duena eta aukeran dituen 
ondasun edo zerbitzu guztietatik hori bera aukeratu behar duela konbentzitzeko erabiltzen 
dena. Hori dela eta, publizitateak ezaugarri jakin batzuk izan behar ditu, eraginkorra izango 
bada. Ezaugarri horiek bi dira nagusiki: 

1. Ondo bideratuta egon behar du, hau da, xede-talde batentzat izan behar du; argudio egokiak 
erabili behar ditu, nola arrazionalak hala emozionalak, eta ongi burututa egon behar du. 

2. Xede-taldeko pertsonekin, eta ez besteekin, jarri behar da harremanetan. 

Ezaugarri horiek gaingiroki azalduko ditugu ondoren, publizitatearen ikerketa aztertzeko 
ezinbestekoak direlako. Ondo bideratuta egoteak publizitatea norentzat den, zein jende-multzo 
edo xede-talderentzat den, zehaztuta egingo dela esan nahi du; horrez gain, publizitatearen 
urrats guztiak jende-mota hori eta dituzten ezaugarri sozio-demografiko eta psikografikoak 
gogoan hartuta bideratuko direla esan nahi du. Pertsona horiek sentikortasun handiagoa dute 
argudio batzuekiko beste batzuekiko baino. Argudio horietako batzuk arrazionalak izango dira 
(produktu jakin bat lehian daudenetan onena dela eta zergatik den onena sinestaraztea), eta 
beste batzuk, aldiz, emozionalak izango dira (jendeak produktuaren aldeko jarrera hartzea 
hurbilago sentitzen duelako, ez nolakotasun objektiboak aintzat hartu dituelako). 

Publizitateak ondo behar duela esateak ez du argudiorik behar: publizitate-lanaren (nola 
ikus-entzunezkoaren hala idatzizkoaren) kalitatea beste edozeren kalitatea bezain 
garrantzitsua da; baina publizitatean are nabarmenagoa da hori iragarkiak behin eta birritan 
ikusten direlako (horretarako egiten dira). Gainera, kontsumitzaileak eskatu ez duen 
informazioa ematen dutenez, aurkako erreakzioa sortzeko aukera handia da; baina txikiagotu 
egin daiteke publizitatea nola egiten den zainduz gero. Horrek ez du esan nahi iragarkiak 
egitea nahikoa denik. Iragarkiaren ideia kaskarra baldin bada, ez dio mailari eutsiko, ondo 
eginda egon arren, eta edukirik gabe geratuko da. 
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Iragarkia ondo bideratuta eta ondo egina egotea ez da nahikoa; horrez gain, ikustera edo 
entzutera eman behar zaio hainbat aldiz xede-jendeari. Horregatik, baliabideen plan egokia 
prestatu eta erosketa behar bezala egin behar da. Orduan esan ahal izango dugu publizitate-
-prozesua osorik ongi burutu dela. 

 

15.9.2. Publizitate-prozesua 

Publizitate-prozesua lau urratsetan zatitu izan da: planifikazioa (iragarleak eta agentziak 
nolako kanpaina egin nahi duten erabakiko dute); sormen-lana (erredaktore eta zuzendari 
artistikoek publizitate-euskarria emango diote edukiari); erabakia (iragarkiak agentziaren 
probak pasatu behar ditu eta bezeroak oniritzia eman behar du) eta kanpainaren erakustaldia 
(iragarkia hedabideetan jarri behar da).  

Horrela, burututzat eman daiteke publizitate-prozesua. Funtsean, iragarle, agentzia eta 
hedabideen arteko harremanak dira, protagonista nagusia −publikoa− erabat baztertuta. 
Publikoari berea den dirua gure produktua, eta ez beste fabrikatzaile batena, erosten inberti 
dezan eskatu nahi diogu, baina publizitate-prozesua publikoa aintzat hartu gabe bideratu dugu. 
Ez da, beraz, harritzekoa izango iragarkia kontsumitzailearen aldez aurreko ideietara edo 
asmoetara ez egokitzea, edo kanpainak kontsumitzaileari behar beste ez eragitea.  

Horrelako egoerei aurre hartzeko balio du, hain zuen, publizitatea ikertzeak, kontsumi-
tzaileari publizitate-prozesuan parte hartzeko aukera ematen diolako. 

Publizitatearen ikerketan giltzarria zein den kontuan hartuta, bi atal nagusi egingo ditugu: 

1. Hedabideetara irten aurretik, hots, jendeak publizitatea ikusi aurretik, ondo eginda dagoela 
ziurtatzeko. 

2. Hedabideetara irten ondoren, jendeak ordurako ikusia duela, ondo ezarrita dagoela 
ziurtatzeko. 

Publizitate-ikerketaren bi atal nagusi horiei publizitatearen pre-testa egitea eta post-testa 
egitea esaten zaie, hurrenez hurren. 

 

15.9.3. Publizitatearen pre-testa 

Pre-test hitza zentzu zabalean edo zentzu hertsian uler daiteke. Zentzu zabalean, iragarkia 
hedabideetara iritsi aurretik egiten diren ikerlan guztiak hartuko genituzke. Zentzu hertsian, 
aldiz, ikerlan-mota jakin bat bakarrik sartzen da. 
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Zentzurik zabalena hartuta, pre-testak honako ikerlanak bilduko lituzke: 

1. Miaketa-ikerlana. 

2. Publizitatearen kontzeptu-testa. 

3. Pre-testa zentzu hertsian, baina aldagai hauekin: 

!"Lehenengo erreakzioak. 

!"Xede-taldearen kontrola. 

!"Sormen-elementu bakartuen testa. 

!"Alternatiben testa. 

 

• Miaketa-ikerlana 

Xede-taldea definitzea eta aztertzea du helburu. Publizitate-kontuetan, gure publizitatea 
batez ere norentzat den izendatzeko erabiltzen dugu “xede-taldea" izena. Marketin-kontuetan, 
aldiz, beste zerbait da. Marketinean, unibertsoa hainbat kategoriatan zatitu ohi dugu, gure 
produktua kontsumitzen dutenak kontsumitzen ez dutenengandik bereizteko.  

Horren arabera, hiru talde izango ditugu: egungo kontsumitzaileak, kontsumitzaile izan 
daitezkeenak eta kontsumitzaile ez direnak. Egungo kontsumitzaileak gure produktua benetan 
erabiltzen edo kontsumitzen dutenak dira (adib.: alkohol-edarien kontsumitzaileak); kontsu-
mitzaile izan daitezkeenak produktua kontsumitu ez arren, kontsumitzera irits daitezkeenak 
dira (adib.: pertsona helduak, osasuntsuak eta abstemio ez direnak); kontsumitzaile ez direnak 
gure produktua kontsumitzen ez dutenak eta kontsumitu ezin dutenak dira (haurrak). 

Gure publizitate-kanpaina egungo kontsumitzaileentzat izan daiteke, jokabidea indartu 
nahi badugu eta kontsumitzaileak zaindu nahi baditugu (kontsumoaren maiztasuna areagotuz 
salmentak handitzeko, edo, besterik gabe, salmentei eusteko); edo kontsumitzaile izan 
daitezkeenentzat izan daiteke, egungo kontsumitzaile bilaka daitezen. Baina ez dira inoiz 
kontsumitzaile ez direnentzat izango, denbora alferrik galtzea izango litzatekeelako, eta agian 
legez kontrakoa litzatekeelako. 

Baliteke kanpaina kontsumitzaileentzat egin behar ez izatea, baizik eta erosleentzat, 
produktu horren kontsumitzaile diren ala ez kontuan hartu gabe (adibidez, etxekoandreak 
janari orokorren erosle eta kontsumitzaile izan daitezke; haur-janariekin, aldiz, kontsumitzen 
ez duten erosle dira). 

Beraz, kanpaina hiru xede-talderentzat egiteko aukera izango dugu: egungo kontsumi-
tzaileentzat, kontsumitzaile izan daitezkeenentzat eta erosle soilentzat. 
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Gure kanpainaren xede-taldea zein izango den erabaki ondoren, talde hori ikertzea izango 
da aurreneko lana. Horretarako, miaketa-ikerlana egingo dugu: taldea nork osatzen duen, 
azpitaldeak egiteko nolako homogeneotasuna duen, zein ezaugarri sozio-demografiko dituen, 
markekiko zein ezagutza duen edo marka jakin batekiko leialtasunik ote duen, produktuari 
zein erabilpen ematen dion eta talde horrentzat egingo den kanpaina planifikatu eta aurrera 
eramateko behar diren gainerako ezaugarri guztiak ikertuko ditugu. 

Bi teknika erabil daitezke: kualitatiboa eta kuantitatiboa. Datu desberdinak emango 
dituzte biek eta alderdi desberdinak aztertuko dituzte, baina elkarren osagarri izango dira 
emaitzari aberastasun handiagoa emateko. 

Miaketa-ikerlana, kasurik gehienetan, teknika kualitatiboen bidez egin behar izaten da.  

Ikerlan kuantitatiboak zenbakiek duten ziurtasuna ematen digu, hau da, xede-taldea era 
batekoa edo bestekoa dela esaten dugunean, egiten ari garen egiaztapen bakoitzak duen 
ordezkagarritasun-maila zein den jakin dezakegu. Ikerlan kualitatiboak, ordea, kuantitatiboak 
ez bezalako ñabardura-aberastasuna eskaintzen digu, egiazta ditzakegun hipotesiak proposa-
tzen dizkigu eta ikerlan kuantitatiboaren datuak interpretatzen laguntzen digu. Horregatik, ia 
beti egin behar izaten dira taldeko eztabaidak, ikerlan kuantitatiborik egin behar badugu ere. 

 

• Publizitatearen kontzeptu-testa 

Sormen-lana egin aurretik, publizitatearen kontzeptu-testa egin behar dugu. Test-mota 
horri buruzko iritzia, hala ere, ez da beti aldekoa izaten; Stephen King-ek, adibidez, test-mota 
hori egitearen kontrako arrazoiak eman zituen “How useful is Proposition Testing” artikuluan. 
Test-mota horren aldekoen esanetan, iragarkia izango denaren baliagarritasuna aztertzen 
zenbat eta lehenago hasi, orduan eta hobeto. Testak kontzeptua onartu dela frogatzen badu, eta 
jendeari atzerakadarik eragiteko elementurik ez duela, sortzaileek lasaitasun eta segurtasun 
handiagoz egingo dute lan. Testak, aldiz, kontzeptua baliozkoa ez dela frogatzen badu, 
sortzaileek ez dute denborarik galduko, gero kasurik onenean iragarkiaren pre-testak eta 
kasurik txarrenean publikoak berak baztertuko duen zerbaiti forma ematen. 

Kontzeptu-testaren aurkakoek diotenez, berriz, ez du ezertarako balio kontzeptu ona ote 
den jakiteak burutzapena kaskarra bada, indarrik gabe gera daitekeelako; horrez gain, test 
horrek ez duela iragarkiaren pre-testa egitea inolaz ere saihesten diote, eta test hori askoz ere 
beteagoa dela, kontzeptua eta burutzapena batera aztertzen dituelako. 

Ni lehenengoen alde nago. Gaitzei aurre lehenbailehen egin behar zaiela uste dut. 
Gainera, ez dugu ahaztu behar zenbateko laguntza den sortzailearentzat bere ideia ona dela eta 
garatzeko modukoa dela hasieratik jakitea, kontzeptu ugariren artean bat edo batzuk hautatu 
ahal izatea eta arrakastarik izango ez duen zerbaitetan denbora eta ahalegina alferrik erabili 
aurretik baztertzea. Esan behar da, gainera, kontzeptu-testak emaitza positiboa emateak ez 
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duela iragarkiaren pre-testa egin behar ez denik esan nahi. Baina ikertzea da gure lana, eta 
publizitate-lanbideari gure zerbitzua eskaintzea; onura, gainera, ez da egindako test-kopurutan 
neurtzen, emaitzetan baizik. Eta, nire ustez, aldeko emaitza lortzeko probabilitatea handiagoa 
da zenbat eta gehiago ahalegindu eta lehenago hasi. 

Kontzeptu-testaren teknika erraza da: kontzeptua bera, inolako sormen-apaingarririk 
gabe, iragarkiaren hartzaile izango diren horiei aurkezten zaie azter dezaten. 

Hor hasiko dira arazoak. Kontzeptua, bere izenak adierazten duenez, abstraktua da, 
formarik ez duen zerbait, ideia. Baina erakusteko, berezko izaera horretatik kanpoko forma 
eman behar zaio, telepatia erabili nahi ez bada behintzat. Beste era batera esanda, hitzak, 
irudiak, soinuak edo koloreak behar ditu. Beraz, xede-taldekoek kontzeptua ezagut dezaten eta 
iritzia eman ahal izan dezaten, formaren bat eman beharko zaio; hitzen edo irudien, edo bien, 
laguntzaz adierazi beharko dugu, beraz, kontzeptua. Kontzeptuari emango diogun forma 
horrek, oso arina izanda ere, eragina izango du, hitza ideia bezain perfektua ez delako eta ideia 
bene-benetako leialtasunez adierazi ezin duelako. 

Hori dela eta, kontzeptua komunikatzeko orduan, hots, elkarrizketatuari publizitate-
-kontzeptua erakusteko orduan, eraldatzen ari gara, gutxi edo asko. 

Eraldaketa hori, kontzeptu-testaren aurkakoei argudio gisa balio dien hori, hutsaren 
hurrengo iruditzen zait niri. Hobe da kontzeptu eraldatuxea aztertzea, bat ere ez aztertzea 
baino. Gainera, iragarkiak berak are gehiago eraldatuko du; garrantzitsuena, beraz, eraldaketa 
hori iragarkiaren burutzapenak eraldatuko duen norabide berean egitea da, eta ez beste 
norabide batean. Hori dela eta, kontzeptua iragarki sortu berria dela esan daiteke, ia formarik 
ez duena: makinaz idatzitako hitz batzuk besterik ez, argazki bat, marrazki bat. 

Zein alde dago, beraz, komunikatzeko behar-beharrezkoa den forma gutxienekoaz jantzi 
den publizitate-kontzeptuaren eta burutzapenaren hasierako urratsetan dagoen iragarkiaren 
artean?  

Maila-aldea baino ez da egongo, seguru asko. Eta asmo-aldea ere bai: kontzeptuari forma 
ematen diogunean, hartzaileari argien nola gertatuko zaion ari gara seguru asko pentsatzen. 
Iragarkiarekin hasten garenean, azken burutzapen materialaren inguruko zerbait izango dugu 
bueltaka buruan; hedabide jakin batez (prentsaz, telebistaz) ariko gara pentsatzen, testuaz, 
irudiaz. Eta horrek denak azken emaitzari eragingo dio. 

 

• Pre-testa, zentzu hertsian 

Ikertzaileak hemen erakuts dezake eskarmenturik handiena. Publizitate-materiala osorik 
edo zati batean testa dezake, burutzapen-maila desberdinetan testa dezake eta, beharra izanez 
gero, beste test batzuk ere egin ditzake eraldaketak egin ahala. Beraz, ongarritutako soroa da 
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publizitate-ikertzailearentzat. Egin daitezkeen pre-test motak ezin konta ahala dira. Hemen 
arruntenak baino ez ditugu aipatuko. 

a) Aurreneko erreakzioak 

Test-mota erabilgarriena da. Sormen-materiala edozein burutzapen-mailatan dagoelarik 
ere (oso aurreneko urratsak barne), xede-taldeari aurkezten zaio iritzia eman dezan. 
Etorkizunean iragarkia izango den hori enbrioi gisa dago material horretan. Elkarrizketatuek 
material horretan guk nahi dugun gauza bera ikusten eta ulertzen badute, oso zaila izango da, 
gero, iragarkia behin betikoa denean, ulertezin bihurtzea edo nahi ez genituen sentimenduak 
sortaraztea. 

Test-mota horrek, hala ere, badu mugarik. Batzuk erabili den materialaren izaeratik 
beretik datoz: materiala oso hasierakoa bada, iragarkiarekin duen antza oso urrutikoa izan 
daiteke. Beste batzuk erabiliko den hedabide-motatik datoz: hedabide grafikoa edo irratia 
erabili behar bada, arazoa ez da horrenbestekoa izango, oso material onargarria berehala eta 
kostu gutxirekin lor daitekeelako. 

Telebista edo zinema erabili behar bada, arazoa zailxeagoa da, materiala garestia izaten 
delako, burutzen denbora asko behar izaten duelako eta azken emaitzarekin zerikusi gutxi izaten 
duelako. Horregatik, askotan hobe da testa egiteko material berariazkorik ez erabiltzea eta 
sortzaileek kanpaina aurkezteko erabili dituzten zirriborro berberak (storyboards, kartoiak) 
erabiltzea. 

Testuak irakurtzeko baino ez du balio. Efektu bereziak, baldin badaude behintzat, azaldu 
egin beharko ditugu. Horrek irudimen-ahalegina eskatuko dio elkarrizketatuari, eta guk ikusi 
ahal izan dugunez, oso gustura egiten dute ahalegin hori, eta arrakasta erabatekoa izaten da. 

Batzuetan, testa egiteko ad hoc materiala sortzeko tentazioa izaten dugu telebistarako 
iragarkia denean: irudi azkar batzuk grabatzen dira bideoarekin, behin betiko iragarkiak izan 
ditzakeen efektuen antzeko batzuk erabiltzen dira, testua profesionala ez den ahotsak jartzen 
du, eta sasi-emaitzari “animatic” izen ponposoa ematen zaio. Elkarrizketatuei erakutsi eta 
iritzia eman dezaten eskatzen zaie; ez materialari berari buruzkoa, baizik eta animatic-a ikusi 
ondoren behin betiko materiala nola irudikatzen ote duten jakiteko. Emaitza ezin okerragoa 
izaten da, elkarrizketatuari bi ahalegin eskatu baitizkiogu: lehena aurkeztu diogun materiala 
ikustea eta, unean bertan, ikusi duena ahaztea, eta bigarrena benetako bertsioa nolakoa izan 
ote daitekeen asmatzea. 

Beraz, hobe izango da material xumeagoa aurkeztea, iragarkiak hartuko duen norabide 
berekoa, nahiz eta norabidearen hasiera-hasierakoa izan, material landuagoa aurkeztea baino, 
material landu horrek jatorritik eta helburutik aldenduz albotik joan behar badu. 
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Muga horiek, aldiz, erraz gainditzen dira emaitzen aberastasuna ikusita: oso azkarra da, 
(emaitzak 24 ordura eskura daitezke, testak gomendagarritzat joko dituen eraldaketa guztiak 
egin ahal izango dira, et, beharra baldin badago, material eraldatuari beste test bat pasarazi 
ahal izango zaio. Eta horrela, behar bestetan. 

b) Xede-taldea kontrolatzea 

Pre-testa osoagoa da. Materiala ahalik eta gehien biribildu ondoren, eta azken iragarkiaren 
ahalik eta hurbilenekoa lortu ondoren, xede-taldean oso kontuz hautatutako talde txiki bati 
erakusten zaio; horrela, iragarkiaren aurrean espero zen bezala erantzungo ote duten 
egiaztatzen da. Pre-test horren erabilpen teorikoa oso handia da, baina erabilera praktikoa 
txikia. Hori oinarrizko eskari bati zor zaio: materiala erabat edo ia erabat bukatuta ez badago, 
ezingo da behin betiko iragarkiaren ordezko izan; erabat edo ia erabat bukatuta badago, aldiz, 
zaila izango da iragarkiaren zati bati, edo agian iragarki osoari, aldaketarik egiteko denborarik, 
dirurik (eta gogorik) geratzea. Beraz, eraginkortasunik eza handia da; ondorioz, xahutu diren 
denbora, dirua eta baliabideak beste gauza errentagarriagoren batean erabil zitezkeen. 

Ez dut horrekin alferrikako testa denik esan nahi; baina definizioak berak (aldaketak 
egiteko aukera izatea) ondorioztatzen dituen baldintzak ez dira normalean betetzen. Testak 
emaitza positiboa ematen badu, denok pozik, lortutako arrakastagatik. Emaitza negatiboa 
bada, aldiz, ez dago gertaera pasatzen uztea beste erremediorik, eta hurrengo batean “gauza 
bera gerta ez dakigun” ikertzen lehenago hasteko asmo sendoa adieraztea baino. 

Xede-taldea kontrolatzeak emaitza ona duen kasuetan (gutxitan izaten badu ere, esan 
denez), testak iragarkiaren ulermen-maila eta sortzen dituen sentimenduak neurtzen ditu; baina 
ez ditu horren garrantzitsuak diren arreta edo oroimena eta antzeko ezaugarriak neurtzen. 
Neurketa horietakoren bat egitea ezinbestekoa denean, testari aldaketatxo batzuk eginez lor 
daiteke; adibidez, iragarkia beste batzuekin batera bloke batean jarrita edo −hobea baina 
garestiagoa dena− dagokion hedabidean egiazko emanaldiak eginda. Prozedura horrekin, hala 
ere, ezer gutxi edo ezer ez lortzeko eta asko gastatzeko arriskuak (dagoeneko aipatuak) ugari 
dira. 

c) Sormen-elementu bakartuen testa 

Kasu batzuetan ez dago iragarki osoa testatu beharrik, balio duela aldez aurretik 
dakigulako edo dagoeneko testa eginda dagoelako, iragarkiaren elementu jakin bati 
(titularrari, argazkiari...) buruz zalantzarik geratu arren. Horrelakoetan, ez du merezi test osoa 
egiteko behar den guztia antolatzen hastea, ez iragarki osoa testatzen duen aurreneko 
erreakzioen testaren kasuan, ez eta xede-taldearen kontrola egiten duen testaren kasuan ere. 
Nahikoa izango da zuzenean helburua lortzera bideratutako test-mota diseinatzea, iragarkiaren 
gainerako alderdiei buruz ezer emango ez badu ere. Sormen-elementu bakartuen testak 
horretarako balio du. Baina ez pentsa test txikia eta goranahi handirik gabea izateagatik 
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erabilpen gutxikoa denik; aitzitik, ikaragarrizko balioa du iragarkiak hobetzeko. Oso bizkorra 
da (lauzpabost egunetan egin daiteke) eta ez du material oso biribilik behar izaten; horregatik, 
beste test konplexuagoek baino eraginkortasun handiagoa du praktikan. 

