
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MARKETINA 

MERKATARITZAN 

 
Aitor Castaños Zarate 

             R400 IRALE-Dolaretxe 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

1 
 

Aurkibidea 

1. MARKETIN KONTZEPTUA ETA FUNTZIOAK ................................. 5 

1. Marketin kontzeptua eta haren edukia ........................................................................................................ 5 

1.2. Kontzeptuaren jatorria eta bilakaera ......................................................................................................... 6 

1.3. Marketinak enpresan eta ekonomian dituen funtzioak ............................................................................. 7 

1.4. Marketin motak ........................................................................................................................................ 8 

1.5. Marketin-mixeko tresnak eta politikak .................................................................................................... 12 

1.6. Marketina enpresaren kudeaketan ......................................................................................................... 14 

1.7. Enpresaren merkataritza-jardueraren orientazioa ................................................................................... 15 

1.8. Enpresa baten marketin-sailaren antolamendua, hainbat irizpide kontuan hartuta. Egitura eta organigramak

 ....................................................................................................................................................................... 16 

1.9. Marketinaren egungo joerak. Teknologia berrien aplikazioa. Marketina Interneten ............................... 18 

2. MERKATUA ETA ENPRESAREN INGURUNEA .............................. 22 

2.1. Merkatua. Merkatuaren kontzeptua, haren ezaugarriak eta elementuak. Merkatuaren funtzioak. 

Merkatuaren mugak ...................................................................................................................................... 22 

2.2. Merkatuen sailkapena hainbat irizpideren arabera ................................................................................. 24 

2.3. Merkatuaren egitura: egungo merkatua eta merkatu potentziala ........................................................... 27 

2.4. Ingurunea eta enpresaren marketinaren gaineko eragina ....................................................................... 28 

2.5. Mikroinguruneko aldagaiak ..................................................................................................................... 28 

2.6. Makroinguruneko aldagaiak .................................................................................................................... 30 

2.7. Merkatuaren segmentazioa. Kontzeptua eta helburuak. Segmentazio-irizpideak eta estrategiak ........... 32 

2.8. Produktu-posizionamendua .................................................................................................................... 36 

2.9. Kontsumitzailearen portaeraren azterketa .............................................................................................. 37 

2.10. Azken kontsumitzailearen erosketa-erabakiaren prozesua ................................................................... 40 

2.11. Erosteko portaeraren barne-determinatzaileak ..................................................................................... 42 

2.12. Erosteko portaeraren kanpo-determinatzaileak .................................................................................... 45 

2.12. Kontsumitzaile industrialaren erosketa-erabakiaren prozesua .............................................................. 47 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

2 
 

3. MERKATARITZA-IKERKETA ...................................................... 50 

3.1. Enpresako informazio-beharra ................................................................................................................ 50 

3.2. Informazio-iturriak: barnekoak eta kanpokoak, lehen mailakoak eta bigarren mailakoak....................... 50 

3.3. Marketineko informazio-sistema (MIS) ................................................................................................... 53 

3.5. Merkataritza-ikerketa. Kontzeptua eta ezaugarriak ................................................................................ 54 

3.6. Merkataritza-ikerketako prozesu baten faseak ....................................................................................... 55 

3.7. Bigarren mailako informazio-iturriak ....................................................................................................... 57 

3.8. Lehen mailako iturriak. Ikerketa kualitatiboko teknikak .......................................................................... 57 

3.9. Lehen mailako iturriak. Ikerketa kuantitatiboko teknikak ....................................................................... 61 

3.10. Datuen tratamendua eta analisia .......................................................................................................... 64 

3.11. Txostena egitea eta emaitzak aurkeztea ................................................................................................ 65 

4. PRODUKTUEN POLITIKAK ........................................................ 66 

4.1. Produktua marketin-tresna gisa .............................................................................................................. 66 

4.2. Produktuaren osagarriak ......................................................................................................................... 67 

4.3. Produktuen sailkapena hainbat irizpideren arabera ................................................................................ 67 

4.4. Produktuaren dimentsioa. Produktu-zorroa. Produktuen datu-baseak ................................................... 70 

4.5. Enpresa baten produktu/zerbitzu edo marken zorroaren azterketa ........................................................ 73 

4.6. Produktuaren bizi-zikloa. Kontzeptua eta faseak ..................................................................................... 77 

4.7. Produktuen politikako estrategiak .......................................................................................................... 79 

4.8. Marketina zerbitzuei aplikatzea. Zerbitzuen kudeaketa eta estrategiak .................................................. 81 

4.9. Marka, ontzia eta etiketa. Kontzeptua, xedea eta lege-arautzea. Marka motak ...................................... 83 

5. PREZIOA FINKATZEA ............................................................... 91 

5.1. Produktuaren prezioa marketin-tresna gisa ............................................................................................ 91 

5.2. Produktu baten prezioa baldintzatzen duten faktoreak .......................................................................... 93 

5.3. Produktu edo zerbitzu baten prezioaren osagaiak. Kostuak eta marjinak ............................................... 96 

5.4. Kostua abiapuntu hartuta prezioak finkatzeko metodoak ..................................................................... 102 

5.5. Lehian oinarrituta, prezioak finkatzeko metodoak ................................................................................ 104 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

3 
 

5.6. Merkatuaren eskarian oinarrituta, prezioak finkatzeko metodoak ........................................................ 104 

5.7. Prezio-politikako estrategiak ................................................................................................................. 105 

5.8. Prezio psikologikoen estrategiak ........................................................................................................... 112 

6. BANAKETA HAUTATZEA .......................................................... 116 

6.1. Merkataritza-banaketa marketin-tresna gisa ........................................................................................ 116 

6.2. Banaketa-kanalak. Kontzeptua, egitura eta motak ................................................................................ 117 

6.3. Merkataritzako bitartekariak ................................................................................................................ 118 

6.4. Handizkako merkatariak eta haren funtzioak ........................................................................................ 119 

6.5. Txikizkako merkataritza eta haren funtzioak ......................................................................................... 119 

6.6. Banaketa-kanala eta modua hautatzea baldintzatzen duten faktoreak ................................................. 120 

6.7. Banatzeko merkataritza moduak: denda independentea, elkartua eta integratua ................................ 122 

6.8. Merkataritzako bitartekotzako moduak ................................................................................................ 129 

6.9. Banaketa-estrategiak ............................................................................................................................ 133 

6.10. Banaketa-kostuak. Egitura eta kalkulua............................................................................................... 136 

6.11. Salmenta moduak ............................................................................................................................... 137 

7. KOMUNIKAZIOA ..................................................................... 140 

7.1. Komunikazioa marketin-tresna gisa ...................................................................................................... 140 

7.2. Merkataritza-komunikazioko prozesua. Oinarrizko elementuak ........................................................... 141 

7.3. Komunikazio-mixa: motak eta moduak ................................................................................................. 142 

7.4. Komunikazio-politiken helburuak .......................................................................................................... 144 

7.5. Publizitatea ........................................................................................................................................... 145 

7.6. Publizitate-hedabideak eta euskarriak .................................................................................................. 153 

7.7. Publizitate-kanpainak ............................................................................................................................ 156 

7.8. Produktuaren briefinga ......................................................................................................................... 162 

7.9. Publizitatearen lege-arauketa ............................................................................................................... 164 

7.10. Harreman publikoak ............................................................................................................................ 166 

7.10. Salmenta-sustapena ............................................................................................................................ 169 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

4 
 

7.11. Salmenta pertsonala............................................................................................................................ 172 

7.12. Zuzeneko marketina ............................................................................................................................ 173 

7.13. Online marketina ................................................................................................................................. 174 

8. MERKATARITZA PLANGINTZAKO PROZESUA .......................... 176 

8.1. Marketinaren plangintza: xedea eta helburuak ..................................................................................... 176 

8.2. Marketin-planaren ezaugarriak eta baliagarritasuna ............................................................................. 177 

8.3. Marketin-planaren egitura. Hura lantzeko faseak ................................................................................. 179 

8.4. Egoeraren analisia: barneko eta kanpoko analisia. AMIA analisia ......................................................... 181 

8.5. Lortu nahi diren helburuak finkatzea ..................................................................................................... 183 

8.6. Marketin-estrategiak ............................................................................................................................. 185 

8.7. Marketin-mixeko ekintzak eta politikak definitzea ................................................................................ 187 

8.8. Aurrekontua .......................................................................................................................................... 189 

8.9. Marketin-plana gauzatzea ..................................................................................................................... 191 

8.10. Marketin-planeko politiken jarraipena ................................................................................................ 192 
 

  



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

5 
 

1. Marketin kontzeptua eta funtzioak 

1. Marketin kontzeptua eta haren edukia 

Zer da marketina? 

Noiz agertzen da marketina? Truke-harreman bat agertzen den unean: hau da, norbaitek beste bati 

zerbait ematen eta jasotzen dion bakoitzean. 

Marketinaren definizioak 

Badira marketini buruzko hainbat definizio. Hona hemen adibide batzuk: 

Harluxet Hiztegi 
Entziklopedikoa 

Etorkizun hurbil nahiz urruneko premiak kontuan hartuz, merkatua aztertzeko 

teknika 

Wikipedia 

Marketina, batzuetan merkatuteknia eta merkadoteknia ere deitua, era 

egokienean ondasun eta zerbitzuak sortu, euren ezaugarriak komunikatu, 

merkaturatu eta bezeroari eskaintzeko jardueren multzoa da, helburua ondasun 

edo produktuaren balioa eta enpresa eta bitartekariei dakarkien mozkina 

handitzea izanik, bezero eta gizarte osoaren beharrak eta desirak asez. (sic) 

Philip Kottler 
Enpresek bezeroarentzako balioa sortzeko eta trukean bezeroarengandik balioa 

lortzeko harreman estuak eratzeko egiten duten prozesua da marketina. 

Merkataritza eta 
marketina. 

Hiztegia 

Organizazioaren onurarako, bezero eta bezerogaientzako balioa sortzeko, 

komunikatzeko, helarazteko eta haiekiko harremanak lantzeko prozesu multzoa 

eta funtzioa. Organizazioaren onura izan daiteke, organizazioaren helburuaren 

arabera, produktuak saldu eta dirua irabaztea, portaera bat gizartean errotzea 

edo besteren bat. 

American 
Marketing 
Association 

Ideien, ondasunen eta zerbitzuen produktua, prezioa, sustapena eta banaketa 

sortzeko, planifikatzeko eta exekutatzeko prozesua. Halaber, organizazioen eta 

gizabanakoen helburuak asetzeko hartu-emanak sortzea da du helburu. 

https://eu.wikipedia.org/wiki/Ondasun


 

MARKETINA MERKATARITZAN 

6 
 

Bi eratan uler daiteke marketina merkataritzan gertatzen diren truke-harremanetan: 

- Marketina filosofia bat bezala. Enpresa batek marketin-ikuspegi bat izan behar du erabaki 

guztietan. Horrela, bezeroen beharrak asetzea eta kontsumitzaileentzako balioa sortzea izango 

du helburu. Horren arabera, trukea ulertzeko modua da marketina. 

- Marketina teknika bat bezala. Bezeroekiko trukea egiteko modua da, eta marketin-sailak 

hartzen du gauzatzeko ardura. Eskaria sortu, garatu eta hari zerbitzua eman behar dio. 

Teknika gisa hartuz gero, trukea egiteko modua da marketina. 

Edonola ere, marketinaren helburua kontsumitzailearen beharrak zein eta nolakoak diren jakitea da. 

Baina zertarako? 

1) Kontsumitzaileak aseko dituen produktua edo zerbitzua diseinatzeko. 

2) Preziorik egokienak ezartzeko. 

3) Banaketa-kanalak aukeratzeko. 

4) Produktua kontsumitzaileari helaraziko dioten komunikazio-tresnak zehazteko. 

1.2. Kontzeptuaren jatorria eta bilakaera 

Marketin hitza (marketing, ingelesez) XX. mendearen hasieran hasi zen AEBetan erabiltzen. 

Michiganeko Unibertsitateak Estatu Batuetako industria banatzailea eta arautzailea izeneko ikastaro 

bat antolatu zuen 1902an, eta, publizitate-liburuxkan, marketing hitza agertu zen lehenbiziko aldiz. 

1905ean Produktu-marketina izendatutako ikastaro bat eskaini zen Pennsylvaniako Unibertsitatean. 

Ikastaro horien ondorioz, marketina berezko nortasun independentea hasi zen lortzen 1911tik aurrera. 