Sormenaren etapa bukatu ondoren, baliteke ikerketaren zerbitzuak behar ez izatea, dena 
erabat argi geratu delako eta iragarkiaren balioari eta egokitasunari buruz inolako arazo edo 
zalantzarik ez dagoelako. Baina hori ez da beti gertatzen, eta normalean hedabidera zuzenean 
ateratzeko behar dugun segurtasuna falta izaten dugu. Baliteke egindako testekin nahikoa ez 
izatea; baliteke gerora arazoak sortzea; baliteke kanpaina-aukera bi edo gehiago izatea eta bata 
ala bestea aukeratzeko nahikoa irizpiderik ez izatea. Kasu horietan guztietan ikerketa 
ezinbestekoa da. Iragarkia edo honen elementuren bat behar bezala testatu ez badira, berriro 
egin beharko da testa lehendik egindako lana ez errepikatzen saiatuz eta behar dugun 
informazioa emango digun ikerlan-mota diseinatuz. Zaila da kasu horietarako test-mota 
estandarizatu samar bat eskematizatzea, egon daitezkeen premiak infinitu direlako eta 
horietako bakoitzak trataera berariazkoa beharko duelako. 

Arazoa sormen-estrategiaren bertsio bat baino gehiago izatea denean, ondoko irtenbidea 
dugu: 

d) Alternatiben testa 

Idatzitako edo ikus-entzunezko materiala da testatu behar dena. Test honetan, alderatu 
nahi dugun alternatiba bakoitzeko elkarrizketatu-talde homogeneo bat osatu behar dugu, eta 
bakoitzari, egoera berdin samarrean, alternatibetako bat aurkeztu, beti beste iragarki batzuen 
artean tartekatuta, beti iragarki berberen artean, eta beti hurrenkera berean. Horrela, iragarki 
bakoitzari buruz jasoko diren iritziak ez dira alternatiba batetik bestera aldatuko, 
iragarkiagatik beragatik ez bada; ez behintzat, inguruko arrazoiengatik. 

Prentsako materiala baldin bada, hainbat alternatiba ditugu testa burutzeko. Biribilena 
testatu beharreko alternatiba guztiak argitalpen desberdinetan jartzea izango litzateke eta 
horien aleak elkarrizketatuei banatzea; egun pare bat barru, iragarki horri buruz galdetuko 
diegu. Horrekin, arreta zenbateraino erakarri dien neurtuko dugu, eta iragarkiak publizitate-
-mezua komunikatzeko nolako gaitasuna izan duen.  

Prozedura horrek abantaila bat du: elkarrizketatuek benetako egoeran jasotzen dute 
iragarkia. Baina desabantaila asko ditu: prezioa da garrantzitsuena; iragarki guztien azken 
probak egin behar dira, eta, gainera, argitalpenetan agertzeagatiko tarifak ordaindu behar dira. 
Eta horrek testa ikaragarri garesti dezake, iragarleak dituen baliabideak gaindituz agian, edo 
kanpainaren bolumena ikusita, arrazoizko neurriak gaindituz. Baina okerrena honakoa da: 
benetako argitalpenak ordainduta ere ezin dugula ziurtatu testatu beharreko alternatiba guztiak 
egoera berean egongo direnik: iragarki bat eskuineko orrialdean egon daiteke, eta beste bat 
ezkerrean; bat argitalpenaren hasieran egon daiteke, beste bat amaieran; bat artikulu 
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interesgarriaren barruan txertatuta egon daiteke, beste bat interesik ez duen atalean. Erabateko 
berdintasuna lortzeko modu bakarra argitalpenari testaren jatorrizkoak ale desberdinetan 
txerta ditzala eskatzea da, batzuetan iragarki bat eta beste batzuetan, leku berean, beste 
iragarki bat ager dadin. Idatzizko hedabideekin harremanik txikiena duena ere jabetuko da 
horrelako tratura iristeko zailtasunaz; ez dago esan beharrik, gainera, prozedura horrekin arazo 
ekonomikoak iraun ez ezik, areagotu egin daitezkeela. 

Beraz, irtenbiderik praktikoena alternatibetako bat bilduko duen folder-a egitea izango da, 
eta beste alternatiba bilduko duen beste folder berdina egitea ondoren. 

Alternatiba gehiago baldin badago, folder gehiago egin beharko dira. Elkarrizketa bana-
-banakoa izango da, eta beti berdina, testatu behar den alternatiba edozein dela ere, testatu 
beharreko iragarkiek eskatzen dituzten aldaketak bakarrik eginez. 

Testatu behar den materiala ikus-entzunezkoa denean, sistema berbera izango da, baina 
zailtasunak handiagoak. Ezinezkoa da elkarrizketak egitera etxez etxe joatea. Jendea 
proiekzio-aretora eraman beharko dugu taldeka. Areto horrek gela edo bulego txiki batzuk 
izan beharko lituzke bana-banako elkarrizketak egiteko; bana-banakotasunaren printzipioari 
eutsi egin behar zaio, prentsaren kasuan bezalaxe. Testatu beharreko filma xede-talde antzeko 
batentzako iragarki-multzoan txertatu behar da, eta iragarki-zerrenda hori dokumental ahalik 
eta neutroenaren erdian txertatu. Osatu dugun bloke hori elkarrizketatu-multzoari emango 
diogu ikus dezan. Elkarrizketatu horien antzeko ezaugarriak dituzten beste elkarrizketatu 
batzuei gure bloke hori bezalako beste bat ikusaraziko diegu, baina testatu beharreko 
alternatiba baten ordez bestea jarrita. Bi alternatiba baino gehiago egongo balira, eragiketa 
horrenbestetan errepikatu beharko genuke. Lortutako emaitzak alderagarriak izango dira 
elkarrizketatuen, materialaren eta elkarrizketa-motaren homogeneotasunaren funtsezko araua 
zorrotz bete baldin badugu. 

Ahaleginaren nondik norakoa ikusita, ez dago esan beharrik test-mota hori oso garestia 
dela; prentsarena, zertxobait gutxiago, telebistarena ikaragarri. Gainera, erabat bukatutako 
materiala behar da erabilitako iragarki-zerrenda horretan tartekatzeko modukoa izan dadin. 
Horrez gain, denbora asko eskatzen du, oso test konplexua delako; ez da astebeteko kontua 
izaten. Beraz, beste test-mota batzuetan aipatu ditugun desabantailetako hainbat biltzen ditu. 
Eta abantailarik ere, ez du horrenbeste. 

  

 

 

 

Test-mota hau osoa da, sofistikatua, denbora eta diru asko behar du, biribila da, eta, 
hala ere, kasurik gehienetan, emaitzak ez dira praktikoak izaten. 
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Alternatiba gisa aurkeztuko ditugun iragarkiek sormen-estrategia antzekoa edo berdina 
baldin badute, eta desberdintasun txiki batzuk baino ez badituzte, testetan zehar 
desberdintasunoi antzemateko aukerak oso txikiak izango dira. Sormen-estrategia desberdina 
izan bada, baina iragarkien tonua antzekoa, ez dugu iragarki baten edo bestearen aldeko alde 
esanguratsurik lortuko. Iragarkiaren tonua erabat desberdina bada bakarrik izango dugu 
alternatiba baten edo bestearen aldeko joera garbia. 

Hala ere, argi dago askotan ez dagoela alternatiben testaren beharrik iragarki batzuk erabil 
daitezkeela eta beste batzuk ez jakiteko. Gauza bera lortuko genuke iragarki bakoitzari aurrez 
aurreko testa pasarazita (xede-taldearen kontrolarena, adibidez), edo baita aurreneko 
erreakzioen testa pasarazita ere. 

Hemen esandakotik ondoriozta daitekeenez, oso kasu gutxitan emango du alternatiben 
testak espero izatekoa zen emaitza osoa. Gainera, badira beste ikerketa-mota batzuk denbora 
laburragoan eta diru gutxiagorekin antzeko emaitzak emango dituztenak. 

 

15.9.4. Post-testa 

 “Pre-test” hitza bezalaxe, post-test hitza ere zentzu zabalean eta zentzu hertsian har 
daiteke. Aurrenekoak sormen-materiala behin betikotzat hartu ondoren eta iragarkia hedabi-
deetan zabaldu ondoren egiten zaizkion azterketa guztiak hartzen ditu, eta bigarrenak 
azterketa horietako batzuk bakarrik. 

Kasu bietan, ikerkuntzak zeregin garrantzitsua du benetan lortu ditugun emaitzak zein 
diren esan dezakeelako. Pre-testak zer lortuko dugun esango digu. Baina esanak ez du izana 
egiten! Eta, beraz, hilabete askoko (eta batzuetan urtetako) lanari itxura emango dion kanpaina 
ez da post-testa egin arte ondo baloratu ahal izango. 

 

• Post-testa, zentzu hertsian 

Kontzeptu-testak bezalaxe, post-testak ere kontrako iritzi asko ditu. Horien esanetan, 
iragarki batek duen on edo txar guztia pre-testean zehar ikusi behar da kanpainaren amaierara 
itxaron gabe, orduan alferrik izango baita okerrak zuzentzen hastea. Baina ni ez nago erabat 
ados. Nire ustez, egia da iragarkia edo kanpaina ezin dela aurrez ebaluatu gabe bideratu, gero 
ebaluatuko den aitzakiaz, okerrak orduan konponezinak izango direlako. Eta egia da, halaber, 
pre-testa garaiz egiten bada eta fidagarritasun-berme guztiekin egiten bada, gerora izango 
ditugun emaitzen aurrerapen garrantzitsua izango dela. Baina ez dago gure aurreikuspenak 
espero genuen bezalaxe atera direla egiaztatzea bezalakorik. 
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Post-testak, iragarkiak duen komunikatzeko gaitasuna neurtzeaz gain (pre-testak ere 
neurtzen baitu), kanpaina bukatu ondoren −emanaldi guztiak egin ondoren− iragarkiak utzi 
duen oroimen-maila ere neurtzen du; iragarkiak arreta zenbateraino piztu duen ere neurtzen 
du, hau da, kanpaina bukatu eta lehiako beste produktuen kanpainak ere ikusi ondoren, eta 
produktuarekin zerikusirik ez duten beste hamaika produkturen kanpainak ere ikusi ondoren, 
kontsumitzailearen gogoan zer geratu den neurtzen du; izan ere, publizitate horren guztiaren 
hartzaile pairakorraren buruan leku hartzen baitute guztiek ere, batez ere, iragarkiak benetako 
egoeran, eta ez errealitatetik gertuko laborategi-egoeran, ikusi dituelako.  

Horrez gain, post-testak konbinazio ugari egiteko aukera ematen du, eta, horregatik, oso 
tresna baliagarria da kanpaina-arduradunarentzat. Kanpaina jakin baten neurketa bakartua egin 
dezakegu, izango dituen emaitzen berri izateko. Baina hainbat post-testen katea ere antola 
daiteke, kanpaina bakoitzeko bi edo kanpaina bakoitzaren ondoren bat eginez; kate horrek 
gure produktuarekin eta gure markarekin gertatzen ari denaren informazio alderagarria 
emango digu, hala nola, zein urrats pasatu dituen, ondoz ondoko kanpainek nolako 
eraginkortasuna izan duten eta lehian dauden markek nolako emaitzak lortu dituzten, inoren 
esperientziak aztertzetik ere ikasi egin daitekeelako.  

Horri inbertsioen azterketa eta marka bakoitzaren sormen-estrategien eta baliabideen 
ikerketa gehitzen badiogu, hurrengo kanpaina programatzeko balio handiko informazioa 
izango dugu. 

Bi aldiz pentsatu gabe erosten diren produktuetan, publizitatea gogoratzea bezain 
garrantzitsua da markaren izena gogoratzea. Kanpaina baten elementu zehatzak benetan 
gogoratzen dituzten elkarrizketatuen kopuruari dagokionez, beti da publizitate hori gogoratzen 
dutela diotenena baino txikiagoa. 

Post-testa da markaren irudia ikertzeko ere momenturik onena. Hona hemen ikerketa 
batzuen emaitzak: publizitateak, eta batez ere publizitate ikusi berriak, eragin garrantzitsua du 
kontsumitzailearengan. 

 

• Oroitzapena, 24 ordura 

Kanpainen beste neurketa bat (iragarkiena, kasu honetan) “24. orduko oroitzapena” 
izenez ezagutzen duguna da. Pre- eta post-testaren arteko zerbait da, eta oso baliagarritasun 
txikia du; oso-oso txikia, hutsaren hurrengoa. Iragarkia kalera atera ondoren, lehendik jakin 
beharko genukeen zerbait ezagutzeko balio du: iragarkiaren komunikatzeko gaitasuna. 
Kanpaina bukatu ondorenerako utzi beharko litzatekeen zerbait garaia baino lehen ezagutzeko 
ere balio dezake: izango duen eragina eta onarpena, alegia. Test honen helburua bietako 
edozein dela ere, ez dirudi erabilitako prozedurarekin (telefono bidezko edo aurrez aurreko 
elkarrizketa azkarrarekin) bat datorrenik, ez eta egiten den garaiarekin ere (iragarkiaren 
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aurreneko emanaldiaren edo emanaldien ondoren). Emanaldi bakoitzaren oroitzapena 
neurtuko du, besterik ez. Beste edozein test-motari baino gehiago eragin diezaioke inguruak, 
eta, horregatik, emaitzak asko alda daitezke iragarkiaren beraren komunikatzeko gaitasuna 
gorabehera. 

Bi aldiz egin dugu ariketa bera: behin “A” autoaren iragarkia neurtzeko, eta beste behin  
“B” autoarena neurtzeko. Iragarki bakoitza behin eman zen telebistaz, bloke batean txertatuta. 

Dena den, “A” autoak zorte txarra izan du; izan ere, iragarkiaren blokeak beste 10 
iragarki izan ditu, hamar horietatik bost automobil-iragarkiak izan dira, eta, horrez gain, 
ondoren etorri den programa beste auto-marka baten babesarekin egin da eta, normala denez, 
bere iragarkia ere txertatu du. “B” autoaren blokeak, aldiz, 9 iragarki izan ditu guztira eta 
bakarra izan da automobil-iragarkia. Beraz, normala da “B” automobilari buruzko 
azterketaren emaitzak “A” automobilarenak baino askoz ere hobeak izatea, iragarkiaren 
beraren berezko ezaugarrietan sartu gabe. 

 

 

15.10. Irudi-azterketa 

 

15.10.1. Sarrera 

 “Irudia” hitzak esanahi desberdinak ditu. Kasu guztietan, ordea, irudia abstraktua eta 
zehaztugabea da; prozesuan zehar identifikatu nahi diren ezaugarriak elkartzen dituen adimen-
-prozesuaren emaitzatzat hartzen da. Gure azterketaren erreferentzia gisa, irudia honela defini 
daiteke: “enpresa, erakunde, produktu edo marka bati buruz publikoak, oro har, edo talde 
jakin batek duen ideia, sinesmen eta iritzi mental edo psikologikoen buru-adierazpidea”. 

Enpresa, produktu edo marka bati buruz pertsonek lehen ezaguera duten unetik bertatik 
buruan itxuratzen duten hori da irudia. Enpresaren irudia, Worcester-ek1 dioen bezala, 
“enpresari buruz jendeak dituen esperientzia, irudi, sinesmen, sentimendu eta ezaguera 
guztien elkarrekintzaren emaitza da”. Gauza bera gertatzen da edozein produkturen eta 
edozein markaren irudiarekin. 

Diseinu grafikoko enpresa batzuk eta, neurri txikiagoan, publizitate-agentzia batzuk 
enpresaren irudia logotipoarekin lotzen saiatzen dira. Horrela, erakundearen irudia dagokion 
logotipoak edo anagramak ordezkatuko luke gehienetan. Hedabideek, zeharka baldin bada ere, 
erakunde baten irudiaren ideia oker hori zabaltzen lagundu dute; adibidez, Bilbao eta Vizcaya 
bankuek bat egin zutenean, sortu zen erakunde berriak logotipo berria hartu zuen eta idatzizko 

                                                           
1 WORCESTER, R.M.: “Corporate Image Research”, in WORCESTER, R.M., eta DOWNHAM, J.-en Consumer Market 
Research Handbook, McGraw-Hill, Erresuma Batua, 603. or. 
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hedabide batek erakundeak irudia aldatu egin zuela esan zuen2. Antzeko zerbait gertatu zen 
Campsa, Renfe, Repsol... enpresek logotipoa aldatu zutenean ere. 

Erakunde baten logotipoa edo izen komertziala pertsona fisiko edo juridikoak ekonomia-
-jardueran bere burua identifikatzeko erabiltzen duen ikur bereizgarria da; bere jarduera 
antzeko beste batzuetatik bereizteko balioko du.  

Marka, era berean, pertsona baten produktuak edo zerbitzuak merkatuan beste pertsona 
baten antzeko produktu edo zerbitzuetatik bereizteko balio duen ikurra edo baliabidea da3. 
Izaeragatik beragatik, izen komertziala eta marka ikur desberdinak izaten dira, eta, bere 
horretan, garrantzia izan dezakete enpresa askoren marketinean; baina ikur-mota horiek biak 
ez dira berez erakundearen edo markaren irudia hurrenez hurren, baizik eta, asko jota ere, 
irudiaren edukiaren zatiak.  

Oro har, irudiak ondoko osagaiak dituela esan dezakegu: 

a) Nabarmentasuna. Publiko jakin batek erakunde, produktu edo marka bati buruz berez duen 
ezaguera-maila adierazten du. 

b) Indarra. Erakunde, produktu edo marka bat eta dagozkion estimuluak berez zenbateraino 
edo zein bizkor lotzen ditugun adierazten du. 

c) Edukia. Aztertzen ari garen erakunde, produktu edo markari atxikitzen zaizkion ezau-
garriak biltzen ditu. Ezaugarri horiek positiboak, negatiboak edo neutroak izan daitezke, 
hots, aldekoak, kontrakoak edo ez bata eta ez bestea. 

Irudiak bere izaera du, irudiari berari buruz dugun kontzeptuaren ondorioz; beraz, teorian, 
zenbat pertsona dauden, gauza beraren hainbat irudi edukiko dugu. Baina praktikan irudi 
horiek guztiak jende-talde edo publiko desberdinetan multzoka daitezke. Jende-multzo 
berean, goian deskribatu ditugun irudi-elementuak multzo batetik bestera alda daitezke, batez 
ere irudiaren beraren edukia. Hori dela eta, garrantzitsua da erakunde, produktu edo marka 
baten irudiaz hitz egiten dugun bakoitzean, zein publiko- edo talde-motak jasoko duen argi eta 
garbi zehaztea. Oro har, talde hauek izan daitezke irudiaren hartzaile: 

1. Kontsumitzaileak: 

!"Enpresa, produktu edo marka baten kontsumitzaileak. 

!"Kontsumitzaile izan daitezkeenak. 

2. Banatzaileak: 

!"Enpresa, produktu edo marka baten banatzaileak. 

!"Banatzaile izan daitezkeenak. 
                                                           
2 Fomento de la Producción, 1989-03-12, 29. or. 
3 1988ko azaroaren 10eko Markei buruzko Legean jasotako definizioa. 
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3. Hornitzaileak. 

4. Akziodunak. 

5. Agintzen dutenak. 

6. Iritzi-liderrak. 

7. Enplegatuak. 

8. Beste talde batzuk. 

 

15.10.2. Irudi-azterketen beharra 

Erakunde bat ezin da bere irudiaz, ez eta bere produktu eta marken irudiaz ere, axolagabe 
izan. 

Irudia aldekoa denean, erakunde horrek merkatuan egingo dituen jardueren aurrean 
aldeko jarrera izango dute publiko desberdinek. Baina irudia txarra denean, erakundeak 
oztopoak izango ditu jardueretako asko aurrera eramateko. 

Markaren irudiari erreparatuko diogu unetxo batez. Marka jakin batek irudi ona izateak ez 
du marka hori erosiko dugunik esan nahi, baina irudi okerragoa duen beste marka batek baino 
probabilitate handiagoa izango du, zalantzarik gabe. Hala ere, kontsumitzailearen balorazio 
pertsonalean, irudirik onena duen produktua ez baizik eta beste bat erosteko makina bat 
arrazoi egon daiteke.  

Hona hemen nagusiak: 

1. Erosteko ahalmen-falta erlatiboa. Kontsumitzailearen ustez, Mercedes automobil-marka 
izan daiteke, adibidez, bere balorazio pertsonalean onena, baina automobila eskuratzeko 
orduan Ford markakoa eros dezake, merkeagoa delako. 

2. Denbora-faltagatik edo presagatik. Kontsumitzaileak, batzuetan, bere ustez kaskarragoa 
den marka erosten du, produktu edo zerbitzu hori kontsumitzeko duen premiak bultzatuta. 

3. Banaketa-faltagatik. Banaketa-maila egokia ez denean, baliteke kontsumitzaileak une jakin 
batean produktu baten marka bat nahiago izatea, baina ibiltzen den saltokietan edo bizi den 
inguruan marka hori banatzen ez denez, ezin erosi izatea. 

Arestian aipatu ditugun egoeren ondorioz, baliteke marka jakin batez dugun irudiari 
erreparatuz espero izatekoa zen jokabidea ez baizik eta beste bat aukeratzea; enpresarentzat, 
hala ere, merezi du irudi ona lortzeko behar diren ahaleginak egitea, irudia enpresak kontro-
latu eta zuzenduko duen prozesuaren emaitza izan dadin (eta ez kasualitatearen emaitza 
bakarrik). 
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Irudia ez da betiko; aldaketak izan ditzake denboran zehar. Irudiaren eraldaketa horiek 
erakundeak merkatuan egiten dituen jardueren ondorio izan daitezke, eta publikoak berak 
irudia itxuratzen duten hainbat ezaugarriri buruz duen balorazioaren ondorio ere bai. Horren 
eraginez, irudiaren ebaluazioa denboran zeharreko prozesu dinamikoaren zatia baino ez da, 
aldian behin irudia aztertu behar delako, nahi ez bezala desbideratzen baldin bada dagozkion 
neurriak hartu ahal izateko. 

Irudi-azterketaren bidez, irudia itxuratzen duten ezaugarriak zehaztuko ditugu, bai eta une 
jakin batean ezaugarriok izan dezaketen garrantzia ere, horien elkarrekintzaren bidez 
erakunde, produktu edo marka batek lehian dituen besteen aldean (edo idealtzat hartzen diren 
beste erakunde, produktu edo marken aldean) duen irudia definitu ahal izateko. 