Gainera, garai haietan zabaldu ziren Marketin arloko lehenengo ikerketa-zentroak AEBetan. Ordutik 

hona, garatu egin da kontzeptua, eta, aldi berean, marketina beste esparru batzuetara (politikara, 

GKEetara…) zabaldu da. Adibidez, hirurogeiko hamarkadan nazioarteko enpresa batzuk kokatu ziren 

Euskal Herrian, eta, horrekin batera, marketin hitza ekarri zuten. 

Marketinaren historian, hiru aldi bereiz daitezke: 

1) Hirurogeiko hamarkada arte: produktuak merkaturatzen lagundu baino ez zuen egiten 

marketinak. 

2) Hirurogeita hamarreko hamarkadatik aurrera, milurteko berria arte: merkatuko kokapen 

edo posizionamendu kontzeptua sortu zirenez, marketinak joera estrategiko bat ere hartu 

zuen. Aldi berean, McCarthy irakasleak lau p-en teoria (product, price, place eta promotion) 

azaldu zuen; marketin-mixak lau arlo horietan (produktua, prezioa, banaketa eta 

komunikazioa) egiten du lan. Gainera, portaera-zientzien tresnak erabiltzen hasi ziren 

kontsumitzailea ezagutzeko asmoz.  
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3) 2000. urteaz geroztik: portaera-zientziak marketinaren tresna garrantzitsu bilakatu dira. 

Halaber, beste zientzia batzuk (soziologia, neurozientzia, antropologia, semantika…) 

txertatzen dira marketinean. Horren ondorioz, ikuspegi berri bat hartu du marketinak: 

merkatuaren soziologiarena. 

1.3. Marketinak enpresan eta ekonomian dituen funtzioak 

Marketinak eragin zuzena dauka, bai enpresan, bai ekonomian. 

Marketina enpresan 

Marketinak enpresa bati laguntzen dio erakutsiz zer ekintza egin beharko dituen bere helburuak 

lortzeko. 

Adibidez, zapatak saltzen dituen enpresa baten helburua produktuak saltzea da. Marketinak horrela 

lagunduko dio enpresari: zehaztuko du zer zapata mota duten kontsumitzaileek nahien, non saldu 

beharko dituen kontsumitzaileek eros ditzaten, zer diseinu izan behar duen modelo bakoitzak, zein 

den preziorik egokiena edota zer publizitate mota egin beharko duen produktuak ezagutarazteko. 

Marketina ekonomian  

Eskaintzaren (“saltzen dutenak”) eta eskariaren (“erosten dutenak”) arteko trukea arautzen du 

marketinak ekonomian. Horrela, produktuen transakzioak era eraginkorragoan eta 

gogobetegarriagoan egingo dira. 
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1.4. Marketin motak 

Marketin arloan produktua aipatzen denean, ondasun bat, zerbitzu bat edo ideia bat izan daiteke. 

Baina zer da bakoitza? 

Ondasuna: Zentzumenen bidez hauteman daitekeen objektu fisikoa da. Adibidez, ukitzeko 

moduko zerbait: aulki bat. 

Zerbitzua: Zerbaitek –beraren baliagarritasuna dela bide– norbaiti dakarkion onura da. 

Zerbitzuak, ondasun material baten jabetza-transferentziarik gertatu gabe, behar indibidual edo 

kolektiboak asetzen ditu. Aldakorra, ukiezina, banaezina eta galkorra da. Adibidez, bidaia bat 

Erromara. 

Ideia: Gauza baten irudikapen abstraktu eta orokorra da, gogoak edo adimenak eratua. Ukiezina 

da. Adibidez, antzezlan baten gidoia. 

 

 

PRODUKTUA 

Ondasuna 

Zerbitzua 

Ideia 
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Hori dela eta, marketina hainbat arlotan erabil daiteke; hala jarduera komertzialeko enpresetan, nola 

truke bat eratzen den edozein erakundetan (sindikatuak, alderdi politikoak, GKEak...). 

Marketin mota asko daude. Hona hemen sailkapen batzuk: 

Marketin estrategikoa eta operatiboa 

Marketin estrategikoa: Enpresak merkatuan dituen aukerak eta aukera horiek aprobetxatzeko 

dituen baliabideak eta abileziak aztertzen eta lantzen ditu. Helburuak epe luzekoak edota ertainekoak 

dira. Gainera, merkatua aztertzeaz gain, produktu eta zerbitzu berriak garatu behar dira etengabean. 

Marketin operatiboa: Epe laburreko helburuak lortzeko behar diren ekintzak dira. Hortaz, ekintza 

horiek zehazteko, marketin-mixaren aldagaiak (produktua, prezioa, banaketa eta komunikazioa) ezarri 

behar dira. Marketinaren ekintzak planifikatu, gauzatu eta kontrolatu egin behar dira. 

Marketin estrategikoa Marketin operatiboa 

Dimentsio estrategikoa Dimentsio taktikoa 

Epe luze eta ertaina Epe laburra 

Etengabeko ikerketa Marketin-mixa 

Produktuak eta zerbitzuak garatzea Planifikatzea, gauzatzea eta kontrolatzea 

Kanpoko eta barneko marketina 

Kanpoko marketina: Produktu bat garatzeko, haren prezioa ezartzeko, banatzeko eta 

kontsumitzaileari komunikatzeko gauzatzen diren ekintzak dira. 

Barneko marketina: Enpresa bateko langileak motibatzeko eta prestatzeko gauzatzen dituen 

ekintzak dira. Izan ere, langileak eurak barneko bezeroak dira, eta kanpoko bezeroak ase beharko 

dituzte horiek ere. 
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Zerbitzu-marketina 

Produktu ukiezinekin egiten den marketina da. Zerbitzuek ezaugarri bereziak dituzte, eta hori dela eta 

sortzen da zerbitzu-marketina. Zerbitzuen adibide dira ile-apainketa, aseguruak eta bidaiak, besteak 

beste.  

Zerbitzuen ezaugarri bereziak eta dagozkien estrategiak: 

 

Ezaugarria Zer da? Estrategia 

Ukiezintasuna 

Zerbitzua ukiezina da. Ez du izaera 

fisikorik; ez da materiala. Ezin da 

ukitu. 

Zerbitzua ukigarri bihurtzea 

Zentzumenen bidez hauteman daitekeen 

zerbitzua lortu behar da; esate baterako, 

irudikapen fisiko bat sortuz: argazkiak edo 

bideoak erakutsita, enpresaren karpetak edo 

lumak banatuta… 

Banaezintasuna 
Zerbitzua banaezina da. Aldi berean 

ekoizten eta kontsumitzen da. 

Zerbitzua identifikatzea 

Zerbitzua irudi batekin lotu behar da 

konpetentziatik bereizteko; adibidez, 

dekorazio bereizgarri baten bidez edo 

langileen uniforme bat diseinatuz. 

Aldakortasuna 

Zerbitzua aldakorra da. Ez da 

birritan berdin-berdina izango: 

aldatu egingo da egunaren, 

orduaren, zerbitzariaren, 

bezeroaren edo lekuaren arabera. 

Kalitateagatik bereiztea 

Balio gehigarri bat eskaini behar da 

konpetentziatik kalitate-maila bereizteko; 

adibidez, kalitate-ziurtagiri baten bidez. 

Galkortasuna 

Zerbitzua galkorra da. Ezin da 

biltegiratu; une jakin batean 

eskaintzen da, eta, une horretan 

kontsumitzen ez bada, galdu egiten 

da. Esate baterako, hotel bateko 

gela bat gaur erreserbatzen ez 

bada, zerbitzu hori galdu egingo 

da: hotelak ezin du biharko metatu. 

Zerbitzua estandarizatzea 

Eskaintzen den zerbitzua eta kalitate-maila 

berdina izan behar da bezero guztientzat; 

adibidez, zerbitzu guztiak modu berean egiten 

direla erakutsiz. 
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Marketin soziala, politikoa eta irabazi asmorik gabekoa 

Marketina merkataritza-jardueratik kanpo ere egiten da. 

Marketin soziala edo gizarte-marketina: Kausa humanitario edo sozialak bideratzeko edo gizarte-

talde baten ohiturak edo portaera aldatzeko egiten da. Adibidez, tabako-kontsumoaren kontrako 

publizitate kanpainak. 

Marketin politikoa: Hauteskundeetan edo ideologia-joera bat sustatzeko egiten da. 

Irabazi asmorik gabeko marketina: Irabazi asmorik gabeko proiektuak bultzatzeko egiten da. 

Adibidez, Euskadiko Esklerosi Anizkoiaren Elkartearen Busti zaitez izeneko kanpainak. 

Marketin transakzionala, harreman-marketina eta marketin emozionala 

Marketin transakzionala: Bezeroak asetzea eta enpresarentzat mozkinak lortzea baino ez da 

bilatzen ondasun edo zerbitzu trukeetan. 

Harreman-marketina: Bezeroekin harreman sendo eta iraunkorrak ezartzeko bideratuta dago. 

Bezeroen beharrei erantzun globala ematen saiatzen da, haien leialtasuna lortzeko. 

Marketin emozionala: Produktu bat erabiltzeak edo kontsumitzeak zirrara eragiten dio 

kontsumitzaileari. Produktua erosteaz gain, hunkitu egin behar du kontsumoak berak. 
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1.5. Marketin-mixeko tresnak eta politikak 

Marketineko aldagai nagusiak (produktua, prezioa, banaketa eta komunikazioa) konbinatzeko modua 

da marketin-mixa. Merkatuan lortu nahi diren helburuak lortzea izango du xede. 

Ingelesezko jatorria dutenez, marketin-mixeko lau osagaiak lau p izenarekin izendatzen dira, p 

letrarekin hasten direlako ingelesez: product (produktua), price (prezioa), place (banaketa) eta 

promotion (komunikazioa). Enpresak lau p horien ezaugarriak alda ditzake marketin-ekintzetan; eta 

zuzendaritza komertzialak modu egokian eta koherentean nahasi behar ditu lau marketin-tresnak 

aurreikusitako helburuak lortzeko. 

 

Produktua 

Produktua da ondasun, zerbitzu edo ideia bat, kontsumitzailearen behar edo nahi bat asetzeko 

enpresa edo organizazio batek ordainketaren truke eskaintzen duena. Horregatik, produktuak 

bezeroari dakarzkion onurak garrantzitsuagoak dira produktuaren beraren ezaugarriak baino. 

Produktu askok bizi-ziklo baten etapak (merkaturatzea, hazkundea, heldutasuna eta gainbehera) 

igarotzen dituzte, merkatura ateratzen direnetik hasi eta betiko erretiratu arte.  

Produktuari buruzko erabakiak garrantzitsuak dira, eragina dutelako kontsumitzailearen beharrak 

asetzeko moduan. Gainera, epe luzeko estrategiak dira, eta nekez alda daitezke azkar. Horregatik, 

produktuari dagozkion erabakiak ondo aztertu behar dira. Besteak beste: 

- enpresaren produktu-zorroa 

- produktuaren marka, modeloa eta ontzia: kontsumitzaileak begiz jotzen duen lehenengo 

gauza. 

- produktua bereiztea; hau da, produktu bat bere lehiakideetatik bestelako egitea. 

- produktuarekin erlazionatutako zerbitzuak; adibidez, bermea, zerbitzu teknikoa… 

- kontsumitzailearen beharrak aseko dituzten produktu berriak garatzea. 

- produktuak aldatzea edo merkatutik ateratzea, helburuak betetzen ez dituztenean. 

Produktua Prezioa 

Banaketa Komunikazioa 

MARKETIN-MIXA 
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Prezioa 

Hornitzaileak produktu edo zerbitzu baten truke eskatzen duen eta bezeroak ordaindu behar duen 

diru-balioa da prezioa. Zehazten du zenbat mozkin lortuko duen enpresak salmenta bakoitzean. Beraz, 

garrantzitsua da. 

Produktu bati prezioa ezarri baino lehen, jakin behar da zer balio hautematen dion bezeroak eta 

zenbat ordaintzeko prest dagoen produktuaren truke. Halaber, prezioak produktuaren irudian dauka 

eragina; izan ere, prezio altuko produktua kalitatearekin erlazionatzen du bezeroak. 

Prezioari buruzko erabakiak epe laburrekoak dira, eta azkar alda daiteke horregatik. Adibidez, 

erabakien artean aztertu behar da: 

- zenbat den produktua fabrikatzeko kostua. 