 

15.10.3. Irudi-azterketan erabiltzen diren teknikak 

Irudia aztertzeko, teknika kualitatiboak, kuantitatiboak edo mota bietakoak batera erabil 
daitezke, ondoren azalduko dugun moduan. 

Teknika kualitatiboek honako alderdi hauek dituzte: 

1. Informazioa pertsona-talde txikietatik lortzen dute. 

2. Informazioa lortzeko jende gutxi erabiltzen denez, taldea ez da aztertu beharreko 
populazioaren ordezko estatistiko egokia izango. 

3. Informazioa biltzeko, metodo psikologiko eta/edo psiko-soziologikoak erabiltzen dira. 

4. Aipatutako metodoak erabilita, arazoak zehatz-mehatz landu eta azter daitezke, 
norbanakoaren maila kontzientea gaindituz eta subkontziente-mailan eta inkontziente-
-mailan sartuz; horietatik balio handiko informazioa lortzen da. 

5. Emaitzen interpretazioa ere dagokion teknikariak hainbat psikologia-eskolatatik jaso 
duen eraginaren araberakoa izango da, nolabaiteko subjektibotasuna izaten dutelako. 

Irudi-azterketan gehien erabiltzen den teknika kualitatiboa talde-bilera da. Teknika 
kuantitatiboek, berriz, inkesta erabili ohi dute informazioa biltzeko. Hona hemen horren 
ezaugarri nagusiak: 

1. Jende askoko taldeetatik hartzen dute informazioa, tamaina desberdinetako laginak 
erabiliz. Lagin horiek aztertu beharreko populazioaren ordezkari izaten dira 
normalean. 

2. Lagina handia izaten denez, eta populazioaren ordezko izaten denez, emaitzak 
populazio osora estrapola daitezke, errore-maila jakin batekin. 

3. Bildutako informazioa aldagai anitzeko tekniken bidez landu daiteke. 
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4. Normalean ez dute gertakarietan sakontzeko aukerarik ematen, ikerketa kualitatiboaren 
emaitzak kuantifikatzeko ez bada; baina, orduan ere, planteamendua beti dago 
egituratuta eta, horrez gain, oso azalekoa izaten da, informatzaileekiko harremana 
maila kontzientean egin behar izaten delako. 

Estatistikaren eta ordenagailuen garapenak aukera ematen digu lortutako 
informazioarekin aldagai anitzeko teknikak erabiltzeko, inkestak behar bezala diseinatuta 
baldin badaude; irudi-azterketetan, aurrerapen garrantzitsua da hori betiko irudi-azterketen 
aldean. Aurreraxeago aldagai anitzeko teknikekin egindako irudi-azterketaren adibidea jasoko 
dugu. 

Teknika mistoak, irudi-azterketei aplikatuta, teknika kualitatiboen eta kuantitatiboen 
abantailak konbinatzen saiatzen dira, eta desabantailak murrizten; berez, ikertzaile batzuek 
diseinatutako metodo eta prozedura espezifikoak dira, baina oro har gutxi erabiliak. 

 

15.10.4. 1. kasu praktikoa: finantza-erakundeez jasotako irudia, aldagai anitzeko 
azterketaren bidez zehaztuta 

• Ikerketan erabilitako metodologia 

Ikerketan planteatutako helburuei jarraiki, finantza-zerbitzuen bezeroak izan dezakeen 
jokabideari buruz abiapuntuko hipotesi batzuk definitu ziren, eta horiek erabili ditugu 
oinarritzat hemen azalduko dugun ikerketan erabilitako metodologia zehatza erabakitzeko. 
Hona hemen hipotesi haiek: 

a) Finantza-zerbitzuen bezeroak aurrezki-kutxa baten edo banketxe baten zerbitzuak erabili 
ala ez erabakitzea hainbat faktoreren araberakoa izan daiteke. Hona hemen: 

!"Kutxei eta banketxeei buruz duen jarrera. 

!"Lortzen dituen abantailez duen irudia. 

!"Eskaintzen zaizkion zerbitzuez duen informazioa. 

!"Egitura horretan bere lekua izan dezakeen ustea. 

b) Erakunde jakin bati buruz bezeroak hartuko duen erabakia hauen araberakoa izango da: 

!"Finantza-erakunde horri buruz duen irudia gainerako kutxa eta banketxeekin alderatuta; 
hau da, finantza-erakunde bati besteen aldean ikusten dizkion abantailak. 

!"Finantza-erakunde bakoitzean duen jokabidea, bakoitzean jaso ditzakeen zerbitzuen 
arabera. 

!"Kutxa eta banketxe bakoitzari ikusten dizkion abantaila eta zerbitzuak, eta bakoitzak 
nola jasotzen dituen. 
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Beraz, kasu horretan garrantzitsutzat jo zen finantza-zerbitzuak eta/edo produktuak 
jasotzen dituen bezeroak erakunde bat besteen artean aukeratzeko dituen irizpide edo 
ezaugarriak zehaztu ahal izatea. Irizpide horiek jakinda, aztertutako erakundeez jasotako 
irudia zehaztu ahal izan genuen. 

Hipotesi horiek erabiliz, ondo bereizitako bi etaparen metodologia zehatza definitu 
genuen. Hona hemen etapa horiek: 

a) Aldez aurreko fase kualitatiboa. Finantza-erakunde bat edo bestea aukeratzeko 
erabakiaren fenomenoa aztertzeko balioko digu. Dauden eta ezagutzen diren erakundeak 
(kutxak eta banketxeak) kontuan hartuta, erabakitzeko orduan erabiltzen diren irizpideak 
zehaztu behar ditugu. 

Horretarako, fase honetan, eztabaida libreko talde bat osatu behar da, aztergai dauden 
finantza-erakundeen helburu izan daitekeen merkatuko kide batzuk bilduta. Eztabaida 
horretan, ondoko alderdi nagusiak aztertu ahal izan genituen guk: 

!"Lehian dauden finantza-erakundeek duten irudiaren oinarrizko ezaugarriak. 

!"Bezero izan daitezkeenek banku-kontuetan duten jokabidean aurrera edo atzera egiteko 
arrazoiak. 

!"Finantza-bezeroek dituzten jarrerak eta erabiltzen dituzten adierazpen semantikoak. 

!"Finantza-zerbitzuekiko duten jokabidearen baldintzatzaileak. 

Horren ondorioz, ikerketaren aurreneko fase kualitatibo honek irizpideak, ohar 
adjektibatuak eta adierazpen semantikoak biltzeko aukera eman zuen. Ondoren, fase 
kuantitatiboan (inkesta egituratuan) egiaztatu genituen. 

b) Inkesta kuantitatibo egituratua. Fase honetan lortuko ditugu benetan ondorioak 
ateratzeko eta geroko jokabideei buruz aholku emateko behar ditugun datu guztiak. 

Mila laguneko lagina aukeratu genuen; Bizkaiko populazioa ordezkatzeko modukoa, 
Bizkaia hartu baitzen ikerketaren xedetzat. Ezaugarri hauek izan behar zituzten lagun horiek: 

!"2.000 biztanletik gorako hiriguneetan bizitzea. 

!"Sexu bietakoak izatea. 

!"Hemezortzi urtetik gorakoak izatea. 

!"Gizarte-maila guztietakoak izatea. 

!"Finantza-erakundeekin harremanen bat izatea. 

Bigarren fase kualitatibo honen emaitzei aldagai anitzeko azterketa estatistikoa egin 
zitzaien, faktoreen elkarrekikotasun-azterketaren (“ANAFACO”) bidez. Azterketa horren 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      137 

bitartez, aztertutako zazpi finantza-erakundeak 1. taulan ikusiko ditugun 16 adierazpen 
semantikoekin lotu ahal izan ziren. 

Elkarrekikotasun horien ondorioz, hainbat elkartasun-mapa lortu genituen multzo 
homogeneo bakar baten gisan, “ANAFACO” programari jarraiki. Hona hemen programaren 
oinarrizko ezaugarriak: 

!"Proposatutako finantza-erakunde bakoitzari eman zitzaizkion semantika desberdinei 
balio batzuk eman genizkien, 7 puntuko adostasun/desadostasun eskalaren arabera.  

!"Programak multzo bakoitza (erakundeak eta semantikak) bestearekiko azaldu zigun, 
eta adierazpideko distantzien arabera, lotura hauek azaldu zizkigun: 

#"Finantza-erakunde bakoitzak besteekiko duen lotura. 

#"Semantika bakoitzak besteekiko duena. 

#"Finantza-erakunde bakoitzak semantika bakoitzarekiko duena. 

 “ANAFACO” programak faktore-azterketa egiten du, lehenik errenkaden (semantiken) 
artean eta ondoren zutabeen artean, eta azterketa biak elkartzen ditu, datuak errenkadei jarraiki 
irakurrita edo zutabeei jarraiki irakurrita berdin-berdinak direlako. Beraz, bikoiztasuna dago 
sarrera-matrizeko lerroen azterketaren eta zutabeen azterketaren artean, eta ondorioz, 
hurbilpen oneneko planoa berdina izango da kasu bietan. 

Grabitate-zentroak eta, batez ere, errenkadetatik ateratako “faktoreen” inertziak, bat 
egiten dure zutabeetatik ateratako “faktoreen” grabitate-zentroarekin. 
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1. TAULA 

Finantza-erakundeak tipifikatzeko erabili ziren ezaugarriak:  

behin betiko eskala semantikoak 

1. Zerbitzu azkarreko erakundea / Zerbitzu moteleko erakundea 

2. Bezeroekiko axolagabea / Bezeroen lagun ona 

3. Kontu-korrontea irekitzeko egokia / Kontu-korrontea irekitzeko desegokia 

4. Oso erakunde dinamikoa / Erakundea ez da oso dinamikoa 

5. Diru asko duenarentzat bakarrik / Edozeinentzat, gutxi aurrezten duenarentzat ere bai 

6. Langileak ez dira oso trebeak / Langileak oso trebeak dira 

7. Zerbitzuei buruzko informazio ona du / Ez du zerbitzuen informaziorik ematen 

8. Kredituak (maileguak) emateko erraztasun handia eskaintzen du / Kredituak emateko 
orduan ez du erraztasunik eskaintzen 

9. Aurrezki-libreta irekitzeko egokia / Aurrezki-libreta irekitzeko desegokia 

10. Ez du bezeroen konfiantza merezi / Bezeroen konfiantza merezi du 

11. Aurrezkiari sari ugari eskaintzen dizkio / Ez du aurrezkietarako saririk 

12. Zerbitzu gutxi eskaintzen ditu / Zerbitzu asko ditu 

13. Familiari arazoetan laguntzen dio / Familiari ez dio arazoetan laguntzen 

14. Kredituak epe laburrerako bakarrik ematen ditu / Oso epe luzerako kredituak ematen 
ditu 

15. Bizkaiaren garapenaz asko arduratzen da / Ez da Bizkaiaren garapenaz arduratzen 

16. Etxekoen aurrezkietarako egokia da / Ez da etxekoen aurrezkietarako egokia 
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  Finantza-erakundeak 

  E.1     E.2     E.3    .    .    .    .    . E.j .    .    .    .    E.6     E.7 
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Metodologiaren ikuspuntutik, “ANAFACO” programaren funtsezko helburua datuen 
aurkezpena sinplifikatzea eta aztertutako fenomenoen erregulartasuna eta hurrenkera hobeto 
ikusteko baliabideak eskaintzea da. Ondorio gisa, faktore-kopuru murritza (normalean hiru) 
ateratzen da, aztertzen ari garen 23 aldagai horiek (16 semantika eta 7 finantza-erakunde) 
bilduta; hau da, sarrera-matrizearen errenkada- eta zutabe-kopurua murrizten du matrizea 
erabilgarriagoa eta interpretatzeko errazagoa izan dadin, betiere, murrizte horretan informazio 
erabilgarri ahalik eta gutxien galtzeko sine qua non baldintzarekin. 

Bestetik, eskala semantikoen banakako puntu horiek planoan duten proiekzioak ardatzen 
esanahia interpretatzeko balioko du, aurrerago ikerketaren emaitza zehatzez jardutean 
azalduko dugun moduan. 

Beraz, eta ondorio gisa, honela aztertutako 16 semantiken adierazpide sintetikoa 
(bereizketa-ardatz nagusietan) eta finantza-erakundeen adierazpidea lor daitezke. 
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•  Ikerketaren emaitzak 

a) Aldez aurreko fase kualitatiboan lortuak. 

Aztertutako finantza-erakundeen bi mota horien (aurrezki-kutxak eta banketxeak) irudiari 
dagokionez, planteamendu kualitatibotik abiatuta −ondoren kuantitatiboki berresteko− honako 
ezaugarri oinarrizko hauek ondorioztatu ziren: 

!"Banketxeak gaituago daude merkataritza-harremanetarako. Horien irudia negozio-
-jarduerekin lotuago dago; horregatik, azkarrago eta malguagotzat dituzte, baina 
“aberatsentzat” dira. Banketxea ez da dirua galdirik edo ez horren geldirik gordetzeko 
erakundea, baizik eta dirua mugitzeko balio duen erakundea. 

!"Aurrezki-kutxak familiarentzako erakundetzat hartzen dira, giro etxekoiagoa dute eta 
bertara joatea erosoagoa da. Horregatik egokiak dira aurreztaile “ezjakin” eta/edo 
“ahulentzat”. Erosotasun hori, batez ere, “kredituak” lortzeko erraztasunarekin lotzen 
dute. 

Aurreko irudi horri dagokionez, komeni da erakunde bien arteko oinarrizko desberdin-
tasun gisa gizarte-alderdia nabarmentzea. 

Aurrezki-kutxak gizarte-mailako erakundeak dira, egiten dituzten ongintza-ekintzengatik 
baino gehiago maileguak nolako ekintzei eskaintzen dizkieten ikusita. Hala ere, nolabaiteko 
nahasketa somatzen da arlo horretan: alde batetik, kutxek estatuaren zeregina ordezten dutela 
esan zuten inkestatuek, baina, bestetik, gainerako finantza-erakundeen antzeko negozioetan 
parte hartzen dutela ere esan zuten. 

Gertakari horri, garai horretako errealitate ekonomikoak bultzatuta, kutxetan gertatu zen 
dinamizazio handia gehitzen badiogu, normala da kutxen eta banketxeen arteko betiko 
funtzio-bereizketa desitxuratzea, bien artean lehia sortzeraino. 

b) Fase kuantitatiboan eta erabili zen aldagai anitzeko tratamenduan lortuak. 

Urrats honen helburua aldagai anitzeko azterketa-tekniken −kasu honetan faktoreen 
elkarrekikotasun-azterketaren− aukerak ezartzea zen, horrela, marka edo produktu baten 
irudia lehia-testuinguru berean dauden beste marka edo produktuekin alderatuta aztertu ahal 
izateko. 

Gure kasuan, finantza-erakundeen bana-banako azterketa egiteko, bederatzi erakunde 
independente hartu genituen: 4 banketxe, 3 aurrezki-kutxa, eta banketxe “ideala” eta kutxa 
“ideala”; azken bi horiek lehentasunen azterketa egin gabe (kasu honetan ez baitzen 
bideragarria) hartu genituen, merkatuak finantza-erakundeetatik esperoko lukeena ezartzeko. 
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Erakunde bakoitza adierazteko izendapen hauek erabili genituen: B1, B2, B3, B4, C1, C2, 
C3, banketxe “ideala” eta kutxa “ideala”. 

Azterketak, kasu honetan, bi faktore (ardatz) ezarri zituen oro har (laginaren guztirakoan). 
Faktore horietatik: 

!"aurrenekoak banaketaren guztizko bariantzaren (σ2) % 94,5 azaltzen zuen. 

!"bigarrenak guztizko bariantzaren % 4,1 azaltzen zuen. 

Horrek honakoa esan nahi zuen: faktore biekin, banaketa osoaren σ2-ren % 98,6 genuela 
azalduta; beraz, ikertzen ari ginen gertakaria ia erabat adierazita genuen. Azterketa egiteko, 1 
ardatzarekin nahikoa zen; ardatza gogor nabarmentzen da azterketan aurrezki-kutxak eta 
banketxeak batera hartuta, epigrafe honetan, aurrerago adieraziko dugun moduan. 

Aurreneko bi faktore-ardatzetatik abiatuta, “ANAFACO” programak koordenatu-sistema 
diseinatu zuen planoan, 2. irudian ikus daitekeen moduan. Bertan, kode hauek erabili 
genituen: (• ) semantiketarako eta (▲) erakundeetarako. 

Adierazpide grafikoa honela interpretatu behar da: 

!"Ezaugarriak (semantikoak) elkarrengandik oso urrunduta daudenean (adibidez, Sem. 
15 eta Sem. 1), horrek sarrera-matrizean (eskala semantikoen batez besteko balioak) 
errenkada bakoitzean (15 eta 1 kasu honetan) dauden balioen banaketa oso desberdina 
dela adierazten du. 

!"Grafikoan bi semantika elkarrengandik gertu daudenean, sarrera-matrizean antzeko 
banaketak izango dituzte. 

!"Bi finantza-erakunde elkarrengandik oso gertu daudenean ere, zutabeetako banaketak 
oso antzekoak izango dituzte, eta alderantziz. 

!"Erakunde bat semantika batetik oso gertu dagoenean, sarrera-matrizean dagokion 
zutabean (erakundea), balio handia ematen duen lerroko banaketa izango du, eta, aldi 
berean, dagokion lerroan (semantika), balio handia emango duen zutabeko banaketa 
izango du. 

!"Semantika bat jatorri-puntutik (ardatz bien ebakitze-puntutik) gertu egongo da 
grafikoan duen banaketaren arabera; hau da, banaketa zenbat eta matrizeko errenkada 
osoaren (guztizkoaren) antzekoagoa izan,  jatorritik hainbat eta gertuago egongo da. 

!"Era berean, kreditu-erakundea jatorritik gertu egongo da aintzat hartu diren bederatzi 
erakundeen (hau da, zutabe guztizkoen) batez bestekoaren oso gertuko banaketa 
duenean. 
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Ikus ditzagun, beraz, ardatz bietan lortutako emaitza zehatzak: 

a) 1. ardatzak banaketaren σ2-ren % 94,5 azaltzen du; banketxeak (ez aurrezkiari, ez 
familiari laguntzen ez dieten erakundeak) eta aurrezki-kutxak (aurrezkiari eta familiari 
laguntzen dietenak) kontra jartzen ditu. 

b) 2. ardatzak banaketaren σ2-ren % 4,1 baino ez du azaltzen. Oso erraz interpreta 
daiteke; Bizkaiko erakundeak (eskualdearen garapenaz arduratzen dira, konfiantzaz-
koak dira eta denontzat balio dute) eta Bizkaikoak ez diren erakundeak (ez diote 
eskualdearen garapenari laguntzen) kontra jartzen ditu. 

 

Bizkaitik kanpoko 
erakundeak 

Sem. 15 

Aurrezki-
-kutxak 

Bizkaiko erakundeak 

Banketxeak 

 

2. irudia. Erakundeen eta ezaugarrien arteko elkarguneak (lagin osoan).
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Ardatzok definitzen dituen testuinguruan, hiru elkargune nabarmen daude: 

!"C1 eta C2; Bizkaiko erakundeak (kutxak). 

!"B1 eta B4; Bizkaiko erakundeak (banketxeak). 

!"B2 eta B3; Bizkaikoak ez diren erakundeak (banketxeak). 

!"C3 ere Bizkaiko garapenaz arduratzen ez den erakundetzat hartu da. 

 

Beraz, errealitatearekin bat datorren pertzepzioa dugu; izan ere, aurrezki-kutxak eta 
banketxeak, eta Bizkaiko erakundeak eta Bizkaikoak ez direnak bereizten baititu 
identifikatutako bi ardatzak (faktoreak) erabiliz. 

Irudi orokorrari dagokionez, banketxe eta kutxen arteko dikotomia hain handia delako, 
erakunde-mota biek apenas duten ezaugarri komunik. Horregatik: 

a) Banketxeak, aurrezki-kutxen aldean, dinamikoagoak dira eta zerbitzu azkarragoa dute; 
zerbitzu gehiago dituzte eta bezeroei informazioa hobeto ematen diete. Ohizko 
produktua kontu-korronteak dira (ez dirudi aurrezki-libreten garapena bertan ondo 
egokitzen denik). 

b) Aurrezki-kutxak, aldiz, eta betiere bizkaitarren arabera, banketxeak baino 
lagunkoiagoak dira bezeroekin, eta errazago lortzen dute bezeroen konfiantza; 
langileek gaitasun handiagoa dute eta familiarentzat laguntza handiak ematen dituzte 
epe luzerako kredituen bidez (bankuek baino errazago) eta aurrezkirako sarien bidez. 
Ohizko produktua aurrezki-libreta da (kontu korrontea ez da bertako produktutzat 
hartzen). 

Bestetik, eta aurreko azterketa osatzeko, banketxe “idealaren” eta aurrezki-kutxa 
“idealaren” irudi-profil tipikoa ere aztertu genuen. Lagin osoarentzat, eta 3. irudiko mapatik 
abiatuta, honako ondorioak atera daitezke (irudian, aurrezki-kutxa “ideala” eta banketxe 
“ideala” elkarrengandik oso hurbil daude): 

a) Kutxa “idealak” ezaugarri hauek ditu nagusiki: bezeroen konfiantza merezi du eta 
langileak gaitasun handikoak dira. Ezaugarri horiek bi eremuren inguruan ardazten 
dira: familia eta aurrezkiarentzako laguntza (1. ardatza) eta Bizkaiaren garapenerako 
laguntza (2. ardatza). 

b) Banketxe “ideala” aurrezki-kutxa “idealaren” egitura berberarekin aztertu zen. Lagin 
osoaren emaitzak 3 irudian daude bilduta; bertan, aurrezki-kutxa “idealarekiko” duen 
antza nabari da. Banketxe “idealaren” irudiak aurrezki-kutxen irudira hurbiltzera 
jotzen du, eta aztertutako beste banketxeetatik urruntzera. 
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Bizkaitik kanpoko 

erakundeak 

Banketxeak 
Aurrezki-
-kutxak 

Bizkaiko 
erakundeak 

Banketxe “ideala” 

Kutxa “ideala” 

 

3. irudia. “Idealen” (aurrezki-kutxa eta banketxeen) pertzepzioa goiko elkarguneen 
testuinguruan (lagin osoan). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      145 

15.10.5. 2. kasu praktikoa: hainbat edari freskagarriren irudia zehaztea, EPI 
metodoaren bidez 

Hainbat freskagarriren irudia zehazteko, EPI metodoa erabili zen 1987aren erdialdera 
Gasteizen bizi zen lagin batekin. Sexu bietako 30 lagun aukeratu ziren. Helburu nagusia 
merkatuan zeuden hainbat edariren pertzepzioa eta merkatuan zuten kokapena zehaztea zen, 
baina markarik aipatu gabe, Shandy Cruzcampo-ren kokapena ezagutzeko asmoarekin. 