- zenbat izango den salmenta-marjina: hau da, salmenta-prezioaren eta ekoizteko kostuen 

arteko aldea. 

- zer deskontu eskainiko diren: adibidez, kantitatearen arabera, laster ordaintzeagatik…. 

- zer irizpide hartuko den prezioa zehazteko: adibidez, lehiakideen prezioen arabera, eskari-

sentiberatasunaren edota urte sasoiaren arabera, kostuetan oinarrituta…. 

- zer eragin izango duen produktuaren prezioa aldatzeak enpresaren beste produktuetan. 

Banaketa 

Produktua kontsumitzaileari fisikoki helarazteko edo zerbitzua eskuragarri jartzeko egin beharreko 

eragiketen multzoa da: kanalak aukeratzea, saltokiak zehaztea, logistika, saltokiko sustapen-ekintzak 

eta abar. Hots, produktua ekoizten den tokitik kontsumitzen den lekura eramateko erabakiak dira. Epe 

luzekoak dira. 

Erabakitzen denean nola egin banaketa, besteak beste, aztertu behar da: 

- zer kanal mota erabiliko den. 

- zer saltokitan salduko den produktua. 

- zer merchandising-ekintza egingo diren saltoki bakoitzean salmentak suspertzeko. 

- nola egingo den logistika: nola egingo den garraioa, non bilduko diren salerosgaiak, zein 

izango diren bitartekariak, zenbat denbora iraungo duen lekualdatze bakoitzak... 

Komunikazioa 

Kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta erosteko gogoa pizteko egiten diren ekintzen 

multzoa da: publizitatea, salmenta-sustapena, harreman publikoak, zuzeneko marketina eta salmenta 

pertsonala. 
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Zuzendaritza komertzialak aztertu behar du nola nahasi komunikazio-tresna horiek. Sail horrek 

baliabideak optimizatzea eta emaitzarik onenak lortzea izango du helburu nagusi. Komunikazio-tresna 

bat edo beste bat erabiliko du produktuaren, merkatuaren, lehiaren edo xede-taldearen ezaugarrien 

arabera. 

Komunikazio-ekintzak erabakitzeko, besteak beste, ezarri behar da: 

- nolakoa izango den salmenta-zuzendaritzaren estrategia: salmenta-taldearen egitura, 

eginkizunen banaketa, saltokien diseinua… 

- zenbat izango den komunikaziorako aurrekontua. 

- zer komunikazio-tresna erabiliko diren. 

 

1.6. Marketina enpresaren kudeaketan 

Alde batetik, zuzendaritza komertziala enpresaren ekintza komertzialaz arduratzen da. Hau da, 

diseinatzen du zein den estrategiarik eraginkorrena kontsumitzaileari produktuaren berri emateko, 

haren onurak helarazteko eta erosteko gogoa pizteko. Horrela, enpresaren helburuak lortuko ditu. 

Beste alde batetik, marketinaren ikuspuntutik, zuzendaritza komertzialak merkatuarekin konektatzen 

du enpresa. Halaber, jakin behar du zein diren merkatuaren beharrak. Horrela, gogoko produktuak 

garatuko ditu, eta horiexek jarriko dizkio eskura merkatuari. 

Merkatuari lehentasuna emanez gero, marketin-zuzendaritza bihurtzen da zuzendaritza komertziala. 

Horretarako, lantaldea behar da marketin-sailean. 

Marketin-sailak oso sakon ikertu behar du merkatua. Horrela, merkatuaren beharrak aseko dituen 

eskaintza landu eta jakinaraziko dio merkatuari. 

Marketin-sailaren funtzio nagusiak: 

- Merkatua ikertzea: jakitea zein diren organizazioaren puntu ahulak eta indartsuak eta 

antzeman zein diren inguruneko aukerak eta mehatxuak; gainera, kontsumitzailearen 

ezaugarriak eta beharrak zein diren jakin behar du. 

- Helburuak ezartzea: zer lortu nahi duen aurreikustea eta horretarako marketin-mixeko 

estrategiak planifikatzea. 

- Antolatzea giza eta material-baliabideak, helburuak eta estrategiak betetzeko. 

- Aurreikusitako ekintzak gauzatzea. 

- Egitarau komertzialaren garapena kontrolatzea. 

 

Merkatua 
ikertzea 

Helburuak 
ezartzea 

Baliabideak 
antolatzea 

Ekintzak 
gauzatzea 

Kontrolatzea 
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1.7. Enpresaren merkataritza-jardueraren orientazioa 

Enpresek marketinaren ikuspegi desberdinak izan dituzte denboran zehar helburuen, egoeren eta 

ingurunearen arabera. Enpresaren merkataritza-jardueran, hainbat orientazio har daitezke: 

Produktuari begira 

Produktu ona garatu nahi da, batik bat. Enpresak kalitatezko produktua eskaini nahi du, prezio 

egokian. Orientazio hau merkatu berrietan edo lehiakiderik gabekoetan hartzen da. Baina, lehia estua 

denean, ez da egokia. 

Salmentari begira 

Lehia estua denean, orientazio hau hartzen da. Hau da, sustapen- eta banaketa-estrategiak 

nagusitzen dira besteen gainetik. Eta produktua eros dezaten konbentzitzeko ahaleginak egiten ditu 

enpresak, kontsumitzaileak produktua behar ez badu ere. 

Kontsumitzaileari begira 

Kontsumitzailea ikertzen du enpresak; eta produktuak haren beharren arabera diseinatzen dira. Izan 

ere, orientazio honen arabera, informazioa ongi biltzen du erosleak, eta arrazoizko eran erosi. 

Ondorioz, beharrak hobekien asetzen duen eskaintza aukeratuko du enpresak. 

Lehiari begira 

Lehiakideen eskaintza ikertzen du enpresak, eta ea beste enpresa bateko bezeroek sumatzen duten 

lehiakide horien eskaintzak asetzen dituela. 

Merkatuari begira 

Orientazio honetan, enpresaren departamentu guztiek hartzen dute parte. Marketin-saileko 

kontsumitzaileari buruzko informazioa beste departamentuek ere erabiltzen dute. Enpresaren funtzio 

guztiak koordinatu egiten dira. Ikuspuntua epe luzera begira dago, eta helburua mozkinak lortzea da. 

Enpresek ahalmen handia daukate aldaketara egokitzeko, merkatura orientatzen direnean. Gainera, 

aukera berriak sortzen direnean, aurrea hartzen diete lehiakideei. 
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1.8. Enpresa baten marketin-sailaren antolamendua, hainbat irizpide 

kontuan hartuta. Egitura eta organigramak 

Organizazio, enpresa edo antzeko baten egituraren eta antolaketaren adierazpen grafikoa da 

organigrama. Ardura-kargu bakoitza eta haien arteko mendekotasun-harremanak irudikatzen dira 

bertan. 

Zenbat eragile, (enpresaren tamaina, marka- eta produktu-kopurua, konplexutasuna, xede-merkatua, 

sektorea…), horrenbeste antolamendu har ditzake marketin-sailak: 

Antolamendu funtzionala 

Sailaren zenbat jarduera, horrenbeste aditu: harreman publikoen arduraduna, merkatu-ikerketako 

arduraduna, bezeroarentzako arreta-zerbitzuaren arduraduna, publizitate-arduraduna, salmenta-

arduraduna… Marketin-sailen antolamendu motarik ohikoena da. 

Antolamendu geografikoa 

Enpresaren arduradun bat dago estatu, herrialde edo eskualde bakoitzean. Enpresak estatu oso 

batean edo nazioarteko merkatuetan salduz gero, ohikoa izango da antolamendu geografikoa. 

Marketin-zuzendaritza 

Publizitatea 
Merkataritza-

ikerketa 
Bezeoarentzako 
arreta-zerbitzua 

Salmentak 
Harreman 
publikoak 

Marketin-zuzendaritza 

Araba Bizkaia Gipuzkoa Nafarroa 
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Produktukako antolamendua 

Arduradun bakoitzak produktu edo produktu mota baten ardura hartzen du, eta haren inguruko 

estrategia eta marketin-plana garatzen du. 

Enpresak askotariko markak edo produktuak salduz gero, produktukako antolamendua ezarriko du 

marketin-sailean. 

Merkatukako antolamendua 

Arduradun bakoitzak merkatu mugatu batentzat bideratzen du marketin-plan bat eta estrategia bat. 

Bezero-segmentuen beharren arabera antolatzen da enpresa. Ezaugarri bereko bezero taldeak daude, 

eta arduradun bakoitzak hartzen du talde baten ardura. 

Marketin-zuzendaritza 

A produktua B produktua C produktua D produktua 

Marketin-zuzendaritza 

A merkatua B merkatua C merkatua D merkatua 
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1.9. Marketinaren egungo joerak. Teknologia berrien aplikazioa. 

Marketina Interneten 

Teknologia berrien garapenak aldatu egin du nola komunikatzen diren enpresak bezeroekin eta nola 

sortzen duten balioa haientzat. Teknologia berriek aukera asko eskaintzen dituzte enpresek marketin-

estrategiak erabil ditzaten. Horrela, teknologia berriak garatu ahala, hainbat marketin-aplikazio agertu 

dira. 

Marketin elektronikoa 

Zer da marketin elektronikoa (e-marketing)? Informazio- eta komunikazio-teknologia berrien bitartez 

egiten den marketina, Internet bidez bereziki. Interneteko aukerak eta enpresaren zerbitzu 

interaktiboak nahasten ditu, bezeroak web korporatibora, denda elektronikora edo webgune batera 

erakartzeko helburuarekin. 

Marketin elektronikoa etengabeko prozesu bat da, eta lortu nahi du bezero potentzialak leial egitea, 

fidelizatzea eta asetzea.  

Adibidez, marketin elektronikoaren ekintza batzuk dira: Interneteko bilatzaileetan hasieran kokatzea, 

webgunearen bisitak neurtzea eta analizatzea, posta elektronikoko kanpainak eta buletinak 

(newsletters) egitea, merkataritza elektronikoa lantzea, ordainketa-publizitatea kudeatzea 

bilatzaileetan, webguneak eta blogak diseinatzea eta garatzea, marketin birala garatzea, sare 

sozialeko kanpainak egitea, aplikazio mugikorrak garatzea… 

Marketin birala 

Interneteko sare sozialen edo beste bitartekari batzuen bitartez ideia bat hedatzea da marketin birala. 

Erabiltzaileak bere kontaktu-sarearekin partekatzen du atsegin duen bideoa, irudia edo beste eduki 

digital bat. Kontaktuek ere berriz partekatzen dute beste pertsona batzuekin. Horrela, ideia modu 

esponentzialean zabaltzen da hamaika erabiltzaileren artean. 

Eduki biralak hainbat motatakoak izan daitezke: bideoa, blog bateko artikulua, eduki interaktiboa, 

audio-artxiboa, infografia… 
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Enpresentzat modu argia, azkarra eta hurbila da mezuak hedatzeko. Erabiltzaileentzat, aldiz, denbora-

pasa baino ez da. Kanpaina horiek emaitza onak lortzen dituzte; izan ere, adiskidetasun-sentimendu 

hurbila sortzen diete kontsumitzaileei. Baina kontrako sentimendua ere eragin diezaiekete: mezuak 

aho zabalik utziko ez balitu, kontsumitzaileek arbuiatu egin lezakete. 

Hori dela eta, erabiltzaileen arreta lortzeko, ezinbestekoa da sormenezko ideia berri baten bidez 

desberdintzea eduki birala. Hots, eraginkorra izateko, interesgarria izan behar da marketin birala. 

Zenbait baldintza betez gero, partekatuko da eduki digitala. Adibidez: 

- Umorezko mezua da. 

- Zirrara eragiten duen istorio bat dauka. 

- Mezu positiboak hedatzen ditu. 

- Probokatzailea da. 

- Komunikabideetan azaltzen den oihartzun handiko informazioa zabaltzen du. 

- Eduki deserosoa edo ideologikoa dauka edo zer pentsatua ematen duena. 

Sare sozialak  

Sare sozialak (Facebook, Instagram, Linkedln, Twitter…) gero eta erabiltzaile gehiago lortzen ari dira. 

Ondorioz, euren enpresak, markak eta produktuak kokatzeko erabiltzen dituzte marketin-sailek. 

Enpresa askok profil bat sortu dute sare sozialetan, eta, horrela, beste kanal bat ere badute 

kontsumitzaileengana heltzeko. 
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Zergatik da eraginkorra sare sozialetan agertzea? 