Hona hemen aztertu ziren edariak: 

!"Laranja-freskagarria. 

!"Limoi-freskagarria. 

!"Tonika. 

!"Shandy. 

!"Garagardoa. 

!"Xanpain ukituko sagardoa. 

Azterketa horren emaitza nagusiak ondoren adieraziko ditugu, EPI metodoaren egiturari 
jarraiki. 

 

• Aztergai ditugun edarien irudiaren ezaugarri nagusiak 

Aztergai ditugun sei edarientzat 81 ezaugarri desberdin bildu ziren. Aurreneko bost 
ezaugarriek aipamenen % 26,5 jaso zuten, eta aurreneko hamabostek % 58. Aurreneko hogeita 
bost ezaugarriak 2. taulan daude jasota. Ezaugarri horiek aztertutako edarien aipamenen        
% 74,6 jaso zuten. 
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2. Taula. Aztertutako edarien ezaugarri nagusiak 

Maiztasuna 
Ezaugarriak 

Absolutua Metatua 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+) 

Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 

Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 

Ez du alkoholik (+) 

Ez da horren mikatza (+) 

Alkohola du  

Garratzagoa da (+) 

Ez da horren gozoa (+) 

Ez oso naturala / Zapore artifiziala (-) 

Zapore mikatzagoa du (+) 

Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 

Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 

Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 

Zapore gozoa du (+) 

Mikatzagoa da (-) 

Ez du alkoholik (-) 

Limoia du / Limoi-zaporea, limonada (+) 

Alkohola du (-) 

Apartsua / Sendoa / Gorputza du (+) 

Eferbeszenteegia, burbuila gehiegi, gas gehiegi (-) 

Oso naturala / Zapore naturala (+) 

Kopa gisa hartzen da / Ez dago beste ezerekin nahastu beharrik (+) 

Bihotzerrea eragiten du (-) 

Askotan hartzen da / Edozein unetan / Garaia (+) 

Zapore suabea / Ez horren lehorra (+) 

57 

28 

28 

23 

23 

22 

22 

21 

19 

19 

19 

18 

17 

16 

15 

15 

14 

10 

10 

10 

10 

8 

8 

7 

7 

9,5 

14,2 

18,9 

22,7 

26,5 

30,2 

33,9 

37,4 

40,6 

43,8 

47,0 

50,0 

52,8 

55,5 

58,0 

60,5 

62,8 

64,5 

66,2 

67,9 

69,6 

70,9 

72,2 

73,4 

74,6 
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 Zenbat aldiz lotzen diren (%) 

 
Laranja-freskagarria 
Limoi-freskagarria 
Shandy / Garagardoa 
Shandy / Limoi-freskagarria 
Xanpain-sagardoa / Garagardoa 
Tonika / Limoi-freskagarria 
Laranja-freskagarria / Tonika 
Shandy / Xanpain-sagardoa 
Tonika / Garagardoa 
Xanpain-sagardoa / Tonika 
Laranja-freskagarria / Shandy 
Laranja-freskagarria / Xanpain-sagardoa 
Shandy / Tonika 
Xanpain-sagardoa / Limoi-freskagarria 
Garagardoa / Limoi-freskagarria 
Laranja freskagarria / Garagardoa 

 
4. irudia. Edarien arteko loturak 

 

• Edarien arteko loturak 

Antz handiena duten edariak laranja-freskagarria eta limoi-freskagarria dira; iritzi hori 
dute ikerketan parte hartu zuten lagunen % 79,2k. Bigarren postuan, shandy eta garagardoa 
daude, % 60ko loturarekin. Elkarrekiko desberdinenak laranja-freskagarria eta garagardoa 
dira, % 4,2ko loturarekin. Aztertutako edarien arteko antza edo lotura-maila 4. irudian 
adierazi dugu. 
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• Edarien irudi erlatiboa 

 Ezaugarriak Irudiaren balioak (%) 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+)      
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 

 
5. irudia. Laranja-freskagarriaren irudi erlatiboa 

 

 

 Ezaugarriak Irudiaren balioak (%) 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+)      
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 

 
6. irudia. Limoi-freskagarriaren irudi erlatiboa 
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 Ezaugarriak Irudiaren balioak (%) 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+)      
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 

 
7. irudia. Tonikaren irudi erlatiboa 

 

 

 Ezaugarriak Irudiaren balioak (%) 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+)      
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 

 
8. irudia. Shandyaren irudi erlatiboa 
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 Ezaugarriak Irudiaren balioak (%) 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+)      
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 

 
9. irudia. Garagardoaren irudi erlatiboa 

 

 

 Ezaugarriak Irudiaren balioak 

Freskagarria da / Egarria hobeto kentzen du (+)      
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du / Ez du egarria kentzen (-) 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 

 
10. irudia. Xanpain-sagardoaren irudi erlatiboa 
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Aurreko irudietan edarien irudiaren profila adierazi dugu. Ezaugarri bakoitzaren irudi-
-balioaren batura 100 da sei marketan. 

Bertan ikus daitekeenez, edari guztien pertzepzioa berdina balitz, bakoitzari egokituko 
litzaiokeen balio teorikoa oso desberdina litzateke, eta hori oso ondo ikusten da edari 
desberdinen profilak alderatzen baditugu. 

 

• Edari bakoitzaren irudia 

Edari bakoitzaren irudi indibiduala ezaugarri guztiekin alderatuta edari horretaz 
nagusitzen den irudia da. Aurreko atalean deskribatu dugun irudiarekin zerikusia baduen 
arren, desberdina da. Bakoitzaren irudia edariaren berariazko pertzepzioa dela esan daiteke; 
irudi erlatiboak, aldiz, edarien arteko aldeak azaltzen ditu. 3. taulan aztergai ditugun sei 
edarien irudi indibiduala jaso dugu. 

Taula horretan ikus daitekeenez, edari bakoitzaren irudia ez dago ezaugarri gutxi batzuen 
inguruan kontzentratuta. Garagardoaren kasuan, adibidez, aurreneko bi ezaugarriek, 
“freskagarria, egarria hobeto kentzen du” eta “alkohola du” ezaugarriek, alegia, edariaren 
ezaugarri guztien % 21,4 hartzen dute; xanpain-sagardoaren kasuan, aldiz, aurreneko bi 
ezaugarriek (“alkohola du” eta “oso zapore gozoa / gozoegia du”) % 16 hartzen dute. 
Gainerako edarien aurreneko bi ezaugarrien proportzioa bi balio horien artean dabil. 
Ezaugarriak gutxi batzuen inguruan kontzentratuta ez egoteak adierazten du edari horien 
irudia ezaugarri ugarik osatzen dutela. 
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3. taula. Aztertutako edarien irudi indibiduala 
 

 

Ezaugarriak 

Laranja-
-freskagarria 

Limoi-
-freskagarria 

Tonika Shandy-a Garagardoa 
Xanpain-
-sagardoa 

Freskagarria da /Egarria hobeto 
kentzen du (+) 
Oso zapore gozoa / Gozoegia (-) 
Gutxi freskatzen du /Ez du 
egarria kentzen 
Ez du alkoholik (+) 
Ez da horren mikatza (+) 
Alkohola du (+) 
Garratzagoa da (+) 
Ez da horren gozoa (+) 
Ez da oso naturala / Zapore 
artifiziala (-) 
Mikatzagoa da (+) 
Alkoholarekin nahastuta ondo 
geratzen da (+) 
Gehiago edaten da / Ez du 
nekatzen / Ez du betetzen (+) 
Janariarekin ondo sartzen da / 
Aperitibo gisa balio du (+) 
Zapore gozoa du (+) 
Zapore mikatzagoa du (-) 
Beste zenbait ezaugarri 

6,2 
 

9,3 
6,7 

 
6,7 
4,7 
0,0 
1,6 
1,0 
4,7 

 
0,0 
7,8 

 
2,1 

 
0,0 

 
4,7 
0,5 

44,0 

9,3 
 

6,9 
7,3 

 
5,3 
4,5 
0,0 
6,1 
1,6 
4,5 

 
0,8 
5,7 

 
2,4 

 
0,8 

 
4,5 
0,4 

39,9 

9,4 
 

0,6 
2,3 

 
8,8 
0,6 
0,0 
2,9 
4,1 
7,0 

 
6,4 
5,3 

 
1,2 

 
1,8 

 
0,0 
5,8 

43,8 

15,5 
 

3,4 
3,0 

 
1,7 
5,6 
3,4 
3,9 
6,0 
2,6 

 
2,6 
0,0 

 
6,5 

 
5,6 

 
3,4 
1,7 

35,1 

11,0 
 

0,0 
2,2 

 
0,0 
2,2 

10,4 
3,8 
6,0 
0,0 

 
7,1 
0,0 

 
2,7 

 
8,2 

 
0,5 
4,4 

41,5 

4,0 
 

6,3 
5,7 

 
0,6 
4,5 
9,7 
2,8 
2,3 
0,0 

 
3,4 
0,0 

 
2,3 

 
0,6 

 
1,7 
3,4 

52,7 

GUZTIRA 100,00 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Batezbestekoaren 
goi-irudia Irudi erlatibo 

globala  

Batezbestekoaren
irudia

Laranja-freskagarria Xanpain-sagardoa 
Tonika 

Limoi-freskagarria 

Garagardoa 

Shandy-a 

Batezbestekoaren 
behe-irudia  

 
11. irudia. Aztertutako edarien kokapen globala 
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16. GAIA. AURREZ AURREKO SALMENTA-MOTAK 

 

  

 

16.1. Aurrez aurreko salmenta 

 

16.1.1. Kontzeptua, garrantzia eta xedea 

Pertsonen arteko komunikazio-modua dela esan genezake; saltzailearen eta eroslearen 
artean, bi noranzko dituen ahozko komunikazioa sortzen da. Zeregin hauek ditu: 

!"Informatzea. 

!"Konbentzitzea. 

!"Produktuaren eta erakundearen aldeko jarrera sortzea. 

!"Zerbitzua eskaintzea. 

!"Zuzendaritzari merkatuan eta inguruan antzemandako aldaketen berri ematea. 

Saltzailea irudi-sortzailea da, bera baita enpresa ordezkatzen duena eta erosle izan 
daitekeenaren aurrean azaltzen dena. Erosleak saltzaileaz zein irudi duen, irudi hori hartuko 
du enpresaz ere. Saltzaileak erosleari eskaini dion tratuak eta informazioak baldintzatuko dute 
bezeroak erakundeaz hartuko duen inpresioa. 
 

16.1.2. Ezaugarriak 

Aurrez aurreko salmenta marketinaren gainerako promozio-tresnetatik bereizten duen 
ezaugarri nagusia malgutasuna da. Salmenta-ordezkariak egoera bakoitzera egokitzeko aukera 
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izaten du eta erosle bakoitzarekin eta egoera bakoitzean argudio desberdinak erabiltzeko ere 
bai. Saltzaileak eroslearekin aurrez aurre egoteko aukera du, zalantzak argitzeko, zehazta-
sunak emateko eta eroslearen erantzuna unean bertan lortzeko. Aurrez aurreko salmentak badu 
beste abantaila bat ere: xede-merkatua aukeratu ahal izatea. Zein erosle-motarentzat ari den 
aukera dezake, eta horrek dirua alferrik xahutzea saihestuko du (publizitatea). 

Aurrez aurreko salmentak negoziazioak eta salmenta ixten ditu. Desabantailarik ere badu: 

!"Ezin da denbora gutxian erosle askorengana iritsi. 

!"Kostu handia du. 

!"Saltzailea prestatzea lan luzea eta zaila da. 

  

Aurrez aurreko salmenta irizpide hauen arabera sailka daiteke: 

a) Egiten den lekuaren arabera: 

!"Saltzailearen dendan edo bulegoan. 

!"Azken kontsumitzailearen etxean. 

!"Industria-eroslearen (fabrikatzailearen, bitartekariaren...) egoitzan. 

!"Beste leku batean (azokan, erakusketan, kalean...). 

b) Saltzailearen jarduera nagusiaren arabera: 

!"Eskabideak hartzea edo jasotzea. 

!"Eskabideak lortzea. 

!"Bezeroari laguntza eta aholkua ematea. 

 Eskabideak saltzailearen enpresa barruan nahiz kanpoan hartu edo jaso daitezke. Beste 
jarduera biak eroslearen etxean edo lokaletan egiten dira. 

c) Komunikazioa bideratzeko moduaren arabera. Eroslearen eta saltzailearen arteko 
komunikazioa aurrez aurre egiten da normalean, eta telefono, gutun, fax edo posta 
elektroniko bidez osa daiteke harreman hori. 

 Telefonoa, lagungarri izateaz gain, baliabide garrantzitsua da gaur egun, eta batzuetan 
bakarra, telemarketinean adibidez. 
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16.2. Aurrez aurreko salmentaren prozedura 

Aurrez aurreko salmentaren garapenean, hainbat urrats bereiz daiteke. Hiru fase bereiziko 
ditugu nagusiki, eta fase bakoitzak bere jarduerak izango ditu: 

1. FASEA: Aurrez aurreko salmentaren lehen urratsa bezeroa aurkitzea da. Horretarako 
merkatu-azterketa edo -prospekzioa egin behar da. 

Merkatuaren azterketa edo prospekzioa.  

Saltzaileak erosle izatera irits daitezkeenak identifikatzeko egin behar dituen jardueren 
multzoa da. Erosle izan daitekeen norbait identifikatu ondoren, harekin harremanetan jartzeko 
eta elkarrizketa-eguna ezartzeko lanei ekin behar die. 

2. FASEA: Argudiatzea/konbentzitzea. Elkarrizketa izaten da salgaiak aurkezteko 
erabiltzen den unea. Aurkezpenean, produktuaren ezaugarriak erakutsiko zaizkio bezeroari eta 
dituen abantailak frogatu eta argumentatuko zaizkio, produktua eros dezan konbentzitzeko. 

Argudiatzea.  

Bezero izatera irits daitekeen horrek erosteko erabakia har dezan arrazoibideak, hizkuntza 
eta adierazpide egokiak erabiltzea da argudiatzea. 

Prozesuaren fase honetan, saltzaileak bezero izan daitekeenaren eragozpenak eta kontrako 
argudioak entzun eta guztiei erantzun beharko die. Eskabidea ez egiteko edo baldintza hobeak 
lortzeko asmoz erosleak eskabidea atzeratzeko emango dituen aitzakiak dira eragozpenak. 
Eragozpen horiei erantzuteko komunikazio-gaitasuna eta eroslearekin negoziatzeko trebeta-
suna behar dira. Eragozpenei aurre egiteko, hona hemen hainbat teknika: 

1. Ez entzunarena egin. 

2. Ukatu. 

3. Lehenengo ados agertu eta gero deuseztatu. 

4. Eragozpena erosteko arrazoi bihurtu. 

5. “Zergatik” galdetu eta horren inguruan eztabaida sortu. 

6. Xehetasunak galdetu eta egoera aztertu. 

Eragozpenak gainditzeko, nahiz salgaiak modu eraginkorrez aurkezteko, saltzaileak 
honako arauak bete beharko ditu: 

1. Lasaitasunez jokatu. 

2. Bezeroari bere premiei buruz galdetu. 

3. Bezeroari arretaz entzun. 
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4. Bezeroari jarduna ez eten. 

5. Malgua izatea, eta bezeroaren ezaugarrietara egokitu. 

6. Lehiakideen produktuen ospea ez zikindu. 

7. Eragozpenak aurrez aipatu, bezeroak planteatu aurretik. 

3. FASEA: Transakzioa. Saltzailearen ekintza guztiek negoziazioa itxi eta eskabidea 
lortzeko balio behar dute. Eragozpenak gainditu ondoren, saltzaileak salmenta ixteko 
ahaleginak egin behar ditu. Eroslearen eta saltzailearen arteko harremana ez da salmentarekin 
bukatuko; harremanak gerora ere jarraitu behar du. Hurrengo salmenta, neurri handi batean, 
salmenta ondoko harremanen araberakoa izango da. Salmenta ondoko harremanekin, 
bezeroaren leialtasuna indartzen da, eta saltzailea produktuaren gomendatzaile izatera 
bideratzen da. 

 

 

16.3. Salmenten zuzendaritza: kontzeptua eta zereginak 

Salmenten zuzendaritza ondoko eginkizunak bere gain hartzen dituen marketin-jarduera 
da: plangintza egitea eta sistema eta saltzaileak antolatu, administratu eta kontrolatzea. Bi 
zeregin nagusi ditu: 

• Salmenta-estrategia diseinatzea eta ezartzea batetik, eta saltzaile-taldea zuzentzea bestetik. 

Salmenta-estrategian, ondoko gaiei buruzko erabakiak hartu eta bideratzen dira: 

!"Salmenten helburuak zehaztu. 

!"Salmenta-sistema eta saltzaile-taldea hautatu. 

!"Salmenta-sarea antolatu. 

!"Saltzaile-taldearen tamaina zehaztu. 

!"Saltzaileak salmenta-eskualdeetan banatu. 

!"Bisitaldien plangintza egin. 

Saltzaile-taldearen zuzendaritzak lan hauek bete behar ditu: 

!"Hautatu. 

!"Prestatu. 

!"Motibatu. 

!"Ordaindu. 

!"Ebaluatu eta kontrolatu. 
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16.4. Saltzaile-taldearen antolaketa. Salmenta-helburuen zehaztapena 

Helburuek baldintza hauek bete behar dituzte: 

a) Zehatzak izan: nora joan nahi dugun jakiteko, zer lortu nahi dugun jakin behar dugu. 

b) Zenbakarriak izan: zenbakarria izateak helburua noiz lortu dugun eta zein neurritan lortu 
dugun zehaztu ahal izatea esan nahi du. 

c) Denbora-tarte jakin bat mugatu, helburuak lortzeko zenbat denbora dugun jakiteko: 
beharrezkoa da denbora-mugak ezartzea. 

d) Arrazoizkoak izan: eskura ditugun baliabideekin lortzeko modukoak izan behar dute. 

Salmenta-helburuak ondoko hauen arabera adieraz daitezke: 

!"Salmenta-kopurua. 

!"Salmentetan lortutako diru-sarrerak. 

!"Merkatuan duen partaidetza. 

!"Eskabide-kopurua. 

!"Bezero berrien kopurua. 

!"Bisita-kopurua. 

!"Bezero bakoitzeko batez beste egin den salmenta. 

 

 

16.5. Salmenta-sistemaren antolaketa: salmenta-lurraldeen sarea 
diseinatzea 

Salmenta-sarea honela egituratuta egon daiteke: 

•  lurraldeka edo eskualdeka. 

•  produktuka. 

•  bezeroka. 

•  aurrekoen konbinazio gisa. 

a) Geografia-eskualde edo lurraldeka: enpresaren eraginpeko merkatua lurralde edo eskual-
detan zatitu behar da, saldu nahi den produktuari edo bezero-motari erreparatu gabe. 
Antolatzeko modu hau egokia da produktu-aukera murritza bada eta bezeroen ezaugarriak 
antzekoak badira.  
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 Abantaila garrantzitsuena kostu txikiak izatea eta joan-etorritan denbora gutxi pasatzea 
dira. Desabantaila gisa saltzaileen espezializaziorik eza aipatu behar da. 

b) Produktuka: enpresak produktu asko merkaturatzen dituenean, saltzailea espezializatu egin 
daiteke lana eraginkortasun handiagoaz egiteko. Erosle-mota ere produktu-mota bakoitza-
ren araberakoa izan daiteke; hala ere, produktuen araberako antolaketa erosle-motaren 
antolaketarekin bat ez badator, gerta daiteke saltzaile bik edo gehiagok erosle bera 
bisitatzea, eta hori harremanaren kaltetan izango da. 

c) Bezeroka: bezeroen ezaugarrien arabera ere egin daiteke. Abantaila nagusia saltzailearen 
espezializazioa da eta, horrekin konbinatuta, malgua izateko aukera. 

d) Beste aukera batzuk: goiko irizpide horiek konbinatuta erabil daitezke. 

 

 

16.6. Bisitak antolatzea 

Saltzaileak denboraren zati bat bezeroak bisitatzen pasatzen du eta bestea bidaiatzen. 
Salmenta-zuzendaritzak denbora hori ahalik eta modu eraginkorrenean antolatzeko ardura 
hartu behar du. Bisita-kopurua zehaztea eta salmentan egin beharreko ibilbidearen diseinua 
finkatzea izango dira erabaki beharreko gaiak. 

 

 

16.7. Salmenta-ibilbideak diseinatzea 

Arazo bihur daiteke; saltzaileak bidaiatzen denbora asko pasatzen badu, ibilbideak ahalik 
eta kilometro gutxien egiteko moduan diseinatu beharko dira. 

Saltzaileek beraien ibilbideak osorik egin behar dituzte. Horregatik, sistema egokiena 
ibilbideak diseinatzea da. Ibilbideak asteka antolatzen dira, denbora ekonomizatzeko. 
Ibilbideak diseinatzeko orduan, saltzailea erresistentea den ala ez hartu behar dugu kontuan. 

Saltzaile erresistentea: saltzen duen eskualdean bizi da. 

Saltzaile ez erresistente: saltzen duen eskualdetik kanpo bizi da. 

Ibilbide-motak: 

• Ibilbide lineala: saltzaileak bezeroak bisitatzen ditu irteeratik ibilbidearen amaierara arte, 
eta bueltan ez zeudenak berriro bisitatzen ditu. 
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• Ibilbide zirkularra:  ibilbide itxia da. Ibilbidearen irteera toki batetik egiten dute eta 
buelta beste bide batetik; honela, eskualde zabalagoa bisitatzen dute kilometro kopuru bera 
eginez. 

• Ibilbide kiribildua: ibilbidearen zentro bezala hiri bat aukeratzen da, eta hemendik 
ibilbide lineala ala zirkularrak egiten dira. Era honetara ez dugu hotelik aldatu behar gauero 
eta gainera, denbora ekonomizatzen dugu. 

• Izar ibilbidea: kiribilduaren antzekoa da. Hemen ere, hiri bat aukeratzen da ibilbidearen 
zentro bezala. Ibilbide honek ahalbidetzen digu urrutien dagoen puntu batera bide batetik 
joatea (izarraren punta) eta bueltan beste bidetik etortzea.   

 

 

16.8. Saltzaile-taldea hautatu, trebatu, motibatu, ebaluatu eta 
kontrolatzea 

a) Hautaketa: saltzaile-taldea eratzeko aurreneko urratsa da. Ez dago arau erabatekorik; hala 
ere, ezaugarri jakin batzuk izatea mesedegarria izan daiteke saltzaile-lana hobeto egiteko. 
Hona hemen kontuan hartzea komeni den faktore batzuk: 

a) Heziketa-maila. 

b) Adimena. 

c) Konfiantza bere buruagan. 

d) Arazoak konpontzeko gaitasuna. 

e) Hitz egiteko erraztasuna. 

f) Enpatia (bezeroaren lekuan jartzeko erraztasuna). 

g) Itxura fisikoa. 

h) Sinpatia. 

i) Lana gero eta hobeto egiteko gogoa. 

b) Trebakuntza: saltzaileak bezero izan daitekeenari informazioa ematen jakin behar du, 
produktua eros dezan konbentzitu behar du eta, oro har, zerbitzua eskaini behar dio.  

 Zeregin horiek bete ahal izateko, saltzaileak argudiatzen eta erosleak jarriko dizkion 
eragozpenei erantzuten jakin behar du. Lana hobeto egin ahal izango du salgai dituen 
produktuen ezaugarriak ezin hobeto ezagutzen baditu, eta lehian dituenekiko nolako 
abantailak dituen ikasten badu. 
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 Saltzaileari, lehenik eta behin, enpresa nola antolatuta dagoen eta zein ezaugarri eta 
helburu dituen irakatsi behar zaio. Horrez gain, merkatuan agertu diren produktu berri 
guztiak ezagutu beharko ditu, eta. aldian behin, salmenta-teknikak hobetzeko eta lanarekin 
zerikusia duten gainerako gaietan hobetzeko ikastaroak egin beharko ditu. 

c) Motibazioa: saltzaileak une jakin batean duen ezaugarria edo salmenta-zuzendaritzak 
ezartzen duen jokabidea izan daiteke. Pertsonaren ikuspuntutik begiratuta, saltzaileak bere 
lanean egin nahi duen ahalegin-mota da. Bada itxaropenaren teoria deritzan zerbait, eta, 
horren arabera, saltzaileak lanean egingo duen ahalegina duen itxaropenaren araberakoa 
izango da, etekinaren eta sariaren arteko erlazioaren araberakoa, eta sariari ematen dion 
balioaren araberakoa. Komenigarria izaten da, hala ere, salmenta-zuzendaritzak saltzaileak 
motibatzeko jarduerak egitea. Hona hemen batzuk: 

1. Noizean behin bilerak egin, talde-giroa eta elkarri laguntzeko giroa sortzeko eta 
informazioa trukatzeko. 

2. Egindako lana goraipatu, langilea mailaz igo, agintea eman, autonomia eman eta abar. 

3. Salmenta-promozioak egin, zeregin jakin batzuk bultzatzeko pizgarriak, sariak, 
lehiaketak eta abar erabiliz. 

4. Etengabeko prestakuntza eskaini, bai salmenta-tekniketan, bai produktu eta aplikazio 
berrietan. 

d) Ebaluazioa eta kontrola: saltzailearen etekina ebaluatu egin behar da. Ebaluazioa hainbat 
irizpideren arabera egin daiteke, hala nola, salmenta-kopuruaren, salmentetan lortutako 
diru-sarreren eta eskabide-kopuruaren arabera. Saltzaileei salmenta-kuota bat ezartzen zaie 
helburu gisa. Kuota hori saltzaile bakoitzak edo saltzaile-taldeak denbora jakin batean eta 
esleitu zaion eremuan egin beharko dituen salmenten kopurua izaten da. Kuotak betetzen 
direnean, diru-sari edo -pizgarri bat ematen zaio saltzaileari. 

 

 

16.9. Saltzaileen ordainsariak 

Eragin handia du diru-sari edo -pizgarri horrek saltzailearen motibazioan eta etekinean. 
Hala ere, diruzko ordainsaria garrantzitsuena den arren, ez du saltzailearen ahalegina eta 
emaitzak saritzeko modu bakarra izan behar. Diruzkoak ez diren beste ordainsari batzuk ere 
erabil daitezke, hala nola, egindako lana goraipatzea, autonomia ematea eta mailaz igotzea. 

•  Ordainsariaren helburuak eta baldintzak: saltzaileei lana ordaintzeko modu eraginkor 
bat marketinaren helburu orokorrak lortzen lagun dezakeen hori izan daiteke. Horretarako, 
baldintza batzuk bete behar ditu: 



  
 

!"aplikatzen erraza izatea. 

!"berdinzalea izatea, saltzaileen artean konparaziozko kalterik sor ez dadin. 

!"saltzaileari segurtasuna ematea. 

!"saltzailearen ahalegina eta lana saritzea. 

!"saltzaileari salmenta-lana etengabe egin dezan indar ematea. 

!"salmenta-ekintza bultzatzea, babestea eta kontrolatzea. 

!"merkatutik eta lehiakideengandik informazioa lor dezan bultzatzea. 

!"salmentak eginaraztea. 

!"saltzailearen jardueraren kontrola erraztea. 

•  Ordainsari-motak: 

Saltzaileari ordaintzeko oinarrizko hiru modu daude: 

1. Soldata bakarrik. 

2. Komisio osagarria. 

3. Aurreko bien konbinazioa. 

Modurik erabiliena soldata komisioarekin eta beste pizgarri aldakor batzuekin konbinatzea da. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOMISIOA: egindako salmenten 
araberako diru-sari aldakorra 
da, era hauetakoren batean 
kalkulatua: 

!"saldutako unitate 
bakoitzeko kopuru finkoa 

!"saldutako unitate 
bakoitzeko kopuru 
aldakorra 

!"salmentaren balioaren 
ehunekoa, finkoa edo 
aldakorra 

 

 

PRIMAK: salmentez aparte, 
saltzaileak lanean izan dituen 
emaitzak edo egin dituen ahaleginak
ordaintzeko ematen zaizkion 
pizgarriak dira. Honelakoak sari 
daitezke: 

1. Egindako bisita-kopurua 

2. Lehiakideen merkatutik  
informazioa lortzea 

3. Salmenta-kuota betetzea 

4. Bezero gehiago lortzea 

5. Lortutako eskari-kopurua 

6. Eskarien batez besteko diru-
-balioa 
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17. GAIA: HARREMAN PUBLIKOAK 

 

  

Harreman publikoak komunikazioaren tresna garrantzitsua dira. Erakundeek hainbat 
jarduera burutzen dituzte publiko-mota askoren onarpena, konfiantza eta laguntza lortzeko, 
publikoa zaintzeko edo berreskuratzeko; eta jarduera horiek ez dute beti erakundeak edo 
enpresak sortzen dituen zerbitzuekin edo ekoizten dituen produktuekin lotuta egon behar. 
Harreman publikoak garatzeko hainbat modu daude, hala nola, jakinarazpenak eta albisteak 
ematea, prentsaurrekoak egitea, aurkezpenak egin eta erakusketak antolatzea, gizarte-
-ekitaldiak babestea, bilkurak antolatzea eta hedabideen arreta edo bezero izatea nahi dugun 
publikoaren arreta erakarriko duen edozein ekitaldi antolatzea; helburua produktuei buruzko 
edo produktuok merkaturatzen dituen enpresari buruzko mezu positiboak transmititzea da. 

Harreman publikoak, erakundeetan, ez dira marketin-jarduerak bakarrik izaten; beste arlo 
espezifiko batzuk ere hartzen dituzte, hala nola finantzak, ekoizpena, langileak...; beraz, 
harreman publikoen xede-taldea ez dute benetako bezeroek eta bezero izan daitezkeenek 
bakarrik osatzen: langileek, laguntzaileek, akziodunek, hornitzaileek, hartzekodunek eta 
sindikatuek ere osa dezakete. Hori dela eta, harreman publiko desberdinak daudela esan 
daiteke: marketinari dagozkionak batetik, eta bestelakoak bestetik. Harreman horiek enpresaz 
kanpokoak zein barrukoak izan daitezke: kanpokoak enpresaren eragin-eremuarekin 
zerikusirik ez duten publiko desberdinentzat izaten dira, eta barrukoak enpresaren eguneroko 
lan-jardunarekin zerikusia dutenentzat. 
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17.1. Harreman publikoen ezaugarriak 

1. Enpresek eta partikularrek egiten dituzten ohizko jarduera planifikatuak dira. 

2. Xede-publikoaren konfiantza lortzea izaten dute helburu. Ez dute zuzenean, baina bai 
zeharka, salmenta-proposamena egiten. Lortzen den konfiantza aldeko iritzi eta iritzi 
positibo bihurtuko delako itxaropena izaten dute. 

3. Oso publiko heterogeneoarentzat dira. 

4. Komunikazioa ez da errepikakorra. 

5. Mezua publizitatea baino edo aurrez aurreko salmenta baino gozoagoa da, ez da horren 
nabarmena edo zuzena. 

6. Mezua gainerako promozio-tresnen bidez ematen dena baino sinesgarriagoa da, batez ere, 
albiste, txosten, iruzkin edo iritzi gisa aurkezten digunean erakundeaz kanpoko pertsona 
edo talderen batek. 

 

 

17.2. Harreman publikoen jarduera nagusiak 

a) Kanpoko komunikazioa eta hedabideekiko harremana: hedabideekiko harreman publikoek 
ingelesez publicity esaten dena ondorioztatzen dute; guk propaganda esango diogu. Masen 
hedabideen bidez zabaltzen den informazioa da propaganda, dela albiste gisa, dela 
erreportaje, iruzkin edo elkarrizketa gisa. Propaganda eta publizitatea desberdinak dira; 
propagandan hedabideak berak kontrolatzen du mezua, ez horrela publizitatean. 
Propagandan, hedabidearen arduradunek beraiek zabaltzen dute mezua, eta ez dute mezua 
hedabidean tartekatzeagatik kobratzen. Propaganda positiboa edo negatiboa izan daiteke; 
zabaldutako informazioa enpresaren aldekoa izan daiteke eta mesederako izan, edo kontrakoa 
izan daiteke eta kalterako izan. Horren bidez, dagokion enpresak edo erakundeak gainerakoen 
aldean modu pertsonal eta zehatzaz bereiztea lortu nahi izaten du. Publikoak enpresaz jasoko 
duen irudia enpresaren nortasunaz edo identitateaz duen pertzepzioaren ondorio izaten da; 
horrela, identitatearen pertzepzioa okerra bada, enpresaren kalterako izaten den irudia sortzen 
da. Irudi positiboa xede-publikoaren parte batek onar dezan, produktuen kantitate eta kalitate 
handia eskaini behar zaizkio irudiarekin batera; baina, horrez gain, enpresak jokabide zintzoa 
izan behar du eta, gainera, bertako langileek identitate horren alderdi positiboak islatu behar 
dituzte. 
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b) Babesle eta mezenas izatea. Gizarte- eta kultura-ekitaldiak finantzatu eta laguntzeko ardura 
hartzen duen harreman publikoen alderdia da; babesleak irudi ona izan dezan lortu nahi da. 
Babesle eta mezenas izatea nahastu egiten ditugu askotan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c) Irudia sortu, mantendu edo hobetzeko ekintzak gauzatzea. Publiko jakin batek, eta oro har 
gizarteak, enpresa batez, haren produktuez, zuzendariez, kudeaketa-metodoez eta abarrez 
buruan sortzen duen adierazpidea da irudia. Irudi positiboa lortzea zaila eta garestia da, 
baina errentagarria da enpresari eta ekoizten edo saltzen dituen produktuei mesedegarri 
zaielako. Irudia sortzen laguntzeko, enpresa handiek diru-kantitate izugarriak gastatzen 
dituzte “identitatea” diseinatzen, logotipoa, koloreak, tipografia eta inprimaki normaliza-
tuak eta abar erabiliz. 

d) Oro har, irudi publikoa komunikazio eta ekintza berariazkoen bidez sortzen da, baina baita 
enpresak edo erakundeak berak jarduera burutzen duen eremuan egiten dituen ekimenen 
bidez ere. 

 

 

17.3. Barne-harremanak 

Enpresak bere langileekin eta zuzendariekin dituen barne-harremanak onak izatea 
lagungarria da langileen konfiantza lortzeko eta haien eraginkortasuna hobetzeko. Harreman 
horiek erakunde bakoitzean berariaz gertatzen dira, eta laguntzaile guztiek onartzen dituzten 

BABESLE IZATEA: gizarte-ekintza eta gizarte-ekimenak finantzatzea eta 
laguntzea da; helburua babeslearen irudi ona sortzea da, publikoak babesle 
horren produktuak erostera eta ekimenak babestera jo dezan. Helburu 
komertziala du erabat. 

MEZENAS IZATEA: gizarte- eta kultura-ekimenak finantzatzea eta laguntzea 
da; ez du, ordea, mezenas den enpresa edo erakunde horren produktu edo 
ekimenekiko jarrera positiboa zuzenean lortzea espero, baizik eta publikoan 
enpresaren gizarte-mailako onarpena lortzea. 
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jarduera-arau bihurtzen dira. Arau eta ohitura horiek guztiek “enpresa-kultura” deritzana 
osatzen dute. 

 

 

17.4. Salmenta-promozioa 

Salmenta-promozioa iraupen laburreko jarduera-multzoa da; jarduera horiek bitartekari, 
saltzaile nahiz kontsumitzaileentzat izan daitezke. Diru-pizgarriak edo materialak ematen 
zaizkie eskaria epe motzean handi dadin, edo saltzaile eta bitartekarien eraginkortasuna hobe 
dadin. Tankera honetako ekintzak eta baliabideak hartzen ditu: beherapenak, deskontuak, 
doako laginak, kupoiak, opariak, sariak... 

Salmenta-promozioa publizitatearen eta aurrez aurreko salmentaren arteko jarduera da. 
Ez da publizitatean bezain hartzaile-kopuru handiarentzat, baina ezta aurrez aurreko 
salmentan bezain talde txikiarentzat ere. Salmenta-promozioa bitartekarientzat ere (xehekari 
zein handizkarientzat) izan daiteke: saltzeko eginahalak egiteko pizgarri gisa balio dezake, 
produktuari leku gehiago eman diezaioten eta produktua saltoki gehiagotan jar dezaten. 
Promozioa saltzaileentzat denean, helburua eginahalak indartu ditzatela eta, horrela, etekin 
handiagoa lor dezatela izaten da. Promozioa azken kontsumitzaileari zuzentzen zaionean, epe 
laburreko eskaria handitzea izaten da helburua, bai erosketak areagotuz, bai bezero gehiago 
bereganatuz. 

a) Bitartekarientzako promozioa. Udalerriko, probintziako, nazioko nazioarteko 
merkataritza-azoketan parte hartzea izan daiteke promozio-modu bat. Azokak, erakusketak, 
erakustaldiak eta horrelakoak fabrikatzaile, hornitzaile, banatzaile eta abarrek euren 
produktuak erakusteko, informazioa eskaintzeko eta erosle izan daitezkeenei eskabideak 
hartzeko balio dien ekitaldi laburrak izaten dira. 

 Merkataritza-azoka horiek hainbat abantaila izaten dituzte: kalitate handiko publiko ugari 
biltzea, publiko horrek erakusketan dauden produktuekiko aurreiritzi objektiboa izatea, 
harekiko aurrez aurreko komunikazioa sortu ahal izatea eta behar diren material-erakusketa 
guztiak egin ahal izatea. Desabantailarik ere badute: kostu handia, eta publiko gehiegi eta 
enpresa erakusle gehiegi biltzea; horrek saltzailearen eta eroslearen arteko komunikazioa 
oztopatu egiten du. 

 Bitartekari eta saltzaileentzako beste pizgarri bat salmenta-lehiaketak izaten dira; hau da, 
salmenta-helburu batzuk jartzen zaizkie, eta sari, opari edo izendapen bereziak ematen 
zaizkie helburu horiek gainditzen dituztenei. 

 Banatzaileei ere pizgarriak eskaintzen zaizkie: salmenta-kopuru jakin bat lor dezaten edo 
finkatutako erosketa-bolumena egitera irits daitezen deskontuak eta primak ematen zaizkie. 
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 Fabrikatzaileak opariak eta laginak eman diezazkioke banatzaileari, honek bezeroei bana 
diezazkien; saltokian jartzeko moduko publizitate-materiala ere eman diezaioke. Saltokiko 
publizitatea hainbat motatakoa izan daiteke: zerbait erakusten duten pertsonak egotea, 
kartelak, ahots bidezko iragarkiak, proiekzioak, bideoak eta abar. Fabrikatzaileak, horrez 
gain, lankidetza bidezko publizitate- eta promozio-ekintzak bidera ditzake, banatzailearen 
beraren salmenta-promozioen eta publizitatearen parte bat ordainduz. 

 

b) Saltzaileentzako promozioa. Batzuetan, banatzaileei bezalako promozioak eskaintzen 
zaizkie: salmenta-lehiak, prezio hobeak, bidaiak, aipamen bereziak edo primak, betiere 
finkatutako salmenta-helburuak gaindi ditzaten. 

 

c) Kontsumitzaileentzako promozioa. Ekimen ugari dago: beherapenak, deskontuak, prezio 
berean kantitate handiagoa eskaintzea, produktu osagarriak, kupoiak, lehiaketak, sariak, 
opariak, laginak, dastaketak, eta abar. 
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18. GAIA: SALEROSKETA-KONTRATUAK 

 

 

 

18.1. Merkataritza-harremanak 

Merkataritza-harremanak hasi aurretik bi ekintza gauzatu behar dira: 

a) Hornitzailearekin: hornitzailea bilatu eta aukeratu. 

1. Bilaketa:  hainbat iturburutatik hornitzaileen informazioa bildu, gerora euren eskaintzak 
bidal ditzaten eskatzeko. Erantzun gisa, produktua edo zerbitzua erosteko merkataritza-
-baldintzez informazioa eskaintzen dute. 

2. Aukeraketa: hornitzaile guztien eskaintzak alderatu eta, enpresak aurrez ezarri dituen 
irizpide batzuei jarraiki, egokiena aukeratu. 

b) Bezero izan daitezkeenekin: bezero izan daitezkeenak aurkitzeko promozio-kanpainak 
egin, eta publizitatearen baliabideak erabili. 

 

 

18.2. Hornitzaileei eskaintzak eskatzea 

Enpresak ondoko kasuetan egingo du eskaintza-eskaria: 

a) Bere hornitzaileekin hitzartuta dituen merkataritza-baldintzak baino hobeak lortzeko.  

b) Produktu berriak edo beste batzuk eskuratzeko. 

c) Enpresa-jarduerari edo lanbideari ekiteko. 
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Hornitzaileei eskaintza eskatzea honakoa da: hornitzaileak eskaintzeko dituen zerbitzu 
edo ondasunak eskuratzeko nolako merkataritza-baldintzak eskaintzen dituen galdetzea, 
prezioa, ordainketa-modua, entrega-epea eta abar. 

Hornitzaile berriei eskaintzak eskatzeko orduan, enpresak zuzeneko metodoak edo 
zeharkakoak erabil ditzake: 

a) Zuzeneko metodoak:  

Baliabide hauek erabil ditzake: 

!"Aldizkari espezializatuak, egunkariak, katalogoak eta urtekariak. 

!"Lehendik ezagutzen dituen hornitzaileak. 

!"Orrialde horiak. 

!"Azoka eta erakusketak. 

!"Agentzia espezializatuak edo enpresa- eta lan-munduko erakundeak (merkataritza 
ganberak, adibidez). 

Enpresak bi urrats hauek egin beharko ditu: 

• Ezarri dituen irizpide batzuen arabera, zein hornitzailerengana joko duen aukeratu. 

• Hornitzaile horiei euren produktua edo zerbitzua erosteko nolako merkataritza-
-baldintzak dituzten galdetu. 

Hornitzaileei, eskaintzak egin ditzaten eskatzeko, gutun bat idatzi behar zaie. Gutun 
horrek ez du jasotzailearen helbidea izan beharrik. Gero, behar hainbat kopia aterako ditugu. 

Gutun horretan, honako hauek azalduko ditugu: 

1. Eskaintza-eskaria egiten duenaren datuak: enpresaren izena, identifikazio fiskaleko 
zenbakia, helbidea, telefonoa eta abar. 

2. Enpresaren edo profesionalaren datuak. 

3. Eskaintza-eskariaren zenbakia edo erreferentzia. 

4. Agiria idatzi deneko lekua eta data. 

5. Eskaintza eskatzeko arrazoia. 

6. Eskaintza jasotzeko azken epea. 

7. Enpresako salerosketa-arduradunaren sinadura. 
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b) Zeharkako metodoak: 

Hornitzaileari eskaintza-eskaria egiteko, zeharkako metodoak erabil ditzake enpresak, 
hau da, publizitatea, egunkariak, aldizkariak, irratiak eta abar. 

 

 

 

 

   

 
 
 

Eskaerek diseinu erakargarria izan behar dute, enpresak aukeratu duen publizitate-bidean 
ateratzen direnean, ahalik eta hornitzaile gehienen arreta jaso dezaten. 

Eskaerek ondoko informazioa eman behar dute: 

1. Enpresa-erosleak harremanetarako ezinbestekotzat joko dituen datuak. 

2. Eskaintza-eskariaren helburuaren deskribapena. 

3. Atentzioa emango duten, eta produktua edo zerbitzua eskaintzera bultzatuko duten, 
esaldi labur eta erakargarriak. 

 

 

18.3. Hornitzaileak aukeratzea 

Enpresak produktuak edo zerbitzuak saltzeko interesa azaldu duten hornitzaileen 
erantzuna jasoko du erantzun-gutun deitutako agiri baten bidez. Gutun horretan, ondasunak 
salerosteko edo zerbitzuak eskaintzeko dituen merkataritza-baldintzak jakinaraziko ditu 
hornitzaileak. 