- Publikoa segmentutan banatzen duelako: Sare sozialetan badakite nolakoa den 

erabiltzailea (adina, sexua, bizilekua…), haren gustuak eta interesak. Horrela, enpresak 

zuzenean jartzen dira harremanetan xede-taldeekin. 

- Funtzio preskriptorea daukalako: Sare sozialeko kontaktuak adiskidetasun-harremanak 

direnez, erabiltzaileek eragin handia izaten dute euren lagunen erosketa-erabakietan. 

- Zibernauta adikorrak lortzen direlako: Kanpaina batek zibernauten arreta lortzen badu, 

arreta handiagoz jarraituko dute Interneten beste komunikabideetan baino. 

Aplikazio mugikorrak (APP-ak) 

Bereziki gailu mugikorrentzat eta tableta elektronikoentzat diseinatzen diren programa informatikoak 

dira. Aplikazio mugikorrek harreman eta esperientzia berriak sortzen dituzte enpresen eta 

erabiltzaileen artean. Adibidez, Ikea-ren APP batean, erabiltzaileak produktuen kodea eskaneatzen 

duenean, pantailan ikusten du nola geratuko litzatekeen altzaria muntatuta. 
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Errealitate areagotua 

Irudi erreala eta birtuala konbinatzen dira irudi misto bat sortzeko. Horrela, erabiltzaileak bere gailu 

elektronikoaren (ordenagailua, telefono mugikorra, tableta elektronikoa…) pantailan ikusten du 

sortutako irudia.  

Adibidez, Braun-ek aukera ematen zien kontsumitzaileei bizarra mozteko makinak probatzeko 

errealitate areagotuan. 

Irudia: errealitate handituaren adibide bat, salmentak sustatzeko, supermerkatu batean. 

Marketin esperientziala (experiential marketing) 

Enpresak, lehiakideengandik bereizteko, esperientzia bat saltzen dio kontsumitzaileari, eta 

esperientziak berak pizten du produktuarekiko jakin-mina. Horrela, bezeroekiko lotura emozionala 

sortzen du enpresak. 

Irudia: Nesquik markak jolasak eta tailerrak eskaintzen dizkie umeei saltoki batean. 
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2. Merkatua eta enpresaren ingurunea 

2.1. Merkatua. Merkatuaren kontzeptua, haren ezaugarriak eta 

elementuak. Merkatuaren funtzioak. Merkatuaren mugak. 

Merkatuak ez dauka definizio bakarra; izan ere, aldatu egiten da haren esanahia jakintza-esparruaren 

arabera. 

Esparrua Definizioa 

Arrunta Erosleak eta saltzaileak biltzen diren toki fisikoa eta agerikoa, 

produktuak eta zerbitzuak trukatzeko 

Ekonomia Salerosketa-jarduera gertatzen den eremu fisikoa edo ideala 

American Marketing 
Association 

Produktu baten erosleek eta erosle potentzialek osatutako multzoa 

Aurreko ikuspuntuaren arabera, eskaintza eta eskaria biltzeko funtzioa dauka merkatuak; hau da, 

saldu edo erosi nahi duten organizazioak edo pertsonak biltzen dira gune horretan, trukeak egiteko 

asmoz. 

Hala ere, marketinaren ikuspuntutik, eskaria da trukeen alderik funtsezkoena, eta, horregatik, sakon 

ikertzen da. Baina, jadanik trukeak egiten dituzten norbanakoez eta organizazioez gain, etorkizunean 

egon litezkeen trukatzaileak ere ikertu nahi ditu marketinak.  

Hori guztia kontuan hartuta, merkatua pertsona multzo bat (banakakoak edo antolatuak) da, 

honako baldintza hauek betetzen dituena: 

1) Produktu edo zerbitzu bat behar dute. 

2) Erosi egin nahi dute edo erosteko gogoa izan dezakete. 

3) Eta erosteko ahalmena daukate. 
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Hortaz, merkatu bat sortuko da pertsona batzuek produktu bat erosi nahi eta ahal badute eta lege-

gaitasuna badaukate. Adibidez, 18 urte baino gehiago eta behar adina diru izan behar da edari 

alkoholdunak erosteko. 

Ikuspuntu horren arabera, erosleek osatzen dute merkatua; eta saltzaileek, industria edo ekoizpen-

sektorea dira. Eta bien arteko trukeak bi noranzkoetan egiten dira: batean, produktuak eta zerbitzuak, 

eta, bestean, dirua. 

Merkatuaren mugak 

Enpresa batean marketin-planeko ekintza komertzialak lantzen direnean, jakin behar da merkatua ez 

dela mugagabea: haren jokaeremua eta mugak ondo ezagutu behar dira. 

Merkatuaren mugak ez dira behin betikoak, mundua etengabe aldatzen ari baita. Gainera, askotan ez 

dira erraz identifikatzen muga horiek.  

Hona hemen muga batzuk: 

- Muga fisikoak: Lurralde- eta geografia-mugak dira. Argi eta erraz identifikatzen dira. 

Merkatuak muga geografiko horien arabera hedatzen dira (merkatu-hedapenak: nazioartekoa, 

estatukoa, eskualdekoa, tokian tokikoa…). 

- Kontsumitzailearen ezaugarriak: sozioekonomikoak, demografikoak, kulturalak, etnikoak… 

Adibidez, adinari erreparatuz gero, merkatuaren mugak izan daitezke: adinekoak, nerabeak, 

haurrak, unibertsitateko ikasleak… 

- Produktuaren erabilera: Produktuaren erabilera definituek beste merkatu-muga batzuk 

ezartzen dituzte. 
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2.2. Merkatuen sailkapena hainbat irizpideren arabera 

Badira hainbat irizpide merkatua sailkatzeko. Adibidez: 

 

Produktuaren arabera 

- Kontsumo-produktuen merkatua: banaka edo familian erabiltzen diren produktuak dira. Bi 

motatako kontsumo-produktuak daude: 

o Berehalako kontsumo-produktuak: Erosi bezain laster kontsumitu behar dira. 

Erosketa-prozesua errepikakorra da: tarte laburra pasatzen da erosketa-kontsumo-

berrerosketa prozesuan; adibidez, janari freskoa. 

o Kontsumo iraunkorreko produktuak: Epe luzean erabil daitezke. Horregatik, tarte 

luzeak pasatzen dira lehen erosketaren eta balizko berrerosketaren artean; adibidez, 

etxebizitza edo autoa. 

- Industria-produktuen merkatua: Enpresek euren produktu-fabrikazioan erabiltzen dituzten 

ondasunak eta zerbitzuak dira. Enpresak dira produktuen azken kontsumitzaileak. Horrela, 

enpresa batek eskari handiko kontsumo-produktuak fabrikatzen baditu, erosketa handiak egin 

beharko dituzte fabrikatzeko. 

- Zerbitzuen merkatua: Zerbitzuak ezin dira ukitu. Zerbitzuen ezaugarriak (ukiezintasuna, 

banaezintasuna, aldakortasuna eta galkortasuna) hartu beharko dituzte aintzat enpresek. 

Merkatuen sailkapena 

Produktuaren arabera 

Lurralde eremuaren arabera 

Eskaintzaile-kopuruaren 
arabera 

Erosle-ezaugarrien arabera 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

25 
 

Lurralde eremuaren arabera 

Sailkapena muga fisikoen edo lurraldearen arabera egiten da: 

- nazioarteko merkatua 

- estatu-mailako merkatua 

- eskualdeko merkatua 

- tokian tokiko merkatua 

Izen bakoitzak adierazten duenez, lurralde-eremu bat hartzen du barne-merkatu bakoitzak. 

Enpresek hainbat faktoreren arabera erabakitzen dute non saldu: ekonomikoak, legezkoak, 

soziokulturalak, politikoak edo teknologikoak. Faktoreek merkatuaren hedapena errazten edo zailtzen 

dute: banaketa-kostuek, hornitzeko gaitasunak, legezko murrizketek edo lurraldeko biztanleen 

gustuek edo lehentasunek… 

Eskaintzaile-kopuruaren arabera 

Zenbat saltzaile, hainbeste merkatu mota daude: 

- Konpetentzia perfektua: Asko dira saltzaileak eta erosleak. Inork ez dauka aldebakarreko 

nagusitasuna merkatuan. Produktuak homogeneoak dira. Horregatik, enpresa batek nahitaez 

bereizi behar ditu eskaintza eta produktuak lehiakideenetatik. 

- Monopolioa: Eskaintzaile bakarra eta erosle asko daude. Beraz, ez dago lehiarik. Saltzaileak 

ahalmen handia dauka produktuaren prezioa eta salmenta-baldintzak inposatzeko. 

- Oligopolioa: Eskaintzaile-kopurua mugatua da, baina, aldiz, eskatzaile asko daude. Saltzaile 

gutxi direnez, inposatu edo adostu egin ditzakete prezioak edo salmenta-baldintzak. 
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- Lehia monopolista: Eskaintzaile eta erosle asko daude. Produktuak antzekoak izan arren, 

desberdinduak saltzen dira. Enpresak lehiazko abantailak lortu behar ditu lehiakideen 

eskaintzatik bereizteko. 

Erosle-ezaugarrien arabera 

- Kontsumitzaileen merkatua: Produktuak edo zerbitzuak banakako beharrak asetzeko 

erosten dituzten pertsona multzoa da. Erosketa-erabakia azkarra eta erraza da; adibidez, 

pertsona batek mamia erosten du jateko. 

- Organizazio-merkatua: Produktuak edo zerbitzuak beste merkatu batzuetara bideratzeko 

erosten dituzten organizazio multzoa da. Erosketa-erabakia ez da erraza, pertsona askok 

parte harten dutelako. 

o Fabrikatzaile-merkatua: Produktuak edo zerbitzuak beste produktu batzuk 

fabrikatzeko erosten dituzten enpresak dira.  

o Bitartekari-merkatua: Produktuak eta zerbitzuak birsaltzeko eta eraldatu gabe 

erosten duten enpresak dira. 

o Instituzio publikoen merkatua: Produktuak eta zerbitzuak hainbat funtzio 

betetzeko erosten dituzten instituzio publikoak dira: ospitaleak, eskolak, udaletxeak… 
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2.3. Merkatuaren egitura: egungo merkatua eta merkatu potentziala 

Merkatuan jarduten duten enpresek osatzen dute merkatuaren egitura lehiakorra. Enpresa bakoitzak 

merkatu-kuota bat dauka: guztizko salmentetatik enpresa batek egin dituen salmenten ehunekoa. 

Nola kalkulatzen da enpresa baten merkatu kuota? 

Merkatu-kuota=
Enpresaren salmentak

Guztizko salmentak
×100 

Hala ere, biztanleria osoak ez du produktu edo enpresa baten merkatua osatzen. Populazioaren zati 

batek produktua kontsumitzen du: kontsumitzaileen egungo merkatua. Eta beste zatiak, ordea, ez 

du kontsumitzen: ez-kontsumitzaileen egungo merkatua. 

Kontsumitzaileen egungo merkatuak bi alde dauzka: 

- Enpresaren egungo merkatua: Enpresaren produktua aukeratzen duten kontsumitzaileek 

osatzen dute. 

- Lehiakideen egungo merkatua: lehiakideen produktuak aukeratzen dituzten 

kontsumitzaileak dira. 

Ez-kontsumitzaileen egungo merkatuak ere bi alde dauzka: 

- Ez-kontsumitzaile erlatiboak: Ez dute oraindik produktua kontsumitzen, baina kontsumi 

lezakete etorkizunean. 

- Ez-kontsumitzaile absolutuak: Ez dute produktua inoiz kontsumituko.  

Enpresa batek bere merkatu-kuota handitu nahi badu, merkatu potentzialari bideratu beharko 

dizkio ekintzak. Merkatu potentziala lehiakideen bezeroek eta ez-kontsumitzaile erlatiboek osatzen 

dute. Hau da: 

Merkatu potentziala = Lehiakideen egungo merkatua + Ez-kontsumitzaile erlatiboak 

Populazioa 

Egungo enpresaren 
merkatua 

Egungo enpresaren 
merkatua 

Lehiakieen egungo 
merkatua 

Ez-kontsumitzaileen 
egungo merkatua 

Ez-kontsumitzaile 
erlatiboak 

Ez-kontsumitzaile 
absolutuak 
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2.4. Ingurunea eta enpresaren marketinaren gaineko eragina 

Inguruneko faktoreek enpresa-jarduera guztietan eragiten dituzte; hau da, enpresa inguratzen duen 

guztiak aurreikusitako helburuak lortzea baldintzatzen du.  