 

 

18.4. Hornitzaileen eskaintzen azterketa alderatzailea 

Jasotako eskaintzen abantailak eta desabantailak zehatz-mehatz aztertu behar dira. 
Zenbatekoak, ordainketa-moduak, entrega-epeak, deskontuak, hobariak, gainkarguak eta 
eskaintza bakoitzaren gainerako ezaugarriak alderatu behar dira. 

Abantailak 

Hornitzaile askoren eskaintzak lor 
daitezke, eta lortuko diren 
merkataritza-baldintzak ugariak eta 
askotarikoak izango dira. 

Desabantailak 

Eskaintza aurkeztu duten 
hornitzaileen fidagarritasunaz eta 
seriotasunaz ezin da ezer jakin; 
horrez gain, publizitatea erabiltzeak 
kostu erantsia du. 
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Jasotako eskaintzen arteko azterketa alderatzailea egin ondoren, enpresaren merkatu-
-premiei eta behar ekonomikoei ongien egokitzen zaien hornitzaile hori edo horiek aukeratuko 
ditu enpresak. 

Hornitzaileak aukeratzeko orduan, irizpide hauek erabil daitezke: 

a) Finantzazkoak: ordainketa epe luzeagoan egiteko aukera izatea, eta/edo finantza-
-kostuak txikiagoak izatea. 

b) Izakin-politika: salgaiak enpresak programatutako denbora-tarteen barruan hornitzea. 

c) Kalitatea: enpresak nahi duen kalitate-maila ematea. 

d) Mistoak: aurreko guztiak. 

 

 

18.5. Bezero izan daitezkeenei eskaintza egitea 

Eskaintzak egitearen helburua bezeroak erakartzea eta salmenta-kopurua handitzea izaten da. 

Bezero izan daitezkeenei eskaintza egitea saldu nahi zaien produktu edo zerbitzu horri 
buruzko informazioa ematea da. 

Jendeari eskaini nahi diogun produktua edo zerbitzua aditzera emateko, publizitate-bide 
hauek erabili ohi dira: iragarkiak prentsan eta aldizkari espezializatuetan, publizitate-
-liburuxkak, irratia, telebista, publizitate-taulak eta abar. 

Eskaintzak aditzera emateko publizitate-bideak erabiltzea salmentak epe laburrean 
handitzeko promozio-kanpainatzat hartzen da. 

Bezero izan daitezkeenentzako eskaintzak publiko objektiboarentzat erakargarri izateko 
moduan diseinatu behar dira. Eskaintzak egiteko orduan, honako alderdi hauek hartu behar 
dira kontuan: enpresarekin harremanetan jarri ahal izateko behar diren datuak ematea, produk-
tuak edo zerbitzuak merkatuan dauden besteekiko nolako berezitasunak dituen nabarmentzea, 
hobariren bat, prezio-beherapenen bat edo ordainketa-baldintza onak eskaintzea eta helburu 
den publikoaren arreta bereganatuko duen esaldi laburren bat erabiltzea. 

 

 

18.6. Bezero, hornitzaile eta produktuen fitxak 

Bezero, hornitzaile eta produktuen informazioa fitxatan biltzen bada, salerosketa-
-eragiketen kudeaketa errazagoa izango da. 
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a) Bezeroaren eta hornitzailearen fitxa. Honako informazio hau jaso ohi du: 

!"Bezeroa edo hornitzailea nor den jakiteko behar diren oinarrizko datuak. 

!"Hitzartutako merkataritza-baldintzak. 

!"Egindako salerosketa-eragiketak. 

 
Hornitzaileen fitxa 

1. Tokia eta data: Bilbo, 2000ko urriaren 12a. 

2. Eskabidea: 90. zenbakia. 

3. Artikulua: ardo beltza botilatan. 

 Ezaugarriak: ardo beltza (ondua, 1997koa) 
 

4. Hornitzailearen izena Haro bodegak Sanchez García Errioxako bodegak 

5. Artikulu-kopurua 200 200 200 

6. Prezioa unitateko 550 590 600 

7. Deskontuak 

    - Komertziala 

    - Rappela 

    - Ordainketa arina 

 

% 5 

% 6 (500.000 pta.) 

_ 

 

% 4 

% 7 (700.000 pta.) 

% 5 

 

% 5 

% 5 (800.000 pta.) 

% 6 

8. Errekarguak: 

    - bidaltzeagatik 

    - enbalaketagatik 

 

5.000 pta. 

500 pta. 

 

_ 

300 pta. 

 

_ 

200 pta. 

9. Eskaintza-epea Astebete Zortzi egun 15 egun 

10. Ordainketa-modua % 30 hasieran eta bestea 

30 egunera 

%50 hasieran eta bestea 

30 egunera 

45 eguneko epea, faktura 

jaso ondoren 

11. Prezio gordina 110.000 pta. 118.000 pta. 120.000 pta. 

12. Deskontu 

komertzialen balioa 
5.500 pta. 4.720 pta. 6.000 pta. 

13. Erosketaren prezioa, 

deskontu komertziala 

aplikatu ondoren 

104.500 pta. 113.280 pta. 114.000 pta. 
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14. Erosketaren balioa, 

ordainketa arina 

aplikatu ondoren 

_ 5.900 pta. 7.200 pta. 

15. Erosketaren balioa, 

rappela aplikatu 

ondoren 

104.500 pta. 107.380 pta. 106.800 pta. 

16. Kostu totala 110.000 pta. 107.680 pta. 107.000 pta. 

Azken emaitza 104.500+5.000+500 107,380+300 107.000+200 

 

b) Produktuaren fitxa. Honako datu oinarrizko hauek izaten ditu: 

!"Salgaiaren ezaugarri fisikoak eta salerosketarakoak. 

!"Prezioa eta BEZaren tasa. 

!"Hornitzaileak. 

!"Biltegian dauden izakinak. 

!"Egin diren eragiketak. 

 

Artikulua Zenbaki-kontua Erreferentzia Ohiko hornitzailea Beste hornitzaile batzuk 

Kartoizko kutxak 

60 x 60 x 60 

 

300490 

 

PC 563H 

 

Papersa 

Arcon, SL 

Max, SL 

 

 

Erosketa-prezioa 
(pta.) 

Salmenta-prezioa 
(pta.) 

Handizkarien prezioa 
(pta.) 

Xehekarien prezioa 
(pta.) 

5.365 8.048 6.438  7.243 

 

 

Stock maximoa Stock minimoa Stock optimoa 

500 150 260 
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Data  Sarrerak Irteerak Izakinak 

95-1-2 

95-1-16 

95-1-21 

Hasierako existentziak 

Papersa 

Company, sat 

 

218 

 

10 

107 

325 

315 

 

c) Bezeroaren fitxa. 

IZENA 
BEZERO-

-ZENBAKIA 
IFK HELBIDEA HIRIA PK TELEFONOA 

Company, sat 430020 A-24/01344 Papelera, 30 Durango  94…. 

 

ARTIKULUA SAILKAPENA 

Kartoizko kutxak 60 X 60 X 50 xehekaria 

 

d) Baldintza komertzialak 

Entregatzeko epea Deskontuak Ordainketa-modua Banketxea 

- Zortzi egunera 

- Garraioa: 

  saltzailearen kargu 

  errepidetik 

Komertziala: % 2 

G.O: % 5 

Rappela: %6 (700.000 pta.) 

30 egunera, banketxetik 
bada; 

eskuz bada: 

%5 deskontua 

goiz ordaintzeagatik 

Entitatea: clp 

Helbidea: 

Kontu-zenbakia: 

 

e) AGENTEA: Murelaga jauna 

Egindako fakturak Egindako ordainketak 

Data Zk. Totala Data Zk. Totala Pilatua 

3/7/95 346 35.620 pta. 12/8/94 10.200 24.600 pta.  

10/7/95 363 20.605 pta.     

25/7/95 392 45.687 pta.     
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19. GAIA: SALEROSKETAKO MERKATARITZA-
-KONTRATUA 

 

 

 

19.1. Merkataritza-kontratua 

Kontratua zerbitzuren bat eskaintzeko, zerbait emateko edo zerbait egiteko edo ez egiteko 
konpromisoa hartuz lagun bik edo gehiagok hartzen duten hitzezko edo idatzizko akordioa da. 

!"Kontratu zibilak Kode Zibilaren bidez araututa daude 

!"Merkataritza-kontratuak Merkataritza Kodearen bidez araututa daude 

!"Salerosketa-kontratuak. Horien izaera zehaztea batzuetan zaila izaten denez, gaur egun 
lege-bategiterako joera dago, eta goiko biek araututa egon daitezke. 

a) Salerosketa zibila. Pertsona batek (saltzaileak) beste bati (erosleari) gauza edo eskubide bat 
emateko obligazioa hartuz, eta erosleak trukean diru-kopuru jakin bat ordaintzeko edo 
ordezko seinale bat emateko (prezioa) konpromisoa hartuz, erabiliko duten kontratu-mota 
da. Definizio horretan nabarmendu beharra dago kontratuak legezko balio osoa duela 
adostasuna lortze hutsagatik, gauzatu gabe ere, eta bi alderdientzat elkarrekiko 
betebeharrak sortzen direla. 

b) Merkataritzako salerosketa. Ondasun higigarriak erostea atzera berriz saltzeko, erosi den 
modu berean edo beste modu batean eta dirua irabazteko asmoarekin. 

Kasu batzuetan, salerosketa zibila edo merkataritzakoa izan ote den zalantzak sortzen 
dira. Kasuan kasuko berezitasunak aztertu behar diren arren, merkataritzako salerosketak 
ezaugarri hauek izaten ditu, oro har: 



 
 

!"Erositakoa atzera berriz saltzea. 

!"Dirua irabazteko asmoz egiten da. Beraz, merkataritzako salerosketa ez da eroslearen 
kontsumo-premiak asetzeko egiten, baizik eta eragiketa horren bidez dirua irabazteko. 

Salerosketa batzuk arestian aipatu dugun horren salbuespen dira, eta ez dira 
merkataritzakotzat hartzen, hala nola: 

- Enpresaburuek partikularrei edo kontsumitzaileei egindako salmentak. 

- Artisauek (abeltzain nahiz nekazariek) euren produktuak saltzea. 

- Saltzaile ez den edozeinek berak kontsumitzeko erosi zituen gauzak atzera berriz 
saltzea. 

 

 

19.2. Salerosketako merkataritza-kontratuaren elementuak 

a) Pertsona-elementuak 

Salerosketarako kontratuaren pertsona-elementuak eroslea eta saltzailea dira. Beste 
edozein kontratuk bezalaxe, salerosketakoak ere badu beharkizun bat; kontratugileek 
obligazioak hartzeko gaitasuna izatea, alegia. 

Kode Zibilaren arabera, adin nagusitasuna 18 urterekin lortzen da, eta adin hori duen 
edozeinek egin dezake kontratua. 16 urtetik gorakoak eta 18 urtetik beherakoek ere kontratua 
egin ahal izango dute, baldin eta haien guraso-agintea dutenek burujabetza ematen badiete eta 
eurek onartzen badute. Burujabetza ezkontza bidez ere lor daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ond
pub
Guraso-agintea:  

Seme-alabak babestu, haien ondasunak administratu eta juridikoki ordezkatzeko 
balio duen instituzioa. 

Burujabetza lortzea:  

Adinez nagusia ez denak jarduteko gaitasuna eskuratzea. Guraso-agintea bertan 
behera lagatzea dakar. 
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Kontratugileek kontratua egiteko gaitasuna izan arren, Kode Zibilak ondokoei eta 
okoen bitartekariei ondoren aipatzen direnak erosteko debekua ezartzen die, nola enkante 
likoan hala judizialean: 
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•  Tutoreari edo protutoreari; bere agintepean duen edo dituen pertsonen ondasunak. 

•  Mandatariei; administratzeko edo besterentzeko ardura duten ondasunak. 

•  Testamentu-betearazleei; ardurapean dituzten ondasunak. 

•  Langile publikoei; ardurapean dituzten estatuaren ondasunak, udalerrien ondasunak eta 
erakunde publikoen ondasunak. 

•  Magistratu, epaile, zerga-ministerioetako kide, epaitegi eta auzitegietako idazkari eta 
justiziako ofizialei; beren funtzioak betetzen dituzten herrialde edo jurisdikzioko 
epaitegietan auzitan dauden ondasun eta eskubideak. (Debeku horrek lagapen bidez 
eskuratzeari ere eragiten dio.) 

 

b) Elementu materialak edo errealak 

Salerosketaren elementu errealak erosten den gauza eta trukean ordaintzen den prezioa 
dira. 

 

 

GAUZA: Saleros daitekeen edozein ondasun eta eskubide 

 

 

Aipatutako gauza honek baldintza batzuk izan behar ditu: 

•  Posible izatea eta merkatuaren barruan egotea. Gauzarik ez badago, ezin da 
salerosketarik egin. Hortik ondorioztatzen da legeak dioena: gauza saldu den unean 
erabat galdu bada, kontratua indarrik gabe geratuko da; gauza erdizka galdu bada, 
erosleak berak erabakiko du kontratua indarrik gabe lagatzea ala geratzen den zatia 
eskatu eta horri dagokion prezioa ordaintzea. 

•  Gauzaren salmenta zilegi izatea. Legeak ezin du zilegi ez den zerbaiten eskualdaketa 
babestu.  

•  Zehatza edo zehazgarria izan behar du. Legearen arabera, edozein kontraturen gaiak 
gauza zehazgarria izan behar du, bere izaerari dagokionez. Kantitatea zehazgabea 
izateak, ordea, ez du kontratua galaraziko, baldin eta kontratugileak beste hitzarmen 
bat egin beharrik gabe zehatz badezake. Salerosketaren gaia, merkataritzan betidanik 
“salgaia” edo “merkantzia” esan izan zaionaz gain, beste hainbat gauza ere izan 
daiteke, hala nola, metal bitxiak, energia elektrikoa, marka, patente eta antzekoen 
jabetza industriala eta antzeko eskubideak. 
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Prezioak ondoko baldintzak izan behar ditu: 

•  Dirua edo dirua ordeztuko duen ikurren bat izango da. Prezioa dirutan edo beste 
zerbaitetan, edo zati bat dirutan eta bestea beste zerbaitetan, adieraz daiteke. Gauza bat 
beste baten truke aldatzea ondorioztatzen duen merkataritza-kontratuari “trukea” 
esango diogu. 

•  Prezioak benetakoa izan behar du, hau da, zehazgarria. Horrela ez bada, kontratuan 
faltsutasuna sortuko da, edo salmenta izan ordez dohaintza izango da. Prezioak 
zehaztuta egon behar du, edo zehazteko moduan, beste kontraturik egin beharrik gabe. 

 

Prezioa kontratugileek beraiek askatasun osoz erabaki dezakete, kontrakoa arautzen duen 
xedapenik ez badago. 

Prezioa kontratugileetako baten iritzira lagatzen duen salerosketa-kontratua indargabea 
izango da. 

Prezioa bertako diruan edo atzerriko beste batean ezar daiteke. Bigarren kasuan, hala ere, 
dibisen erregimenari dagozkion xedapenak bete beharko dira. 

Prezioa ezartzeko moduaren arabera, bi mota ditugu: 

a) Prezio finkoa. Kontratua sinatzeko unean hitzartutako prezioa da. Gerora ez da aldatuko, 
gauza entregatzeko baldintzetan edozer hitzartuta ere. 

b) Prezio aldakorra. Salmenta-eragiketa entrega aldizkakoen eta jarraituen bidez egiten 
denean, prezioa aldakorra izaten da. Horrelakoetan, hainbat faktoreren arabera (merka-
tuaren joera, kasu) prezioa aldatzeko aukera egongo da. 

 

 

19.3. Salerosketa-kontratua egitea 

Merkataritzako salerosketa-kontratuen formari dagokionez, Kode Zibilak hau dio: 
merkataritza-kontratuak baliagarriak direla edozein forma dutela ere, salbu legeak beharkizun 
bereziak ezartzen dituenean; ondasun higiezinen kasuan, adibidez. 

Merkataritzan honako kontratu hauek egon daitezke, besteak beste: 

!"Posta bidez egindako kontratuak. Erabateko lege-indarra dute proposamena edo 
baldintzak onartzen direla adieraziz erantzun bada. 

!"Agente edo artekariaren partaidetzarekin egindako kontratuak. Onargarriak izango dira 
kontratugileek proposamena onartu badute. 
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!"Ahoz adostutako kontratuak. Komeni izaten da gero idatziz jasotzea, hartutako 
betebeharren frogagiritzat erabiltzeko. Kode Zibilak dioenez, gainera, kontratu baten 
balioa 1.500 pezetatik gorakoa denean, lekukoen aitorpena ez da kontratua dagoela 
frogatzeko nahikoa izango. 

Merkataritza-kontratua sinatu ondoren, sinatzaile bakoitzak kontratuaren ale bat jasoko 
du jatorrizko sinadurekin.  

Salerosketa-kontratuak idaztean erabili ohi den egitura ondokoaren antzekoa da:  

1. Agiriaren goiburukoan, kontratua sinatu den lekua eta data adieraziko dira. 
Beharrezkoa da data jakin bat jartzea eta, gainera, komeni izaten da data hori kontratu-
-hasieran jartzea eta kontratu-amaieran berriro aipatzea. 

2. “Bildu dira” izenburuaren azpian, kontratuan parte hartu dutenen datuak azalduko dira: 
izen-deiturak, identifikazio fiskalerako zenbakia eta helbidea. 

3. “Ondokoa adierazten dute” izenburuaren azpian, gauza jakin horren 
salerosketa-kontratuaren alderdi bakoitzak dituen asmoak adieraziko dira. Gauza 
horren ezaugarriak deskribatuko dira eta, baldin badaude, aurrekariak aipatuko dira. 

4. “Klausulak” izenburuaren azpian ondokoak aipatuko dira: kontratua eragin duen 
gauza, gauza horren prezioa, ordainketa-modua eta komeni diren xedapen, hitzarmen 
eta baldintza guztiak, betiere legearen, moralaren eta ordena publikoaren kontrakoak 
ez badira. 

5. Kontratugileen sinadurak. Kontratuaren orrialde guztiak sinatu behar dituzte. 
Kontratua sinatuta egoteak, hala ere, ez du legezko balioa duenik esan nahi, legez 
kanpoko klausulak izan ditzakeelako. 

 

 

19.4. Salerosketa-kontratuaren eraginak 

a) Saltzailearen betebeharrak 

•  Saldutakoa kontratuan adierazitako lekuan eta epean entregatzea. 

•  Saldutakoaren saneamendua egitea (eragindako kalteak konpontzea). 

•  Saldutakoa erosleari entregatu arte zaintzea, hau da, salerosketa-kontratuan aipatutako 
ondasunak egoera onean gordetzea. 

• Saldutako gauza adostutako epean entregatu beharko da, eta adostuta ez badago, 
kontratua burutu eta hurrengo 24 orduen buruan. 
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• Saldutakoa entregatzeko gastuak saltzailearen kontura izango dira, eta garraiokoak 
eroslearen kontura, kontrakoa adierazten ez den bitartean. Saltzailea ez dago saldutakoa 
entregatzera behartuta erosleak ordaindu ez badio edo kontratuan ordainketa-epea 
adierazi ez bada. 

• Gauza bera erosle bat baino gehiagori saldu bazaie, gauzaren jabetza fede onez 
bereganatu duen lehenari emango zaio, baldin eta ondasun higigarria bada. 

Kode Zibilaren arabera, gainera, saltzaileak ondokoen erantzukizuna du eroslearen aurrean: 

1. Saldutako gauzaren legezko eta bakezko jabetzaren erantzukizuna. 
2. Saldutakoak izan ditzakeen ezkutuko akatsen erantzukizuna. 

Salgaia edo gauza erostean, ezkutuko akats edo arrazoiren bat dela medio erosleari 
erositakoaren jabetza benetan gozatzeko ezintasuna egokitzen bazaio, saltzaileak okerrak 
zuzentzeko betebeharra izango du. Horretarako, salerosketa bertan behera utzi edo 
salneurria txikiagotu ahal izango du. 

b) Eroslearen betebeharrak 

1. Saldu zaion gauzaren prezioa kontratuan adierazitako lekuan eta epean ordaintzea. 
Kontratuak ezer adierazten ez badu, saldutakoa entregatzen den lekuan eta momentuan 
egin beharko da ordainketa. Ordainketa atzeratzen bada, erosleak saltzaileari zor dion 
zenbatekoaren legezko interesa ordaindu beharko dio. 

2. Gauza jasotzea. Legearen arabera, erosleak ondokoetakoren bat egiten badu, saltzaileak 
kontratua bertan behera laga dezake: 

!"Bidezko arrazoirik gabe, erositako gauza jaso nahi ez izatea. 

!"Gauzen ardura hartzeko orduan berandutzea. 

Kasu batean zein bestean, saltzaileak judizialki gordailatu beharko ditu salgaiak.  

Erosleak ez du zertan zatikako entregatzerik onartu; baina onartzen baditu, salmenta 
burututzat hartuko da jasotako salgaiei dagokienez. Gainerako salgaiei dagokien zatia bertan 
behera lagatzeko edo betearazteko aukera izango du. 
 

 

19.5. Kontratua bertan behera lagatzeko arrazoiak 

a) Bete edo ordaindu izana. Zordunak kontratatutako zerbitzua betetzea izaten da 
betebeharrak kitatzeko modu normalena. Zorraren frogagiritzat balio duen dokumentua 
ordainagiria izaten da. 
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b) Saldutako gauza galtzea. Kontratuan aipatzen den gauza zordunaren esku dagoela galtzen 
bada, erantzun egin beharko du eta egindako kalteak ordaindu egin beharko ditu. Gauza 
galdu bada, baina zordunak inolako errurik izan gabe, betebehar horrek indarra galduko du. 

c) Zorra barkatzea. Zorra barkatzen bada, zor nagusiak nahiz gainerakoek balioa galduko 
dute. 

d) Hartzekodunen eta zordunen eskubideak nahastea. Hartzekodunaren eta zordunaren 
eskubideen hartzailea pertsona bera bada, betebeharrek balioa galtzen dute. 

e) Konpentsazioa: bi lagun elkarren zordun eta hartzekodun badira, betebeharra zenbateko 
bera txikiagotuko da. 

f) Berritzea: betebehar zaharraren ordez berria jartzen bada, azkenak aurrekoa baliogabetzen 
du. 