Horregatik, ondo erabakitzeko, ingurunean gertatzen ari diren aldaketak aztertu, eta horiexetara 

egokitu beharko du enpresak. Inguruneko aldagaiak bi multzotan sailkatzen dira: 

Makroingurunea: Enpresan eragin zuzena daukaten elementuak dira, eta, aldi berean, enpresak 

berak eragin dezake elementu horietan. 

Mikroingurunea: Enpresan zeharkako eragina daukaten elementuak dira, baina enpresak ezin 

dezake elementu horietan eragin. 

2.5. Mikroinguruneko aldagaiak 

Produktuaren ekoizpenetik azken kontsumora arte eragiten duten eragileek osatzen dute 

mikroingurunea. Eragile horiek enpresak berak kontrola ditzake neurri batean. 

Hornitzaileak 

Enpresari ekoizteko eta merkaturatzeko hornidurak ematen dizkioten agenteak dira. Hornitzaileen 

jokabidea oinarrizkoa da, enpresari abantaila lehiakorra eman diezaioketelako lehiakideen aurrean, 

eta produktuaren azken prezioa eta kalitatea hornitzearen mende daudelako. Hau da, enpresa batek 

prezio txikiko eta kalitate handiko lehengaiak lortzen baditu, prezio txikiagoko eta kalitate handiagoko 

produktuak eskain ditzake lehiakideenak baino. 

Hornitzaileak 

Lehiakideak Bitartekariak 

Erakundeak 
eta interes-

taldeak 
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Lehiakideak 

Merkatu berberetan parte hartzen duten beste lehiakideen ekintzei egin behar die aurre enpresak. 

Hots, enpresa batek arrakasta izango du, kontsumitzaileek enpresaren produktuak aukeratzen 

badituzte lehiakideenen ordez. Horregatik, enpresak abantaila lehiakorrak lortu behar ditu, eta, 

ondorioz, kontsumitzaileen eskakizunak ase. 

Bitartekariak 

Enpresaren produktuak sustatzen, saltzen eta banatzen laguntzen dioten pertsonak edo organizazioak 

dira: 

- Banaketa fisikoko enpresak: Produktuak fabrikaziogunetik salmenta-puntura garraiatzen, 

biltegiratzen eta hornitzen dituzten enpresak dira. Halaber, inguruneko eta lehiakideen eta 

bezeroen portaera-aldaketei buruz informa diezaiokete enpresari. 

- Marketin-zerbitzuko agentziak: Enpresari produktuak merkaturatzen laguntzen dioten 

pertsonak edo organizazioak dira: adibidez, merkataritza-ikerketako enpresak, publizitate-

agentziak, harreman publikoetako kabineteak, marketin-agentziak… 

- Finantza-bitartekariak: Enpresari finantzatzen edo balizko arriskuen kontra aseguratzen 

laguntzen diotenak dira; adibidez, bankuak, kreditu-konpainiak, aseguru-etxeak… 

Erakundeak eta interes-taldeak 

Enpresaren ekintzetan zeharka hartzen dute parte, jarduera-garapena sustatuz, edo kontsumitzaileei 

babesa emanez edo informatuz, edo merkataritza-jardueren arautegia betearaziz. Adibidez, 

kontsumitzaileen eta erabiltzaileen elkarteak, Merkataritza-Ganberak, Kanpo-Merkataritzaren 

Institutuak, komunikabideak, akziodunak… 
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2.6. Makroinguruneko aldagaiak 

Makroinguruneko aldagaiek ez dute hain zuzen eragiten; izan ere, ez dira zuzenean produktu-

fabrikazioaren eta merkaturatzearen parte izaten, baina enpresaren eta beste enpresen kudeaketa 

baldintzatzen dute. 

Ingurune demografikoa 

Enpresak jarduten duen merkatuetako populazio-ezaugarriak dira: jaiotza- eta heriotza-tasa, 

biztanleriaren piramidea, familia-egitura, populazioaren hazkundea edo jaitsiera, migrazio-

mugimenduak… 

Esate baterako, jaiotza-tasaren jaitsierak eta heriotza-tasaren hazkundeak biztanleriaren piramidea 

alderantzikatzen du. Hori positiboa da hirugarren adinekoentzako produktuen saltzaileentzat, eta 

negatiboa jaioberrientzako produktuen saltzaileentzat, hirugarren adinekoren populazioa handitu eta 

jaioberriarena murriztu egin delako hurrenez hurren. 

Ingurune ekonomikoa 

Faktore ekonomikoen eboluzioak (langabezia-tasa, inflazioa, interes-tasak, errentaren banaketa…) 

enpresaren salmenta-aurreikuspenak eragiten ditu.  

Adibidez, krisi ekonomiko batean, murriztu egiten da kontsumoa, eta handitu egiten da, oro har, 

prezio-sentiberatasuna. 

Ingurune 
demografikoa 

Ingurune 
ekonomikoa 

Ingurune 
teknologikoa 

Ingurune 
soziokulturala 

Legezko 
ingurune 
politikoa 

Ingurumena 
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Ingurune teknologikoa 

Ingurune teknologikoan aldaketa handiak gertatzen ari dira azken urteotan. Esate baterako, 

informazio- eta komunikazio-teknologia berriek aldatu egin dute nola egituratzen diren eta 

funtzionatzen duten enpresek, bai eta nolakoak diren kontsumitzaileen portaera- eta kontsumo-

ohiturak ere. 

Gaur egungo garapen teknologikoak bat egiten du enpresaren lehiakortasunarekin. Era berean, 

enpresaren zuzendaritzak jakin behar du nola sustatu berrikuntza eta etengabeko hobekuntza eta 

aurre egin zaharkitze azkarrari. Hori dela eta, marketin-arduradunek bildu egin behar dute sektoreko 

eta sektore hurbileko teknologiari buruzko informazioa. 

Ingurune soziokulturala 

Gizartearen arauak, ohiturak eta jarrerak biltzen ditu ingurune soziokulturalak. 

Esate baterako, azken urteotan hainbat aldaketa gertatu dira bizitzeko eran: gazteak geroago hasten 

dira lanean, eta atzeratu egin da euren emantzipazio-adina; handitu egin dira familia-eredu batzuk 

(gurasobakarrekoak, seme-alabarik gabeko bikoteak…); lanbidez aldatzea gero eta maizago gertatzen 

da; gero eta garrantzi handiagoa ematen diote kontsumitzaileek osasunari, ingurumenari eta 

segurtasunari… Ondorioz, enpresek inoiz baino gehiago bereizi eta pertsonalizatu behar dute 

produktuen eta zerbitzuen eskaintza. 

Legezko ingurune politikoa 

Legezko instituzio-esparruak mugatzen du non jardun dezaketen enpresek. 

Hainbat arauk eragiten diote enpresari zuzenean: kontsumo-legeak, marken arautegiak, merkataritza 

jarduerari buruzko edo lehia defendatzeko legeek, Merkataritza-Kodeak, datuak babesteko legeek… 

Ingurumena 

Gero eta gehiago arduratzen dira kontsumitzaileak ingurumena errespetatzeaz eta ekologiaz. 

Horregatik ari dira handitzen produktu ekologikoen salmentak, eta kontsumitzaileek hobeto begiratzen 

diete ekoizpen-prozesu garbiak baliatzen dituzten enpresei. 

Horrela, marketin berdea agertu da azken urteotan; hau da, prezioaz, kalitateaz, zerbitzuaz, 

erabilgarritasunaz eta diseinuaz gain, ingurumenaren aldagaia ere gehitu diote enpresek eskaintzari. 

Era berean, garrantzia hartzen ari da gizarte-erantzukizun korporatiboa; hots, enpresek 

merkataritza-eragiketetan eta solaskideekiko harremanetan gizarte-kezkak eta ingurumen-kezkak 

borondatez txertatzea. 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

32 
 

2.7. Merkatuaren segmentazioa. Kontzeptua eta helburuak. 

Segmentazio- irizpideak eta estrategiak 

Gizakiok desberdinak gara, eta gustu eta behar desberdinak dauzkagu. Ondorioz, enpresa batek nekez 

aseko ditu biztanle guztiak. Horregatik, antzeko ezaugarriak dituzten talde homogeneotan zentratzen 

dira enpresak merkatuaren segmentazioaren bidez. 

Zer da merkatuaren segmentazioa? Merkatuan antzeko beharrak dituzten bezeroak edo antzeko 

portaera dutenak identifikatzea, eta, horren arabera, merkatua multzotan zatitzea. Multzo barruko 

bezeroak homogeneoak dira, eta multzo batetik besterakoak heterogeneoak, ohituretan, gustuetan 

eta beharretan. Multzo bakoitza segmentu bat da. 

Segmentazioren helburuak 

Segmentuen beharrak eraginkor asetzea da segmentazioaren helburu nagusia. Baina badauzka beste 

helburu batzuk ere: 

- Segmentazioak kontsumitzaile-talde homogeneotan zatitzen du enpresaren merkatu 

potentziala. Eta talde bateko kontsumitzaileek antzera erreakzionatzen dute marketin-ekintzen 

aurrean. 

- Identifikatutako taldeak xede-merkatutzat jotzen dituzte enpresek. Horrela, marketin-

estrategiak eta programak zuzenduko dizkie enpresak taldeei, eta, ondorioz, euren 

eskakizunak eta beharrak eraginkorki ase. 
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- Teknika estatistikoak erabiliz, jakin daiteke zer irizpide diren egokienak merkatu-segmentuak 

identifikatzeko eta deskribatzeko. Horrela, segmentuen beharrak bat etorriko dira enpresaren 

eskaintzarekin. 

- Segmentu berriak aurkitzen dira eta enpresak jakin dezake zer neurritan ase daitezkeen 

segmentu berri horien beharrak. 

- Kontsumitzaileen gustuak hobeto ezagutzen direnez gero, enpresaren baliabideak errentagarri 

bihurtzen dira xede-merkatura egokituta. 

Azken finean, segmentazioak arriskua murrizten du, informazioak lagundu egiten diolako marketin-

sailari erabakitzeko prozesuan. Baina segmentazioari buruzko ikerketek kostu ekonomikoa daukate; 

eta bakarrik izango dira errentagarriak segmentuak nahiko handiak eta homogeneoak badira. 

Segmentazio-irizpideak 

Segmentazio-irizpide egokiak hautatuz gero, zehaztuko dira zer kontsumitzaile-taldek erantzuten 

dieten antzera marketin-ekintzei. Segmentazio-irizpideak bi multzotan banatzen dira. 

Irizpide objektiboak: Kontsumitzeko eta erosteko azturak aintzat hartu gabe sailkatzen dute 

populazioa. 

- Irizpide demografikoak: pertsonen berezko desberdintasunaren arabera (sexua, adina, 

egoera zibila, familiaren tamaina, familiaren bizi-zikloa …) sailkatzen dira kontsumitzaileak. 
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Adibidez, umeentzako, gazteentzako, emakumeentzako eta gizonentzako gune bereziak 

jartzen dira hainbat dendatan. 

- Irizpide sozioekonomikoak: ikasketa-maila, diru-sarreren maila, okupazioa, gizarte-

klasea… Adibidez, erretirodunei, umeei, langabetuei edo ikasleei eskaintzen dizkiete 

deskontuak zenbait museok. 

- Irizpide geografikoak: bizilekua, habitata, jatorrizko lekua, klima… Adibidez, arropa-

aukerak desberdinak dira Zararen saltokietan. 

Irizpide subjektiboak:  

- Nortasun motak: Erosketa-portaerei edo ohiturei eragiten dioten nortasun-ezaugarriak 

identifikatzen dira pertsona-talde homogeneotan. Adibidez, kontserbadorea/aurrerakoia, 

buruzagia/imitatzailea, barnerakoia/kanporakoia… 

- Bizitza-estiloak: Eginkizunek (lana, aisia, zaletasunak, denbora-pasak…), interesek 

(familian, etxebizitzan, kiroletan, modan… ) eta ikuspegiek (nola ikusten duen bakoitzak bere 

burua eta ingurunea) kontsumoan eragiten dute. 

Segmentazio-estrategiak 

Segmentazio-tekniken bitartez kontsumitzaile-talde homogeneoak identifikatu ondoren, enpresak 

taldeen bideragarritasun komertziala aztertu behar du. Horrela, jakingo du zein diren segmenturik 

interesgarrienak, eta haien ezaugarrietara egokitutako marketin-ekintzak diseinatuko ditu. 

Besteak beste, horrelako estrategia bat har dezakete enpresek: 

Desberdindu gabeko estrategia 

Kontsumitzaile guztiei produktu bakar bat eskaintzen zaie. Hau da, enpresak ez du segmentazioa 

erabiltzen, eta ahalik eta kontsumitzaile potentzial gehienei begira enfokatzen du marketin-plana.  

Kostuak murriztea da estrategia honen abantaila, baina, berriz, ez dira nahi partikularrak asetzen. 
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Oinarrizko produktuko merkatuetan (azukrea, gatza, ogia, ibilgailuetarako erregaiak…) erabiltzen da. 

Estrategia desberdindua 

Zenbat merkatu-segmentu, horrenbeste produktu; hau da, enpresak xede-segmentu bakoitzari 

diseinatzen dio euren ezaugarrietara eta beharretara egokitutako marketin-plan bat. 

Adibidez, automobilgintzan, segmentuen beharren arabera diseinatzen dituzte ekoizleek automobil-

modeloak. 

Kostuak handitzea da estrategia honen desabantaila, baina, aldiz, salmentak ere igotzen dira, eta 

kontsumitzaileak leialago bihurtu. 

Estrategia kontzentratua 

Enpresak aztertzen du zer merkatu-segmentutan lortzen duen abantaila lehiakideen aurrean. 

Ondoren, segmentu bat edo gutxi batzuk hautatzen ditu, eta horietara bideratzen du eskaintza. 

Baliabide gutxiko enpresek lantzen dute estrategia mota hau. Aukeratutako segmentuetan merkatu-

kuota altua lortzen du enpresak, baina, berriz, arriskua dakar dibertsifikaziorik ezak. 

Adibidez, zapata-enpresa batek zapata ortopedikoak baino ez ditu merkaturatzen. 

Desberdindu gabeko 
estrategia Merkatua 

1. estrategia 1. segmentua 

2. estrategia 2. segmentua 

3. estrategia 3. segmentua 

4. estrategia 4. segmentua 

1. segmentua 

2. estrategia 2. segmentua 

3. segmentua 

4. segmentua 
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2.8. Produktu-posizionamendua 

Segmentazio-estrategia hautatu ondoren, enpresak lortu behar du merkatu potentzialak aukera dezala 

haren eskaintza lehiakideenaren aurretik. Horregatik, garrantzitsua da zer posizionamendu landu 

produktuekin. 

Zer da posizionamendua edo merkatu-kokapena? Bezeroen pertzepzioan zer leku lortu nahi duen 

enpresa edo marka batek lehiakideen produktuen edo marken aldean. 

Hau da, produktu-posizionamenduak dakar produktu bakoitzak kokapen bat edukitzea 

kontsumitzaileen buruan. Hori dela eta, enpresak landu beharko du zer tokitan kokatu nahi duen 

kontsumitzaileen buruan. Adibidez, produkturik merkeena, ohorezkoena, berritzaileena, kalitaterik 

handikoena… 

Enpresaren eta lehiakideen posizionamenduak argi bereizten ez badira kontsumitzaileen buruan, 

arriskutsua izango da posizionamendu-estrategia. Horregatik, produktua desberdintzea bilatu behar 

dute enpresek; hau da, produktu bat bere lehiakideenetatik bereiztea. 

Grafikoki ikusi nahi bada zer leku okupatzen duen produktu batek merkatu batean, posizionamendu-

mapak marraztuko dira. Mapa mota hauek hainbat produkturen posizionamendua konparatzen dute, 

ezaugarri batzuen arabera. Ezaugarriak bikoteka irudikatzen dira. 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

37 
 

2.9. Kontsumitzailearen portaeraren azterketa 

Nor da kontsumitzailea? Bere nahiak eta beharrak asetzeko asmoz, produktuak erosten dituen 

azken hartzailea. 

Bi dira kontsumitzaile mota nagusiak: 

- Kontsumitzaile partikularra: Berak edo bitarteko batzuek kontsumitzeko erosten du. 

Produktua ez da berriro saltzen: produktuaren azken kontsumoa edo azken erabilera da. 
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- Kontsumitzaile industriala: Ekoizpen-prozesuan txertatzeko erosten ditu ondasunak; hau 

da, beste produktu batzuk ekoizteko, bere eginkizunetan kontsumitzeko edo eraldatu gabe 

birsaltzeko. 

 

Zer da kontsumitzailearen jarrera? Objektu baten aurrean modu egonkorrean eta koherentean 

portatzeko joera ikasia (objektua zentzu zabalean ulertu behar da: ekintzak, portaerak, pertsonak edo 

ideiak izan daitezke). Jarrerak eta ondoriozko portaerak egonkorrak eta koherenteak izaten dira, baina 

alda daitezke denboran zehar. Marketinak, kontsumitzailearen jarrera aztertzen duenean, 

produktuekiko, markekiko, zerbitzuekiko, publizitatearekiko eta abarrekiko jarrera horrek portaeran 

duen eragina zehaztu nahi du. 

Zer da kontsumitzailearen portaera? Kontsumitzaileak behar bat sentitzen duenetik behar hori 

asetzeko produktu bat erosi eta erabiltzen duen arte jokatzeko edo erreakzionatzeko modua. 

Beraz, enpresek aztertu behar dute nola portatzen diren kontsumitzaileak, eraginkorki heltzeko 

eurengana. Kontsumitzaileen portaerak ezagutzeak onurak dakarzkio enpresari: 

1. kontsumitzaileei egokitutako marketin-estrategia bat garatzeko 

2. eskainitako produktuen eskaria handitzeko 

3. enpresaren mozkinak eta merkatu-kuota handitzeko 

Era berean, kontsumitzaileen portaerak aztertzeak kontsumitzaileei ere badakarzkie onurak: 

1. Euren beharrak asetzen dituen produktu-eskaintza zabalagoa izango dute kontsumitzaileek 

aukeran. 

2. Erraztu egingo da erosketa, enpresek produktua non jarri aztertzen dutelako erosleen eskura 

egon dadin. 

3. Enpresek lagundu egiten diete kontsumitzaileei erosketa-erabakien prozesuan, informazioa 

eskainiko dietelako zer produktu erosi erabakitzeko. 
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4. Erosketak gehiago aseko ditu kontsumitzaileak, euren beharrak asetzen dituzten produktuak 

lortzen dituztelako ordaintzeko prest dauden prezioen truke. 

Kontsumitzaileen portaera aztertu nahi bada, honako galdera hauei eman behar zaie erantzuna: 

- Zer erosten da? Zer produktu mota eskatzen du kontsumitzaileak? 

- Nork erosten du? Batzuetan eroslea eta kontsumitzailea ez da pertsona bera izaten. 

Horregatik jakin behar da zer rol betetzen duen pertsona bakoitzak erosketa-prozesuan: 

Haslea Ekimena hasten du, eta zerbait erostea proposatzen du. 

Eragin-
sortzailea 

Haren iritziak produktuaren aukeraketan eragiten du. 

Erabakitzailea Zer erosi erabakitzen du. 

Eroslea Erosketa egiten du. 

Kontsumitzailea Erositakoa kontsumitzen du. 

Ordaintzailea Erosketa ordaintzen du. 

- Zergatik erosten da? Jakin behar da zer arrazoirengatik erosten den produktu jakin bat.  

- Nola erosten da? Bakarrik edo lagunduta erosten da; zentzuz edo bultzada baten mende 

erosten da; produktuari buruzko informazio asko edo gutxi dago; salmenta-sustapenek asko 

edo gutxi eragiten dute; saltoki batean edo Interneten erosten da… 

- Noiz erosten da? Zer unetan eta zenbatean behin erosten da? 

- Non erosten da? Nora joaten da kontsumitzailea erostera? Zergatik hautatzen du saltoki jakin 

bat eta ez beste bat? 

- Zenbat erosten da? Zer produktu-kantitate erosten du kontsumitzaileak erosketa batean? 
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2.10. Azken kontsumitzailearen erosketa-erabakiaren prozesua 

Pertsona, produktu edo erosketa motaren arabera ezberdina da erosketa-erabakiaren prozesua. 

Adibidez, inplikazio txikiko erosketak azkar erabakitzen dira, baina, aldiz, hausnartu egiten da 

erabakia inplikazio handiko erosketetan (etxebizitza, automobila…). Oro har, hainbat fase igarotzen 

dira erosketa-erabakiaren prozesuan beharra sortzen den unetik huraxe ase arte: 

1. Beharra onartzea. Kontsumitzaileak arazo bat dauka, eta arazoak beharra sortzen du. Hau da, 

kontsumitzaileak sumatzen du aldea dagoela egungo egoeraren eta desiratzen duen egoera baten 

artean. Ondorioz, kontsumitzaileak onartu egiten du gabezia bat daukala. 

2. Informazioa bilatzea. Behin beharra onartu ondoren, kontsumitzaileak informazioa bilatzen du 

beharra asetzeko: bai barnean –bere oroitzapenen eta esperientzien artean-, bai kanpoan –

enpresak eskaintzen dion informazioan, komunikabideetan, kidego-taldeen bitartez (familia, 

lagunak…) eta abar–. 

3. Aukerak ebaluatzea. Kontsumitzaileak bere beharrak asetzeko aukerak aztertzen ditu. Lau 

fasetan egiten du: 

1) Aukerak identifikatzea. Aukerak identifikatzeko unean, badira eragin dezaketen hainbat 

aldagai: 

- Zenbat marka ezagutzen ditu kontsumitzaileak? Zenbat gogoratzen ditu? Zenbat hartzen 

ditu kontuan? Zenbat baztertzen ditu? Zenbat ez zaizkio axola? 

- Zer ezaugarri lotzen dizkio marka eta produktu bakoitzari? 

- Zer esperientzia lotzen dizkio marka eta produktu bakoitzari? 

2) Ebaluazio-irizpideak hautatzea. Kontsumitzaileak erabakitzen duenean ea produktu bat 

interesatzen zaion edo ez, produktuaren ezaugarri batzuk (marka, prezioa, bermea, kalitatea, 

kolorea…) hartzen ditu kontuan. 

3) Aukerak aztertzea. Produktuak aztertzen dira hautatutako ebaluazio-irizpideen arabera. 

5. Erosi ondoren ebaluatzea 

4. Erosketa erabakitzea 

3. Aukerak ebaluatzea 

2. Informazioa bilatzea 

1. Beharra onartzea 
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4) Arauen arabera erabakitzea. Nola erabakitzen du kontsumitzaileak zer aukera hautatu? 

Horretarako, irizpide-arau batzuk hartzen ditu kontuan kontsumitzaileak. Bi irizpide-arau 

daude: 

- Irizpide-arau konpentsatzaileak. Kontsumitzaileak produktu baten ezaugarri negatiboak 

beste ezaugarri positibo batzuekin konpentsatzen ditu. Horrela, bideragarria izango da 

aukera. 

- Irizpide-arau ez-konpentsatzaileak. Kontsumitzaileak ez ditu ezaugarriak konpentsatzen; 

hau da, ezaugarri bat negatiboki balioesten badu, ez du beste ezaugarri baten balioespen 

positiboarekin konpentsatuko. 

4. Erosketa erabakitzea. Aukeratu ondoren, kontsumitzaileak erosi edo ez erosi erabakitzen du. 

Gainera, zer produktu erosi, noiz, non edo nola ordaindu ere erabaki behar du, besteak beste. 

5. Erosi ondoren ebaluatzea. Erosketa-erabakien prozesua ez da erosketa-unean bukatzen: izan 

ere, produktua kontsumitzen den bitarteko sentsazioak ere sartzen dira prozesuaren barnean. Horrela, 

atzeraelikadura-prozesu bat hasten da; hau da, etorkizuneko erosketarako esperientzia gehiago 

eskuratzen laguntzen dio ebaluazioak kontsumitzaileari. Erosi ondorengo ebaluazioak bi faktore 

dauzka: 

- Ikastea: Erosketa-esperientziaren bitartez ikasi egiten da, etorkizuneko erosketei begira. 