 

 

19.6. Beste salerosketa-kontratu batzuk 

 

19.6.1. Epekako salerosketa-kontratuak  

Erosleak prezioaren zati bat ordaintzen du, eta gainerakoa hiru hilabete igaro ondoren,  
ezarritako epe batzuen arabera. Hasierako ordainketa zenbateko osoaren % 10ekoa izango da 
gutxienez. 

Epekako salerosketa-kontratuek baldintza hauek bete behar dituzte: 

a) Idatziz egin behar dira balioa izan dezaten. Normalean kapital-ondasunen, ibilgailuen 
eta etxean erabiltzeko tresnen salmentan erabiltzen dira. 

b) “Erabiltzeko debekua” klausula izan behar dute. Erosleak ezin du kontratuaren gaia 
eskualdatu edo zergapetu saltzailearen baimenik gabe, epe guztiak ordaindu arte. 

c) “Jabari-erreserba” klausula izan behar dute. Ondasuna ez da eroslearen jabetzakoa 
izango erabat ordaintzen duen arte.  

 

19.6.2. Balioespenezko kontratua  

Kontratugile batek besteari ondasun jakin batzuk emango dizkio; jasotzen dituena 
ondasunok saltzen saiatuko da, eta hitzartutako epearen buruan saldu dituenen balioa besteari 
ordainduko dio; saldu gabekoak edo saldu arte gordetakoak itzuli egingo dizkio. 
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Kontratu-mota hori handizkariek edo ekoizleek eta xehekari edo merkatariek erabiltzen 
dute. 

Kontratu honen eta salerosketa-kontratu ohizkoaren arteko desberdintasun handiena hau 
da: ekoizleak xehekariari ondasunak ematen dizkionean, ez dio jabetza transmititzen, baina 
bai erabateko erabilpena. 

Merkatariak salgaiek izan dezaketen kalteen erantzukizuna bere gain hartzen du. 
Ustekabean hondatzen badira, handizkariari galdutakoaren prezioa ordaindu beharko dio. 

Kontratu-mota honek hainbat abantaila ditu alderdi bientzat: 

!"Merkatariarentzat. Salgaiak saldu ahal izateko, ez du balio dutena ordaindu beharrik, 
eta horrek likidezia handiagoa izateko aukera ematen dio. 

!"Fabrikatzailearentzat. Merkatariaren bidez, bere produktuak ezagutaraz ditzake eta 
merkatuan sartu. 

 

19.6.3. Hornitze-kontratua  

Hornitze-kontratuan: 

a) Hornitzaileak jarraian eta finkatutako aldizkakotasunaz hornitzeko betebeharra hartzen 
du bere gain, jasotzailearen premiei jarraiki. 

b) Jasotzaileak edo hartzaileak hitzartutako baldintzetan ezarri den prezioa ordaintzeko 
betebeharra hartzen du bere gain. 

Kontratu-mota hori zerbitzu-eskaintza iraunkorretarako erabiltzen da, gaserako eta 
elektrizitaterako, besteak beste. 

 

19.6.4. Salmenten promozioa 

Merkatariek publiko orokorrari eskaintzen dizkioten salmenta-motetako batzuk 7/1996 
Legean jasota daude. Lege horrek xehekako merkatariek erabiltzen dituzten salmenta-modu 
batzuk arautzen ditu.  

Hona hemen: 

a) Merkealdiak edo beherapenak: dendan normalean saltzen diren gauza berberak saldu behar 
dira, baina lehen zuten prezioa baino txikiagoan. Salmenta-mota honetan ezingo dira prezio 
normalean salgai egon ez diren gauzak sartu, ez eta hondatuta dauden gauzak edo ohizko 
prezioa baino merkeagoan saltzeko asmotan erositakoak ere. 
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b) Eskaintza edo promozioa: normalean baino baldintza hobetan edo prezio merkeagoan 
saltzea da. Produktu jakin batzuen salmenta sustatzea edo denda baten edo batzuen 
aurrerabidea sustatzea izan behar du helburutzat, baina betiere hondatutako produktuak edo 
aurrerago prezio normalean salduko direnak baino kalitate eskasagokoak ez direla 
ziurtatuta. 

c) Hondarrak: hondatu direlako, akatsak dituztelako, balio ez dutelako edo zaharkituta 
daudelako merkatuan balio handia galdu duten produktuak dira. Prezioa ohizkoa baino 
txikiagoa izango da. 

d) Likidazioa: merkataria salmenta-lanari jarraipen normala ezin emateko moduko egoera 
larrian dagoelako, produktuak bukatu nahi izatea da. 

e) Opari bidezko salmenta: produktu batzuk doaneko edo oso prezio merkeko zerbitzu edo 
produktu batekin eskaintzea da; bide hori erabiltzea zilegi da gehienez ere hiru hilabeteko 
epearen barruan entregatzen badira. 

f) Fabrikatzaileak zuzenean saltzea: horrelako eskaintzak bidezkoak izango dira salgai 
dauden produktu guztiak benetan fabrikatzaileak egin baditu, eta eskaintzen dituen 
prezioak handizkako merkatariei ezartzen dizkien berberak badira. Eskaintza handizkari 
batek egiten badu, batez ere xehekariei saltzen dien norbait izan behar du, eta eskainiko 
dituen prezioek xehekari horiei jartzen dizkien berberak izan behar dute. 

 

19.6.5. Salmenta bereziak 

a) Urrutiko salmenta: saltzailea eta eroslea leku batean aldi berean egon gabe egiten dena da. 
Saltzailearen proposamena eta eroslearen onarpena urrutira erabil daitekeen edozein 
komunikabideren bidez transmitituko da. Adibidez, katalogo bidezkoak. 

 Kontratua erosleak bere oniritzia zehatz-mehatz adierazi duenean hartuko da burututzat, eta 
debekatuta egongo da eskatu ez den artikulu edo salgairik bidaltzea. Saltzaileak eskariaren 
berri jaso eta 30 egunen buruan, beranduenez, gauzatu beharko du eskatzen zaiona.  

 Erosleari produktua entregatu aurretik ordain dezan eskatu ahalko dio, baldin eta, elementu 
bereziren batez eginda eta bezero jakin batentzat prestatuta badago, eta bezeroak hala 
eskatu badu.  

b) Salmenta automatikoa: xehekako banatzaileak makina bidez jarriko ditu produktuak 
kontsumitzailearen esku, balioa ordaindu ondoren. Salmenta automatikoa egiteko makinak 
informazio zabala izan behar du: salgai duen produktu-mota, prezioa, zein txanpon 
onartzen dituen, makina nola erabili behar den, eta eskaintzailearen nortasuna eta 
erreklamazioetarako helbidea eta telefonoa. Horrez gain, makinak eskatu zaion artikulua 
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eman ezin duenean, sartu den diru-kopurua automatikoki itzultzeko modua eskaini behar 
du. 

c) Salmenta ibiltaria: saltokitik kanpo eta behar bezala baimendutako lokaletan edo 
kamioietan egiten dena da. Udalari dagokio baimen administratiboa ematea. 
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20. GAIA: ESKABIDEA SALEROSKETAN 

 

 

 

20.1. Eskabidea 

Biltegia hornitzeko premia sortzen denean, biltegiko erosketa-arduradunari adierazi 
beharko zaio, eta horrek dagokion eskabidea bideratuko du. 

Eskabidea arduradunak hornitzaileari zer behar duen zehazteko erabiliko duen agiria da; 
erosketa-baldintzak ere zehaztuko ditu bertan. 

Eskabidea salerosketari ekiteko lehen urratsa da, eskabidea egin beharra ezabatzen duen 
salerosketa-kontratua lehendik sinatu ez bada behintzat. 

Eskabidea egiteko inprimakiak salerosketarako behar diren datu guztiak izan behar ditu, 
eta bere diseinua enpresaren premietara egokitu beharko da. 

 

• Eskabide-eredu bat 

Madrilgo HOTELES NT, S.A. hotel-kateak zazpi hotel ditu probintzia horretan. 
Erosketak Pontevedra kaleko 19. zenbakiko biltegitik egiten ditu, eta hotelak beharren arabera 
hornitzen ditu biltegiak. 

Ondoren dugun eskabidean, HOTELES NT, S.A. enpresak jatetxean eskaintzen dituen 
menuetarako produktuak eskatu ditu. Eskabidea San Adriango CONSERVAS HUERTA, S.A. 
(Nafarroa) hornitzaileari egin dio, kalitate handia eskaintzen duelako eta, gainera, modu oneko 
baldintzak eskaintzen dituelako. 
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 Hoteles NT, S.A.       Eskabide-zk.: 19 

Pontevedra, 19      Madril, 2000ko urriaren 6a 
28015 Madril 
Tel: 91 745 30 12 
IFK: A-28/7230420 
 
 
 
Entregatzeko lekua: biltegia    CONSERVAS HUERTA 
Entregatzeko eguna: urriaren 30a      Tuterako bidea, 9. km 
Ordainketa-modua: txekea, 15 egunera     31570 San Adrian (NAFARROA) 
Deskontua: % 3 goiz ordaintzeagatik  Tel.: 948 14 19 70 
Garraioa: zuen kontura     IFK: A-31/790450 
 
ERREFERENTZIA 
Artikulua: 
Ilar naturalak, lehen kalitatekoak, 2 kg-ko lata 
Pikillo piper osoak, estra, 1 kg 
Esparrago zuri osoak, estra, 1 kg 
Txanpinoi natural osoak, lehen kalitatekoak, 1 kg-ko lata 
Kopurua: 
Unitate-prezioa: 
Deskontua: 
Zenbatekoa: 
Guztira: 
Deskontua: % 3 g.o. 
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20.2. Eskabidea bidaltzea 

Salgaiak eskatzeko orduan, eskabidea egiteko modu hauek daude: 

!"Gutunez. 

!"Faxez. 

!"Telefonoz. 

!"Bide telematikoz. 

!"Inprimakiz. 

!"Ordezkari baten bidez. 

Eskabidea telefonoz egiten bada, hornitzaileak idatziz egiaztatu beharko du eskaria, 
agiriren bat egon dadin. 

Eskabidea ordezkari bidez egiten bada, ordezkariak agiri bat bete beharko du bezeroak 
emandako informazioarekin. 

Eskabidea egiteko zein bide erabili, honako hauen araberakoa izango da: 

1. Premiaren araberakoa. 

2. Saltzaileak eskura dituen ekipoen araberakoa. 

3. Erosleak dituen ekipoen araberakoa. 

4. Bezeroaren eta hornitzailearen arteko konfiantzaren araberakoa. 

Eskabidearen jatorrizko kopia hornitzaileari bidaliko zaio, eta kopia bat, gutxienez, 
enpresak berak gordeko du. Enpresek kopia-kopuru desberdinak behar izaten dituzte duten 
barne-antolamenduaren arabera. 

Salerosketa-baldintzak aurrez hitzartuta baldin badaude, “eskabidea” edo “eskabide-orria” 
izeneko agiria erabiliko dugu. Aldiz, baldintzak saltzaileak onartu zain baldin bagaude, 
“eskabide-proposamena” erabiliko dugu. 

Eskabidea egiteko kontsultatu ohi diren agiriak: 

!"Erosketa-agindua. 

!"Izakinen edo biltegiko fitxa. 

!"Produktuaren fitxa. 

!"Prezioak. 

!"Hornitzailearen fitxa. 

 



  
 

 
Elikagaien merkaturatzea      188 

Ematen duten informazioa: 

!"Zer eskatu nahi den. 

!"Kantitatea. 

!"Izakin eskuragarriak. 

!"Erosketa-aginduaren berrespena. 

!"Produktuaren deskripzioa, prezioak, stocka. 

!"Produktuaren prezioa. 

!"Hornitzailearen datuak. 

!"Erosketa-baldintzak. 

 

••••    Eskabide-gutuna 

Eskabidea saltzaileak edo erosleak diseinatutako inprimaki egoki batzuen bidez egin ohi 
da. Inprimakirik izan ez eta gutun bidez egitea erabakitzen bada, aipagarri hauek izan beharko 
ditu gutxienez: 

1. Produktuaren deskripzioa. 

2. Kantitatea (pisua, zenbat metro, zenbat unitate...). 

3. Prezioa. 

4. Erreferentzia. 

5. Entrega egiteko eguna. 

6. Garraio-modua. 

7. Ordainketa-modua. 
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Ondoren, adibide modura, eskabide-gutun bat jaso dugu: DISPROLI, S.A.k OLIVAL, 
S.A.ri egin dion eskabidea. 

  
 Disproli, S.A. 
 Insular, 4 
 Markina 
                                                                                                OLIVAL, S.A. 
                                                                                                   Altamira, 3 
                                                                                                  41011 Sevilla 
 

                                                         Markinan, 2001eko apirilaren 2an 

 

Jaun-andreok: 

  

Gutun honen bitartez, aipatuko diren gaiak, prezio horietan, bidaltzea eskatu nahi 
dizuegu: 

- Oliba-olioa, A34 erref. duena, 12 litroko 70 kutxa, 290 pta/l 

- Ekilore-olio, G32 erref. duena, 12 litroko 50 kutxa, 115 pta/l 

Entregatzea maiatzaren 15ean egin beharko da Insular kaleko 4. zenbakiko 
biltegian. Garraioa ordainduta. 

Ordainketa transferentzia bidez egingo dugu gauzak jaso eta 15 egunera, % 3ko 
deskontuarekin goiz ordaintzeagatik. 

Zure bidalketaren zain gaituzu. Besterik gabe, agur. 

 

EROSKETABURUA 

Maite Zarraga 
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• Eskabidearekin bidali beharreko gutuna 

Eskabidea inprimaki bidez egitea aukeratu badugu, inprimakiarekin batera aurkezpen-
-gutun bat bidali ohi da postaz. Gutunaren bidez, eskabide-inprimakia bidaltzen zaiola 
jakinarazten zaio hornitzaileari. Salerosketari buruzko datuak edo baldintzak  zehazteko ere 
erabil daiteke. 

Ondoko adibidean, Industrias Vera etxeak gutuna idatzi du, Cándido, S.L.ri 
eskabidearekin batera bidaltzeko. 

 
 
 INDUSTRIAS VERA 
 California, 45 

 09345 BILBO                 
CANDIDO, S.L. 

         Venus, 32 
         37008 DONOSTIA 

 

       BILBON, 2001eko urtarrilaren 4an 

 

Jaun-andreok: 

Gaur goizean zuzendari jaunarekin telefonoz hitz egin dudanari 
jarraipena emanez, 1.568 zenbakidun eskabidea doakizu honekin batera, 
behar ditugun merkantzia eta baldintzak bertan adierazita. 

Eskatutakoarekin bat etorriko zarelakoan, har ezazu nire agurrik 
beroena. 

 

 EROSKETABURUA 

 Nerea Goitia 

 

Eranskina: eskabidea. 
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20.3. Eskabidea egiaztatzea 

Hornitzaileak, eskabidea jasotzen duenean, erregistratu egin behar du egiaztatu aurretik. 

Eskabidea erregistratzeko, “Eskabideen erregistroa” izeneko agiri batean idatzi behar du 
eskabidea, bezeroak egin duen produktu-eskaria jasota gera dadin. 

Eskabideen erregistroak era desberdinetakoak izan daitezke. Hona hemen eskabidearen 
datuak jasotzeko balio duen bat; datu hauek izango ditu: jasotze-data, eskabidearen zenbakia 
eta data, erregistro-zenbakia, bezero-zenbakia eta enpresaren izena. 

Eskabidea egiaztatu ondoren, eta egiaztapenaren emaitzaren arabera, enpresak jokabide 
bat edo beste bat hartuko du. 

Gerta daitezkeen kasuak: 

1. Eskabidean aipatutako baldintza guzti-guztiak bete eta bidera daitezke. 

2. Eskabidearen partida bat ezingo da entregatu nahiko produktu ez dagoelako, edo 
baldintzak, aurrez hitzartutakoak ez izateaz gain, onartezinak direlako. 

3. Eskabidea ezin da osorik bideratu nahiko produktu ez dagoelako, edo baldintzak aurrez 
hitzartutakoak ez izateaz gain onartezinak direlako, edo bezeroa kaudimenduna ez delako.  

 

Hartu beharreko jokabideak: 

!"Enpresak eskabidea jaso duelako berri emango dio bezeroari, eta hitzartutako datan 
entregatuko diola ziurtatuko dio. 

!"Enpresak aldaketak egitea proposatuko dio bezeroari; eta bezeroa onartu zain edo, nahi 
badu, eskabidea bertan behera utzi zain geratuko da. 

!"Enpresak bezeroari eskabidea ezin diola bidali jakinaraziko dio. 

!"Eskabidea entregatzea denboraldi batez ezinezkoa bada, enpresak konponbideren bat 
proposatu beharko dio bezeroari; bezeroak onartu egin dezake edo, bestela, eskabidea 
bertan behera laga dezake. 

 

• Eskabidea egiaztatzeko gutuna 

Bezeroekiko merkataritza-harremanen ikuspuntutik, garrantzitsua da hornitzailearentzat 
eskabidea egiaztatzeko gutuna bidaltzea. 
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Gutun horren helburua bezeroari eskabidea iritsi dela eta merkantzia hitzartutako 
egunerako bidaliko zaiola jakinaraztea da. Aukera horretaz baliatu behar da adostasuna eta 
eskerrona adierazteko. 

Demagun CONSERVAS HUERTA, S.A. enpresak HOTELES NT, S.A.ren eskabidea 
jaso duela eta eskatzen zaiona adierazitako baldintzetan bidaltzeko modua duela. Kasu 
horretan, bezeroari gutuna bidaliko dio eskabidea egiaztatuz. Hona hemen gutun-eredu bat: 

 

  
CONSERVAS HUERTA 
Tuterako bidea, 9 km 
31570 San Adrian (NAFARROA) 
              
          HOTELES NT, S.A. 
          Pontevedra, 19 
          28015 Madril 
 

         San Adrianen, 2000ko urriaren 20an 

 

Jaun-andreok: 

Oso pozik jaso dugu hilaren 6an bidali zeniguten 19. zenbakidun 
eskabidea, eta gure eskerrona adierazi nahi dizuegu gure produktuetan jarri 
duzuen interesagatik. 

Merkantziak zuen biltegira eramango ditugu, adierazitako baldintzei 
jarraiki eta hitzartutako dataren barruan. 

Dena zuen gustura egingo delakoan, har ezazue nire agurrik beroena. 

 

SALMENTABURUA 
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• Gorabeherak jakinarazteko gutuna 

Eskabidean adierazitako baldintzak hitzartutakoekin bat ez badatoz, edo arrazoiren bat 
dela medio eskatutako merkantzia entregatu ezina egokitzen bada, bezeroari bere 
eskabidearen inguruko gorabeherak jakinaraziko zaizkio gutun baten bidez. Gutun horretan, 
argi eta garbi adieraziko dira aldaketak, eta ontzat eman ahal izateko, bezeroari adostasuna 
adieraz dezan eskatuko zaio. 

Demagun HOTELES NT, S.A.ren eskabidea egiaztatzeko orduan konturatu garela, ilarren 
prezioa hitzartutakoa baino txikiagoa dela. Kasu horretan, bezeroari produktua prezio horretan 
ezingo zaiola bidali adierazi beharko diogu. CONSERVAS HUERTA, S.A.k honelako gutun 
bat idatziko luke: 

 
  

CONSERVAS HUERTA, S.A. 
Tuterako bidea, 9 km 
31570 San Adrian (NAFARROA)  
  

         

        San Adrianen, 2000ko urriaren 20an 

 

Jaun-andreok: 

Hilaren 6an bidali zeniguten eskabidea jaso dugu, baina ezingo dizkizuegu 
ilarrak 300 pta./u bidali zuek hala eskatu arren, ez baita hori hitzartu genuena. 

Aurreko hilean bidali genizuen prezio-zerrendaren arabera, ilar-poteak 
325 pta./u balio du. Prezioa aldatzea ezinezkoa zaigu, aurtengo bilketa eskasa 
izan delako, eta horrek prezioa garestitu egin duelako. 

Prezioa berriro aztertuko duzuelakoan, bihoakizue gure agurrik beroena. 

 

SALMENTABURUA 

Luis López 
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20.4. Jasotako eskabideak eta bidalitakoak kontrolatzea 

Enpresa saltzaileak egin zaizkion eskabide guztiak kontrolatu behar ditu, une oro hauen 
berri izan behar baitu: 

a) Bidalita ote dauden. 

b) Bidean ote dauden. 

c) Bidalketan atzerapenen bat egon ote den. Azken kasu hori izanez gero, dagokion 
bezeroarekin jarri behar da harremanetan, eta gertatutakoaren berri eman. 

Enpresa hornitzaileak eskabideak hitzartutako egunerako entregatzen saiatu behar du, 
bestela bezeroak ezingo baitie sortuko zaizkion eskakizunei erantzun eta baliteke, horren 
ondorioz, bezeroren bat galtzea. 

Enpresak ere egin dituen eskabide guztien jarraipena egin behar du. Eskabideak jaso ote 
dituen, bidean ote dauden edo uste baino beranduago jaso behar ote dituen kontrolatu behar 
du. Azken kasua izanez gero, hornitzailearengana jo beharko du atzerapenaren zergatiaz 
galdetzeko. Ezinbestekoa da egoera hori lehenbailehen konpontzea, bestela stock-arazoak sor 
daitezkeelako. 
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21. GAIA: BEZEROARI ARRETA ESKAINTZEKO 
ZERBITZUA 

 

 

 

21.1. Salmenta-prozesua 

Demagun enpresa batek produktu bat saldu nahi duela, eta bezeroa produktua eros dezan 
konbentzitu nahi duela. Helburua lortzeko egingo dituen jarduera guztiek salmenta-prozesua 
osatuko dute. Jarduerok ondokoak izango dira, labur-labur adierazita: 

1. Produktuaren banaketa fisikoa. Banaketa fisikoa honakoa da: produktua dagokion 
lekura, dagokion unean eta kosturik txikienean iritsarazteko behar diren jarduera eta 
eginkizun guztiak biltzen dituen prozesua. Banaketa fisiko edo logistikoak honako 
zereginak hartzen ditu: biltegiak aurkitzea, produktuak maneiatzeko sistema ezartzea, 
garraiatzeko modua aukeratzea, izakinen kontrola bideratzea, eta eskabideei 
erantzutea. 