- Ebaluatzea: Produktuak eragindako atsekabe- edo asetze-maila ebaluatzen da. Gainera, 

kontsumitzaileak produktuaren kontsumo-esperientzia kontatuko balie bere adiskideei, 

etorkizuneko erabakietan eragin liezaieke entzundako ebaluazioaren iritziak. 
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2.11. Erosteko portaeraren barne-determinatzaileak 

Erosteko portaeran eragiten duten kontsumitzaile bakoitzaren ezaugarriak dira barne-

determinatzaileak. 

Motibazioa 

Norbanakoaren portaera eta jokabidea zuzentzen duten prozesuen multzoa da motibazioa. Barne-

prozesu bat da motibazioa, inkontzientearekin lotua askotan, eta, beraz, ez da zuzenean ageri. Baina 

informazioaren bilaketan eta erosteko portaeran eragiten du motibazioak. 

Motibazioaren estudioak garrantzi handia dauka marketinaren esparruan, ezagutzen laguntzen diolako 

enpresari zergatik hautatzen duten kontsumitzaileek marka edo produktu bat. Horrela, kokapen-

estrategia egokiak landuko ditu enpresak. 

Maslow-en piramidea Abraham Maslow-ek 1940ko hamarkadan proposaturiko giza motibazio eta 

beharrei buruzko teoria eta eredu bat da. Motibazioen arteko hierarkia edo lehentasuna ezartzen du, 

piramide bateko mailen antzera. 

Maslowen arabera, beharrak asetzeak motibatzen du gizakia. Bost behar mota bereizten ditu: 

 
1. behar fisiologikoak (janaria, aterpea...) 

2. segurtasun-beharrak (beldurrik gabe 

bizitzea...) 

3. atxikimendua, maitasuna eta beste gizarte-

harremanetarako beharrak 

4. estimua eta autoestimua 

5. autorrealizazioa 
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Teoria honetan, gizakiaren beharrak eta desirak beroriek betetzeko premiaren arabera sailkaturik 

daude: piramidearen oinarrian behar fisiologikoak daude, hala nola jatea eta edatea; horiek aseta, 

gizakiak babesa eta segurtasuna bilatzen du; ondoren, onarpen sozialaren motibazioa sortzen da, 

beste pertsona batzuekin elkartzekoa eta haiekin jardutekoa; gerora, gizartearen onespena lortu nahi 

du, eta, azkenik, autorrealizazioa bilatzen du, piramidearen gailurrean. 

Maila beheragoko behar batek lehentasuna du maila goragoko beste baten aurrean. Hala, pertsona 

batek behar fisiologikoren bat bete gabe badu eta aldi berean gizarte-harreman beteagoak izateko 

beharra sentitzen badu, behar fisiologikoak betetzea izango du motibazio nagusia, behar fisiologikoek 

lehentasun handiagoa dute eta. Halaber, azpiko lau mailetako beharrak urritasun-beharrak dira, behar 

horien gabeziak tentsioa sortzen duelako gugan, baina haietarako motibazioa eten egiten da beharra 

ase eta gero. Behar horiek ase izana litzateke goragoko behar batera pasatzeko motibazioa, aurrekoak 

bete eta gero. Autorrealizazioa, berriz, piramidearen gailurrean dago, eta behar berezia litzateke 

aurreko lauen aldean; nork bere ahalmen guztiak garatzearekin dago loturik, eta mugarik gabekoa 

litzateke, ase ondoren ere motibatzen jarraitzen baitu. 

Pertzepzioa 

Ingurunetik jasotzen diren estimuluen antolatzen, identifikatzen, interpretatzen eta prozesatzen dituen 

modua da pertzepzioa edo hautematea. 

Ikusmen, entzumen, ukimen, usaimen eta dastamen izeneko zentzumenen bitartez hautematen da 

ingurua, ezagutzak, afektibitateak eta kulturak eragiten badute ere pertzepzioan. 

Marketin-estrategia asko hautemate-prozesu horretara zuzentzen dira, kontsumitzaileek daukaten 

marka- edo produktu-irudian eragiteko asmoz. Adibidez: 

- ikusmenean: ontziaren diseinua, dendaren dekorazioa, logotipoaren koloreak… 

- entzumenean: hainbat dendatako musika-estilo desberdinak orduaren eta aste-egunaren 

arabera… 

- ukimenean: produktuaren testura atsegina… 

- usaimenean: dendaren edo produktuaren lurrin-usaina… 

- dastamenean: zapore oneko elikagaiak… 
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Jarrerak 

Kontsumitzaileek marka ala produktu bati nola erantzun baldintzatzen dute aldez aurretiko jarrerek. 

Jarrerek erakusten dute zer lehentasun, iritzi edo uste dauzkaten kontsumitzaileek marka edo 

produktu bati buruz. Halaber, portaerarekin erlazionatzen dira zuzenean. Adibidez, osasunaz 

arduratzen den pertsona batek jarrera negatiboa dauka gantz asedun elikagaiekin. 

Erosleek zer asmo duten aurreikusten laguntzen diote jarrerek marketinari. Zenbat eta positiboagoa 

izan marka baten aldeko jarrera, orduan eta aukera gehiago daude marka bera erosteko. Horregatik, 

jarrera positiboak sortzen ahalegintzen dira enpresak euren produktuen alde.  

Ikaskuntza eta esperientzia 

Aurretiko esperientzia baten ondorioz ikasteak portaera-aldaketa bat dakar. 

Erosleak marka bereko erosketak errepikatzen dituen neurrian, esperientzia eskuratzen du marka 

horrekin. Esperientziek ase egiten badute kontsumitzailea, gustuko marka dela ikasiko du, eta fidela 

izango da markarekin; baina, esperientzia batek asetzen ez badu, ez du berriro erosiko marka bera. 

Marketinaren aldetik, ikaskuntza asegarria susta daiteke, sarien bitartez edo esperientzia positiboak 

sortuz. Adibidez, fideltasun-txartelen bitartez, erosteko abantailak lortzearen truke, marka jakin bat 

edo saltoki jakin batean erostea sustatzen da. 
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Norbanakoaren ezaugarriak 

Gizabanako bati dagozkion alderdiak dira: 

- ezaugarri demografikoak: adina, sexua, bizilekua, egoera zibila… 

- ezaugarri sozioekonomikoak: lanbidea, ikasketa-maila, diru-sarrerak… 

- ezaugarri psikografikoak: nortasuna, bizimodua… 

Adibidez, marketinaren esparruan, enpresek nortasun-alderdiak esleitzen dizkiote produktuei 

komunikazio-estrategien bitartez: automobil segurua, lurrin sentsuala, konfiantzazko bankua, gazte-

zapata… 

2.12. Erosteko portaeraren kanpo-determinatzaileak 

Kontsumitzaileari era zehatz batean eragiten dioten ingurune-faktoreak dira kanpo-determinatzaileak. 

Ingurunea 

Kultura 

Gizarte-
klasea 

Gizarte-
taldeak 

Familia 

Eragin 
pertsonalak 
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Ingurunea 

Kontsumitzailea bizi den inguruneak haren portaeran eragiten du. Horrela, ekonomiak, politikak edo 

teknologiak kontsumitzailearen jokamoldea mugatzen du. 

Kultura 

Gizakiok balio, ideia, jarrera eta sinbolo batzuk gureganatzen ditugu txikitatik, komunikatzeko, 

interpretatzeko eta elkarri eragiteko. Hori dela eta, pertsonen nahiak eta portaera zehazten du 

kulturak. 

Gizarte-klasea 

Gizartea talde homogeneotan zatitzen da hierarkia jakin batean, antzeko errenta-mailaren, balioen, 

interesen eta portaeren arabera. Gizarte-klaseko talde bateko kide izateak kontsumo-ereduan 

eragiten du. 

Gizarte-taldeak 

Zeharka edo zuzenean pertsona baten jarreretan eta portaeran eragiten duten taldeak dira: lagunak, 

senideak, lankideak, auzokideak, talde politikoak, komertzialak, profesionalak, erlijiozkoak… 

Gizarte-talde bateko edo beste bateko kide izateak kontsumo-lehentasunetan eragiten du, beste 

pertsona batzuekiko harremanek zehazten dutelako gure kontsumo-eredua. 

Hiru bidetan gauzatzen da gizarte-taldeak erosketa-erabakitzeko prozesuan duen eragina: 

- Informazioan. Erosleen zalantzak murriztu egiten dituzte gizarte-taldeek. 

- Arauetan. Gizarte-taldekideek esperantzak eta jarraibide jakin batzuk ezartzen dituzte beste 

kideengan; eta horiek onartzeak saritu edo gizarte-zigorrak saihesten ditu. 

- Identifikatzean, antzeratzean eta parte hartzean, pertsona ospetsu edo ezagun 

batzuekin identifikazioa indartzearen bitartez. Horregatik, adibidez, kontratatzen dira pertsona 

ospetsuak publizitate-kanpainetan. 

Familia 

Familia bateko pertsonek osatzen dute funtsezko erreferentzia-talderik eraginkorrena erosketa-

portaera eratzeko orduan; hau da, kontsumitzeko eran eragiten du familiak. Familia barnean 

kontsumitzen dira produktu asko, eta, ondorioz, familiak baldintzatzen du askotan zer produktu 

kontsumituko duen senide batek. Gainera, ahaideen iritziek norbanakoaren kontsumo-lehentasunetan 

eragiten dute. 
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Eragin pertsonalak 

Beste pertsona batzuek ere eragiten diete kontsumitzaileei. Adibidez, preskriptoreek aholkuak edo 

aginduak ematen dituzte ondasun bat edo zerbitzu bat erosteko orduan, gaian adituak direlako. Beste 

kasu batean, adibidez, nerabeek pertsona ospetsuen estilismoan jartzen dituzte begiak. 

 

2.12. Kontsumitzaile industrialaren erosketa-erabakiaren prozesua 

Kontsumitzaile industriala ez da produktuaren azken kontsumitzailea. Kontsumitzaile industrialak 

hainbat helburu lortzeko erosten du: 

- Ekoizpen-prozesuan txertatzeko edo beste produktu batzuk ekoizteko. Adibidez, etxetresna 

elektrikoen fabrikatzaile batek ur-ponpak erosten ditu fabrikatzen dituen arropa-garbigailuetan 

txertatzeko. 

- Bere eginkizunetan kontsumitzeko. Adibidez, dentista-kontsultategi batek anestesia-lanabesak 

erosten ditu. 

- Eraldatu gabe birsaltzeko. Adibidez, supermerkatu batek arrain-kontserbak erosten ditu bere 

horretan saltzeko asmoz. 

Ondorioz, bitarteko salmenta bat da . 

Organizazioko hainbat kidek hartzen dute parte kontsumitzaile industrialaren erosketa-erabakiaren 

prozesuan. Oro har, erosketa-departamentuan elkartzen dira erosketa-partaideak, eta hainbat rol 

hartzen dituzte: 

Hasleak 

Produktua erostekoarekin lotutako  beharra, arazoa edo gabezia identifikatzen 
duten lehengo pertsonak dira. 

Ekimena hasten dute eta erosketa proposatzen dute. 

Erabiltzaileak 
Erositako produktua erabiliko dute euren eginkizunetan. Batzuetan, erosketa 
proposatzen dute, eta produktuaren ezaugarriak zehazten dituzte. 

Eragin-

sortzaileak 

Haien iritziek produktuaren aukeraketan eragiten dute. Informazio esanguratsua 

helarazten diote prozesuari, euren ezaguera teknikoari edo operatiboari esker. 

Erabakitzaileak 
Zer eta nori erosi erabakitzen dute. Rolik garrantzitsuena jokatzen dute, aldi 
guztietan parte hartu ez arren. 

Onartzaileak Erabakitzaileen erabakiak baimentzen dituzte. 

Erosleak 
Erosketa egiten dute. Hornitzaileekin baldintzak negoziatu, hornitzailea hautatu eta 

erosketa-eskaera kudeatzen dute. 

Zaindariak edo 
gate keepers 

Informazioa mugatzeko gaitasuna daukate. Adibidez, askotan enpresako 

harreragileek erabakitzen dute nor sar daitekeen bulego batera, edo idazkariek 
telefono-deiak eta postak galbahetzen dituzte. 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

48 
 

Ohar har, hainbat fase igarotzen dira kontsumitzaile industrialaren erosketa-erabakiaren prozesuan. 

Gainera, faseak konplexuagoak eta luzeagoak dira azken kontsumitzailearenak baino. 