2. Bezeroak lortzeko produktuaren publizitatea eta promozioak bideratzea. 

3. Bezeroekiko lehen harremana egitea.  

4. Erosketaren merkataritza-baldintzak negoziatzea, beharra baldin badago. 

5. Produktua saltzea. 

6. Saldu ondoko zerbitzua eskaintzea. 

Produktua saldu behar denean, ezinbestekoa da informazio-truke garbia egotea enpresako 
hornidura-sailaren, salmenta-sailaren eta kontabilitate- eta finantza-sailaren artean. 
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Salmenta-sailak une oro jakin behar du biltegian zenbat izakin dauden garai jakin batean 
erabilgarri, kopuru-eskaintza erreala egin ahal izateko. 

Era berean, ondokoek ere salmentaren berri izan behar dute: 

!"Hornidura-sailak, erosketa-kudeaketa egokia eta dagokion izakin-kontrola egin dezan. 

!"Kontabilitate- eta finantza-sailak, enpresaren jarduera kontrolatu eta diru-sarreren 
aurreikuspena egin dezan. 

 

 

21.2. Saldu ondoko zerbitzua 

Gaur egun alde txiki dago enpresek ekoizten dituzten produktuen ezaugarriei eta 
kalitateari dagokienez. Hori dela eta, produktua erosi ondoren enpresak eskainiko duen 
zerbitzuak egiten du bereizketa gero eta sarriagotan. 

Bezeroek eskabideak murrizten badituzte, hau da, lehen egiten zituztenen aldean orain 
gutxiago egiten badituzte, edo egiteari erabat uzten badiote, “Zergatik?” galdetu beharko 
diogu geure buruari. Zerbaitegatik ez dira gustura egongo, edo kexak izango dituzte, edo 
produktuaren kalitatea ez da eskaini zaienarekin bat etorri, edo saldu ondoko tratua ez da 
egokia izan, edo... 

Saldu ondoko zerbitzuak, kudeaketa administratiboei dagokienez, produktua saldu 
ondoren bezeroaren ongizatea lortzera bideratzen diren ekintza guztiak hartzen ditu. 

Hainbat arrazoi daude enpresa batek bere ahaleginen parte bat produktua saldu ondoko 
zerbitzu egokia eskaintzen erabil dezan. Hona hemen horietako batzuk: 

1. Enpresaren irudi ona. 

2. Bezeroei eustea (eskabideak egiten jarrai dezaten) eta bezero horien bidez beste batzuk 
lortzea (salmentak areagotzearren). 

3. Produktuaren kalitateari buruzko informazioa lortzea. 

 

 

21.3. Bezeroari arreta eskaintzeko gutunak 

Produktua saldu ondoko zerbitzuan, bezeroari arreta eskaintzeko, kudeaketa adminis-
tratibo hau bideratu ohi da: produktua saldu ondoren sor daitezkeen gutun komertzialak 
jasotzea eta idaztea. 
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Saldu ondoko zerbitzuan, era askotako gutunak egin behar izaten dira, hala nola: 

a) Bezeroa bere urtemugan zoriontzeko edo jai bereziak zoriontzeko gutunak. 

b) Bezeroaren gustukoak izan daitezkeen artikulu berrien edo egingo diren eskaintza berezien 
berri emateko gutunak. 

c) Bezeroak hitzartutako merkataritza-baldintzak betetzeagatik eskerrak emateko gutunak. 

d) Bezeroek jakinarazi dituzten kexei edo erreklamazioei erantzuteko gutunak. 

e) Eskabideak murrizteko edo bertan behera lagatzeko zein arrazoi egon daitekeen galdetzeko 
gutunak. 

  

Saldu ondoko gutun bat idazterakoan, bezeroarengan bi ondorio hauek lortu behar ditugu: 

!"Bere ongizatea, enpresarekiko harremanari dagokionez. 

!"Bere arreta edo interesa piztea. 

  

Egoera batzuetan beharrezkoa izaten da bezero bakoitzari bere gutuna bidaltzea. 
Horrelakoetan, eredu bat idatziko dugu hartzailearen datu-eremuak bete gabe lagata. Gero, 
enpresak zenbat bezero dituen, hainbat kopia aterako ditugu. Kopia bakoitzari bezero baten 
datuak jarriko dizkiogu. Gutun guztiek bezeroaren arretarako zerbitzuko arduradunak 
jatorrizkoan egin duen sinadura eramango dute. Ereduaren kopia bat gordeko dugu. 

Aspaldian enpresaren produkturik edo zerbitzurik erabili edo eskatu ez duen, baina garai 
batean aldika eskatzen zituen, bezeroa atzera erakartzeko, merkaturatu den produkturen baten 
berri emateko aitzakiaz, gutuna bidal diezaiokegu. Bezeroari produktu berri hori geuk saltzen 
dugula eta oso interesgarri gerta dakiokeela adieraziko diogu. Informazioa ahalik eta modurik 
erakargarrienean emango diogu. 

  

Hona hemen bezeroari arreta eskaintzeko gutun-eredu batzuk: 
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JIMÉNEZ, S.L. enpresa banatzaileak García González bezeroari gutuna bidali dio aspaldi 
honetan eskabideak egiteari zergatik utzi dion galdetzeko: 

 

 

 
 

JIMÉNEZ, S.L. BANATZAILEA 
Octavio, 3 
29430 Madril 
IFK.: B-28/304057 
Tel.: 91 432 86 54 

                
          GARCÍA GONZÁLEZ, S.L. 
          Olmo Verde pasealekua, 231 
          19034 Guadalajara 

         IFK.: B-19/400848                 
         Tel.: 91 143 27 77 

          Faxa: 91 153 22 20 
 

                                                                  Madrilen, 2000ko urtarrilaren 3an 

Bezero agurgarri hori: 

Aspaldian ez dugu jaso, lehen bezala, zure enpresaren eskabiderik. 

Gure zerbitzuak eskatzeari utzi diozue, eta zergatia jakitea oso garrantzitsua zaigu. 
Horregatik, gurekiko harreman komertziala eteteko dituzuen arrazoien berri jakin nahiko 
genuke. 

Ahalegin guztiak egingo ditugu, gure esku dagoen neurrian, edozein arazo 
konpontzeko. 

Adeitasunez, 

Izpta.: Alfonso Goposa 

Bezeroaren Arretarako Zerbitzua 
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21.4. Kexak eta erreklamazioak  

Kexak eta erreklamazioak jasotzea eta, ondoren, bideratzea tresna baliagarria izan daiteke 
enpresak izan ditzakeen hutsuneei antzemateko.  

Bezeroak gure produktua edo zerbitzua eskuratzean lortu nahi zuenaren eta benetan lortu 
duenaren arteko aldeak sortu dion nahigabearen ondorioz sortzen dira kexak. Kexaren 
ondoren erreklamazioa etorri ohi da. Erreklamazioaren bidez,bezeroak “produktua aldatzea, 
itzultzea edo kalteak ordaintzea” eskatu ohi du egoerari irtenbidea emateko. Kexa edo 
erreklamazioen bidez,honako hauei buruzko informazioa jaso ohi da: 

!"Saldutako produktuen kalitatea. 

!"Produktuaren ezaugarriak eta erosketa-unean hitz egindakoa bat datozen ala ez. 

!"Saltzaileek nolako tratua ematen duten edo nolako salmenta-teknikak erabiltzen 
dituzten. 

Informazio hori aztertu egin behar da eta zuzentzeko behar diren neurriak hartu behar 
dira, horrelako egoerek salmenta-kopuruari eta enpresaren irudiari eragin diezaioketelako. 

Normalean alderdi hauek aztertu behar izaten dira: 

!"Kexaren edo erreklamazioaren arrazoiak. 

!"Sortu den egoera nola konpondu. 

!"Irtenbideak nola bideratu eta aplikatu. 

Kexak edo erreklamazioak bideratzeko zuzeneko arreta edo zeharkakoa erabil daiteke. 
Nolanahi ere, enpresak sortutako egoeragatik nahigabetuta dagoela adierazi behar dio 
bezeroari. 

• Zuzeneko arreta 

Aurrez aurreko elkarrizketa bidez edo telefono bidez egin daiteke. Bezeroa psikologikoki 
aztertzeko gaitasuna oso garrantzitsua da arreta-mota honetan. Enpresaren eta bezeroaren 
arteko harreman komertzialak errazten ditu nolabait. 

Bezero-mota asko daude, eta bakoitzari bere izaeraren araberako arreta eskaini behar 
zaio: batzuk oso hiztunak izango dira, beste batzuk oso isilak, edo oldarkorrak, edo... 

Bezeroak erosi digun produktuari buruzko kexa edo erreklamazioa aurkezten duenean, 
jokabide hauek izan behar ditugu gogoan harremanetan jartzeko orduan: 
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!"Lasai hartzea. 

!"Bezeroari arretaz eta etengabe entzutea. 

!"Zehaztasunak galdetu eta egoera aztertzea. 

 

• Zeharkako arreta 

Bezeroari gutun komertziala bidaltzea izaten da kexa edo erreklamazioari zeharka 
erantzuteko modua.  

Kexa edo erreklamazioari erantzuteko gutunak ondoko ezaugarriak izan behar ditu: 

!"Egoera hori berriro ez gertatzeko neurri egokiak hartzeko erabakia hartu dela 
adieraztea. 

!"Erreklamazioa bada, irtenbidea negoziatu nahia edo bezeroak eskatzen duena inolako 
negoziaziorik gabe emateko asmoa adieraztea. 
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AArriikkeettaakk  
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1. MERKATUAREN AZTERKETA 
 
1.- POSIMARSA enpresak merkatuaren segmentu jakin bateko kontsumitzaileei inkesta bat 

egin die. POSIMARSAk ekoizten dituen produktuak alkoholdun freskagarriak dira. 
Kontsumitzaileek 1etik-10era puntuatu dituzte merkatuko beste lau freskagarri-marka, 
POSIMARSA enpresaren lehiakide direnak. 

 
Puntuatutako ezaugarriak hauexek dira: 

 
• Freskagarrien burbuila-kantitatea. 
• Gozotasuna. 
• Alkohol-kantitatea. 

 
Lortutako emaitzak honakoak dira: 

 

Marka Burbuilak Alkohola Gozotasuna 

A 
 

B 
 

C 
 

D 

3 
 
3 
 
2 
 
8 

6 
 
7 
 
8 
 
2 

5 
 
5 
 
4 
 
8 

 
Inkestatik lortutako ondorioa, hau da, marka idealak merkatuan edukiko lukeen posizioa, 
honakoa da: burbuila-kantitatea 4, gozotasuna 6 eta alkohol-kantitatea 8. 
 
Datu horiek eskuan hartuta, azal itzazu: 

 
• POSIMARSA markak merkatuan duen posizioa, bai beste markekiko baita marka 

idealarekiko ere. 
• Marka bakoitzak duen merkatu-zatia, honako hau jakinik: marka bakoitza posizio 

idealarekiko duen hurbiltasunaren menpe dagoela. 
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2.- Bi mila familiako populazio batean, zorizko laginketa sinplea egitea erabaki da, hurrengo 
datuak jakiteko: 
a) Zenbatek duten koloretako telebista. 
b) Batez beste zenbat olio kontsumitzen den hilean. 
c) Zenbat kg ogi kontsumitzen den hilero. 

 
- a) atalean, % 5eko errorea onartzen da. 
- b) atalean, 0,05 l olioko errorea onartzen da. 
- c) atalean, 1.000 kg ogiko errorea onartzen da. 

 
Konfiantza-marjina % 95,5eko da (8K = 2). 

 
Aurreko inkesta batetik hurrengoa ondorioztatu zen: koloretako telebista duten familiak 
% 15 inguru dira, eta olioaren eta ogiaren kuasibariantzak 9 l eta 16 kg inguru dira. 

 
Kalkula ezazu zein izan behar den laginaren tamaina. 

 
 
3.- Barazki-kontserbak ekoizten dituen enpresa batek inkesta egin du, jakiteko zenbat janari-

-dendak duten beren marka stockean. Marka hau saltzen duten janari-dendak 150.000 
inguru dira. Zenbat denda bisitatu behar dira, zenbateko osoa kalkulatzeko, % 2ko errore 
maximoarekin eta % 95,5eko konfiantza-mailarekin? 

 
 
4.- Taldeko lana: Demagun esnekiak ekoizten dituen enpresa bateko marketing-taldea 

zaretela. Enpresako zuzendariek produktu berri bat kaleratu nahi dute 12 hilabete barru. 
Zuen lana produktu berri hau asmatzea da. Idatzi eta azaldu nola egingo duzuen produktu 
berri honen sormen-prozesu guztia: zeintzuk metodo erabiliko dituzuen idealak 
hautatzeko, prototipo bat aurkeztu duzuen, etab. 
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2. BANAKETA 
 
Kanalak hautatzeko, hurrengo metodo biak erabil ditzakegu: 
 
a) Puntuazio-metodoa: jarraitu behar diren arauak 
 

• Enpresak esango du zeintzuk diren aukeratutako kanalak. 
• Hautatzeko irizpideak ezarriko ditu. 
• Irizpide bakoitzari gorapen bat izendatuko zaio, irizpide horrek enpresan duen garran-

tziaren arabera. 
• Kanal bakoitzari puntuazio bat emango zaio, irizpide bakoitzeko. 
• Kanal bakoitzaren puntuazio orokorra kalkulatuko da. 
• Puntuazio altuena duen kanala edo kanalak hautatuko da/dira. 

 
 

Irizpidea Gorapena 1. kanala 2. kanala 3. kanala 4. kanala 

1 
2 
3 

p1 
p2 
p3 

n11 
n12 
n13 

p1n11 
p2n12 
p3n13 

 
N1 

n21 
n22 
n23 

p1n21 
p2n22 
p3n23 

 
N2 

n31 
n32 
n33 

p1n31 
p2n32 
p3n33 

N3 

n41 
n42 
n43 

p1n41 
p2n42 
p3n43 

 
 

N4 

 
 
b) Ordenakuntza-metodoa: 
 

• 1. eta 2. arauak puntuazio-metodoan bezalaxe. 
• Irizpideei lehentasuna emango zaie. 
• Irizpide bakoitzari betetze-ataria ezarriko zaio (0 eta 10 bitartean) 
• Lehenengo irizpidearen betetze-maila aztertzen da kanal guztietan; irizpide honen 

arabera, kanal bakoitzari puntuazio bat emango zaio (0tik-10era). Puntuazioa ez bada 
betetzen, kanal bakoitzaren ondoan jarri behar da. 

• Aurreko pausoak bigarren irizpidearekin eta hurrengoekin errepikatzen dira. 
• Kanal bakoitzak betetako irizpideak kontatzen dira. Irizpide guztiak edo irizpide gehien 

betetzen dituena hautatuko da. 
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1.- Haragi-enpresa batek txorizo-mota berria banatu nahi du. Horretarako, lau kanal-mota 
aukeratu ditu: a) kate komertzialak, b) janari-dendak, c) denda espezializatuak eta d) 
kontsumitzaileei eta ostalariei aurrez aurreko salmenta. Hautaketan, hurrengo gorapenak 
eta irizpideak ezarri dira: 

 
• Enpresaren askatasun-maila 0,1. 
• Egin beharreko inbertsioa 0,4. 
• Irabaziak 0,5. 

 
 

Irizpidea 1. kanala 2. kanala 3. kanala 4. kanala 

Askatasuna 
 

Inbertsioa 
 

Irabaziak 

1 
 
6 
 
7 

3 
 
5 
 
6 

6 
 
2 
 
8 

4 
 
3 
 
9 

 

 
a) Hauta ezazu kanal bat puntuazio metodoaren bitartez. 
b) Hauta ezazu kanal bat ordenakuntza metodoa erabiliz, irizpide bakoitzaren betetze-

-ataria kontuan hartuta: irabaziak 6, inbertsioa 4 eta askatasun-maila 3. 
Oharra: Irizpideen lehentasun-hurrenkera hurrengoa da: 1. irabaziak, 2. inbertsioa eta 3. 
askatasun-maila. 

 
 
2.- I.T.A esnekien enpresa da eta gazta-mota berria banatu nahi du. Horretarako, hiru kanal 

hautatu ditu: a) kate komertzialak, b) denda espezializatuak eta c) zuzeneko salmenta 
ostalaritzan. Hautaketan, hurrengo gorapenak eta irizpideak ezarri dira:  
• inbertsioa 0,4. 
• I.T.A-ren kontrol-maila 0,2 
• irabaziak 0,4. 
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Irizpidea 1. kanala 2. kanala 3. kanala 

Inbertsioa 
 

Kontrola 
 

Irabaziak 

3 
 
6 
 
5 

5 
 
3 
 
8 

8 
 
3 
 
9 

 
a) Hauta ezazu kanal bat puntuazio metodoaren bitartez. 
b) Hauta ezazu kanal bat ordenakuntza metodoa erabiliz, kontuan hartuz irizpide 

bakoitzaren betetze-atariak: irabaziak 6, inbertsioa 5 eta kontrol-maila 3. 
Oharra: Irizpideen lehentasun-hurrenkera hurrengoa da: 1. irabaziak, 2. inbertsioa eta 3. 
kontrol-maila. 

 
 
3.- Demagun Iruñea eta Tutera esnez hornitu behar ditugula. Hiri bien esne-eskaera 60 eta 36 

milioi esne litro/egunekoa da hurrenez hurren. Enpresa hornitzaileak hiru aukera ditu 
esne-zentralak jartzeko: Zangoza, Milagro eta Tafalla. Aukera bakoitzaren ekoizmen-
-ahalmena, 60, 45 eta 70 milioi litro/egunekoa da. Garraioaren koste unitarioa hurrengoa 
da: 

 
 

 Iruñea Tutera 

 
Lor ezazu esne-zentralen kokapen egokiena. 

 
 
4.- Hurrengo deskontu komertzialen egituraren arabera: 
 
 

kontzeptua %40 txikizkaria %10 
handizkaria %5 ekoizlea 

c 240 216 205,2 

pv 400 240 216,0 

B 160 24 10,8 
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• c : kostea 
• pv: salmenta-prezioa. 
• B: bitartekari bakoitzaren irabaziak. 
Kalkula ezazu deskontu totala, jakinik bitartekari bakoitzari salmenta-prezioan aplikatzen 
zaizkiola deskontuaren ehunekoak. 

 
 
5.- Demagun herri bat Bilbotik 56km-ra eta Durangotik 28km-ra dagoela. Bilboko biztanleria 

1milioikoa bada eta Durangokoa 20.000koa, kalkula ezazu hiri bakoitzean egindako 
erosketa-proportzioa. 

 
 
6.- Aurreko datuak erabiliz, kalkulatu Durangoren erosketa-galerak Bilboren alde. 
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3. AURREZ AURREKO SALMENTA 
 
• Errentagarritasunaren mugatzaileak: 
 

1. Bisitaldiaren kostua = salmentaren gastuak + soldata + Gizarte Segurantza/bisita-
-kopurua. 

2. Margina gordina = eskualdeko margina gordina/urteko bisita-kopurua. 
3. Salmenta-kopurua = urteko salmentak/urteko bisita-kopurua. 

 
 
1.- Oiloki enpresak Usurbilen du bere egoitza. A mailako 90 bezero ditu eta B mailako 220. 
 

A mailako bezeroak: hilean birritan bisitatzen dira eta bisita bakoitza ordu erdikoa izaten 
da. 
B mailako bezeroak: hilean behin bisitatzen dira eta bisita bakoitza ordu laurdenekoa 
izaten da. 

 
Saltzaile bakoitzak 200 lanordu ditu hilero, dedikazioaren erdia bisita eta eskarietarako 
izaten da eta beste erdia bidaietarako. Kalkula ezazu zenbat saltzaile behar dituen Oiloki 
enpresak bezero guztiei arduratzeko. 

 
 
2.- La Granja enpresako agente komertzialek hipermerkatuak bisitatzen dituzte hilean 

birritan eta supermerkatuak hilean behin. Enpresak saltzaile-taldea berrantolatu nahi du, 
230 supermerkatu eta 30 hipermerkatu dituen eskualde baterako. Hipermerkatuko 
bisitaldiek ordu eta erdi irauten dute eta supermerkatukoek ordu erdi. Saltzaile bakoitzak 
8 lanordu egiten badu astean 5 egunetan eta lanorduen % 40 bidaietarako erabiltzen badu, 
zenbat saltzaile behar dira eskualde guztia bisitatzeko?. 
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3.- Euskal Pernil enpresak eskualde banatan lan egiten duten saltzaile-talde biren 
errentagarritasuna jakin nahi du; horretarako, hurrengo datuak ditu eskura: 

 
 

 Totala A eskualdeko 
taldea 

B eskualdeko 
taldea 

Urteko salmentak 
 

Bidaiak 
 

Soldata + Gizarte 
Segurantza 

 
Komisioak 

 
Gastu totalak 

 
Margina gordina 

 
Bisita-kopurua 

urtean zehar 

278.000 
 

1.180 
 

2200 
 
 

28.600 
 

31980 
 

246020 
 

14.880 

130.000 
 

520 
 

1.050 
 
 

10.400 
 

11.970 
 

118.030 
 

11.200 

148.000 
 

660 
 

1.150 
 
 

18.200 
 

20.010 
 

127.990 
 

6.380 

 
 
4.- Demagun saltzaile talde baten arduraduna zarela. Har ezazu Bizkaiko, Gipuzkoako, 

Nafarroako edo Arabako mapa eta antolatu itzazu ibilbide desberdinak. 
 
 
5.- Merte mermeladen enpresako saltzaile-taldea 3 komertzialez osaturik dago. Saltzaile 

bakoitzaren ezaugarriak desberdinak, eta  errentagarritasun-maila saltzaile bakoitzaren 
lan-eskualdearen arabera dago:  

 

Saltzailea 1 2 3 

A 
 

B 
 

C 

200 
 

150 
 

130 

130 
 

120 
 

135 

160 
 

100 
 

90 

 
Zein eskualdetan jardun behar du saltzaile bakoitzak salmenta totalak maximoak izan 
daitezen? 
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