Fase baten iraupena eta konplexutasuna produktu motaren menpe dago. Halaber, produktu jakin bat 

lehenengo aldiz erosten denean, denbora luzeago eman beharko zaio aldi bakoitzari; bestela, 

errepikatu egiten bada erosketa, gutxiago iraungo dute faseek. 

Zein dira kontsumitzaile industrialaren erosketa-erabakiaren prozesuko faseak? 

1. Arazoa edo beharra onartzea 

2. Konponbideak ezagutzea 

3. Produktua zehaztea 

4. Balizko hornitzaileak bilatzea 

5. Eskaintzak eskatzea 

6. Hornitzaileen aurrekontuak ebaluatzea 

7. Aurrekontua hautatzea eta eskatzea 

8. Erosi ondoren ebaluatzea 
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1. Arazoa edo beharra onartzea. Enpresako lankide batek (hasle-rola) onartzen du produktu bat 

erosi behar dela.  

2. Konponbideak zein diren jakitea. Enpresak erabakitzen badu produktu bat erosiz konpontzen 

dela arazoa, ezarri beharko du zein diren produktuaren ezaugarri nagusiak eta zer kantitate eskatu. 

3. Produktua zehaztea. Enpresak xehetasun handiagoz zehazten ditu produktuaren erabilera-

ezaugarriak edo teknikoak. Horretarako, bai teknikariek (eragin-sortzailearen rola), bai produktua 

erabiliko duten departamentu-langileek (erabiltzaile-rola) hartzen dute parte. 

4. Balizko hornitzaileak bilatzea. Zer hornitzailek eskain diezaiokeen produktua zehazten du 

enpresak. 

5. Eskaintzak eskatzea. Hautatutako hornitzaileei erosketaren aurrekontuak eskatzen dizkie 

enpresak produktuaren zehaztapenen arabera. 

6. Hornitzaileen aurrekontuak ebaluatzea. Aurrekontuak ebaluatu egiten ditu enpresak, ezaugarri 

teknikoen, prezioaren, garraio-epearen, ordainketa-baldintzen eta abarren arabera. Eta enpresaren 

eskakizunak betetzen dituzten aurrekontuak hautatzen ditu. 

7. Aurrekontua hautatzea eta eskatzea. Enpresak hornitzailearen eskaintza edo aurrekontua 

hautatu ondoren, eskaera egiten dio hornitzaileari. 

8. Erosi ondoren ebaluatzea. Produktua jaso ondoren, produktu-errendimendua eta zerbitzu-

kalitatea ebaluatzen du enpresak. Ebaluazioaren emaitzek eta konklusioek berrerosketan eta 

etorkizuneko erosketetan eragingo dute. 
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3. Merkataritza-ikerketa 

3.1. Enpresako informazio-beharra 

Enpresek helburuak lortu nahi badituzte, informazioa behar dute ekintzak egoki planifikatzeko. 

Azken urteotan, globalizazioa eta teknologia berriak areagotu egin direla eta, hazi egin da, bai 

produktuen eta zerbitzuen eskaintza, bai lehiakideen kopurua, esponentzialki, merkatu gehienetan. 

Horregatik, enpresek, inguruko informazioa interpretatu, eta horren arabera jardun behar dute. 

Horretarako, enpresak hiru tresna dauzka: 

- informazio-iturriak 

- marketineko informazio-sistema 

- merkataritza-ikerketa 

3.2. Informazio-iturriak: barnekoak eta kanpokoak, lehen mailakoak 

eta bigarren mailakoak. 

Beharrezkoa da informazioa enpresa batean. Informatu gabe ezin da erabaki. Alde batetik, enpresak 

berak sortzen du salmentei, erosketei eta bezeroei buruzko informazioa, eguneroko eginkizunetan. 

Bestetik, kanpotik ere jasotzen du informazioa (buletinak, aldizkariak, sektoreko txostenak…). 

Marketin-sailak nahiz merkataritza-ikerketaren departamentuak gainbegiratu egin behar dute 

enpresan jasotzen den informazioa, probetxuzkoa izan daitekeelako enpresarentzat. Informazioa 

probetxugarria izateko, honako baldintza hauek izan behar ditu: 
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- Fidagarria. Informazioaren datuak fidagarriak izan behar dira. Horregatik, jakin behar da 

nork informatu duen eta nola jaso den informazioa. 

- Eguneratua. Daturik berrienak hautatu behar dira, eta aktualitatearekin bat datozenak. 

- Zehatza. Alderdi jakin bati buruzko informazio zatikatua eta zehatza behar du maiz enpresak. 

Barne-iturriak 

Enpresaren barruan dagoen informazioa eskaintzen dute barne-iturriek. Enpresak berak sortzen 

dituen datuetatik eta beste enpresa edo organizazio batzuekiko harremanetatik lortzen da informazio 

hau; hau da, bitarteko batengana jo gabe eskuratzen da. 

Bi barne-iturri mota daude jasotzen den helburuaren arabera: 

- Lehen mailako iturriak. Enpresaren barruan berariazko ikerketa batetik sortzen diren 

datuak dira. Informazio mota hau ez da aldez aurretik existitzen, eta landa-lan bat egin behar 

da informazioa lortzeko. Adibidez, inkesta bat egiten zaie enpresako lankideei lan-ordutegiari 

buruz. 

- Bigarren mailako iturriak. Enpresak berez dauka informazio mota hau: ez du ikerketa 

esklusibo batetik lortzen, eta dagoeneko existitzen den edo aurretik argitaratu den 

dokumentaziotik lortzen da. Adibidez, bezeroen datu-basetik lortzen da informazioa, erositako 

produktu motari, kantitateari edo erosketa-aldizkakotasunari buruz. 

Kanpo-iturriak 

Enpresatik kanpo lortzen den informazioa eskaintzen dute kanpo-iturriek. Enpresari edo haren 

interesen beste alderdi batzuei buruz izan daiteke informazioa. 

Barne-iturriekin gertatzen den bezala, helburuaren arabera, kanpo-iturri mota berdinak ditugu: 

- Lehen mailako iturriak. Informazioa lehenbiziko aldiz sortzen duten iturriek dira. Beraz, 

argitaratu gabeko informazioa lortu nahi da. Landa-lan bat egin ohi da informazio mota hau 

lortzeko; adibidez, enpresa baten bezeroei egindako merkatu-ikerketa bat. 

- Bigarren mailako iturria: Beste enpresa, organizazio edo erakunde batzuek sortu dituzten 

datuetatik lortzen da informazioa. Adibidez, Eustatek Euskal Autonomia Erkidegoko 

Kontsumoko Prezioen Indizeko datuak argitaratzen ditu. 
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Informazio-iturri motak merkaturatzearen arabera 

Informazioa merkaturatzeko moduaren arabera –beste enpresa edo organizazio batzuei saltzeko 

asmoa duten edo ez–, honelako sailkapena egin daiteke: 

- Informazio-iturri publikoak. Informazioa agerikoa eta publikoa daukate; hau da, erraz, 

dohainik edo diru gutxiren truke lor daitezke datuak. Enpresek nahiz erakundeek lor dezakete 

informazioa iturri horietatik, euren ikerketetan erabiltzeko asmoz. Adibidez, Ikerbide datu-

base bat da, euskal koiunturaren azterketari buruzko serie ekonomiko garrantzitsuenak 

dituena, eta edozein enpresak kontsulta ditzake esportazio- eta inportazio datuak eta 

estatistikak. 

- Informazio-iturri pribatuak. Iturri hauek, informazioa bildu ondoren, gero beste enpresa 

edo erakunde batzuei saltzeko asmoa daukate. Beraz, norbaitek informazio mota hori lortu eta 

erabili nahi badu, ordaindu egin beharko dio informazioaren jabeari –informazio-iturri pribatu 

horri–. Adibidez, Merhanservis enpresak merchandisingari buruzko ikerketak egiten ditu. 

Helburuaren 
arabera 

Jatorriaren arabera 

Informazio-iturriak 

Barne-iturriak 

Lehen 
mailakoak 

Bigarren 
mailakoak 

Kanpo-iturriak 

Lehen 
mailakoak 

Bigarren 
mailakoak 
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3.3. Marketineko informazio-sistema (MIS) 

Enpresetan marketin-planak lantzen badira, marketin-sailak informazioa jaso behar du plan horiek 

gauzatzeko. Eta informazioa era egokian heltzeko, marketineko informazio-sistemak garatu behar dira 

enpresa barnean. 

Zer da marketineko informazio-sistema (MIS)? Pertsonen, ekipamenduen eta prozeduren multzo 

bat da, zeregin zehatz bat duena: beharrezko informazio zehatza une egokian biltzea, antolatzea, 

aztertzea, ebaluatzea eta banatzea marketin-erabakiak hartzen dituztenentzat. 

Egunero sortzen da barneko eta kanpoko informazio ugari enpresa guztietan: fakturak, eskaera-

orriak, bilera-aktak, aurrekontuak, erosketak, posta elektronikoak… Halaber, merkataritza-ikerketan 

ere sortzen da informazioa. 

Marketin informazio-sistemaren ezaugarri nagusiak: 

- Marketineko informazio-sistemak honako funtzio hauek bete behar ditu: 

o erabakiak hartzeko beharrezko datuak identifikatzea  

o informazioa sortzeko gaitasuna bermatzea 

o datuak prozesatzeko beharrezko sistemak gauzatzea 

o jasotako datuak berreskuratzea eta gordetzea bermatzea 

- Etorkizunari begira egon behar du marketineko informazio-sistemak. Horrela, enpresa prest 

egongo da inguruneko aldaketak atzemateko. 

- Informazioa etengabean sortzen da marketineko informazio-sisteman; hau da, informazio 

sortzeko prozesua ez da inoiz eteten. 

- Informazio baliagarria, errentagarria eta probetxugarria eskaini behar dio enpresari 

marketineko informazio-sistemak. 

Marketin-
zuzendaria 

 

 
MIS 

 

 

Marketin-ingurunea 

- Aztertzea 

- Planifikatzea 

- Kudeatzea 

- Kontrolatzea 

- Informazio-beharrak analizatzea 

- Nondik lortu informazioa? 

o Barneko datuetatik 

o Merkataritza-ikerketatik 

- Marketin-erabakiak sendotzea 

- Banatzea informazioa 

- Xede-publikoa 

- Banaketa 

- Lehia 

- Inguruneko faktoreak 

Marketin-erabakiak 

Era antolatuan eta ordenatuan jaso, aztertu eta sailkatzen du hainbat iturritako informazioa 

marketineko informazio-sistemak. Horretarako, bi azpisistematan zatitzen da sistema: 
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- Barneko datuen azpisistema: Enpresako zereginetan sortzen den informazioa jasotzen da 

bertan: txostenak, eskaera-orriak, prezioak, fakturak, ordainagiriak, inbentarioak… Informazio 

horrekin, enpresak zer salmenta egon daitezkeen aurreikus dezake, banaketa-kanala antolatu, 

eta bezeroarentzako arreta-zerbitzua hobetu. 

- Marketin-azpisistema: Makroinguruneko gertaerarik garrantzitsuenak jasotzen dira bertan; 

adibidez, lehiakideen produktuei eta prezioei buruzko informazioa (banaketa-kanaleko 

bitartekariek eman diezaiokete enpresari) edo merkataritza-ikerketen emaitzak. 

3.5. Merkataritza-ikerketa. Kontzeptua eta ezaugarriak 

Merkatu baten ezaugarriak zein diren jakiteko den lana; hau da, merkatuari buruzko informazioa 

bilatu, bildu eta aztertu egiten da, ezaugarri guztiak zehazteko: eskaria eta eskaintza, segmentuak, 

prezioak, banaketa-kanalak, lehiakideak, kontsumitzaileen premiak, erosteko portaerak eta abar. 

Gainera, merkataritza-ikerketan kontuan hartu behar dira: 

a) lortutako emaitzak komunikatzea, era ulergarrian 

b) eta marketin-sailari orientatzeko gomendioak ematea, marketin-ekintzak planifikatzeari, 

gauzatzeari eta kontrolatzeari buruzko erabakiak hartzeko orduan 

Merkataritza-ikerketaren ezaugarri nagusiak: 

- Sistematikoa. Metodologia zehatza dauka; fase zehatz batzuk osatu behar dira, eta etengabe 

erabili behar da. 

- Objektiboa. Ikertzaileek ezin dute informazioan eragin, eta baztertu egin behar dira haien 

usteak eta iritziak ikerketatik. 

- Baliozkoa. Planifikatzeko eta ezarritako helburuak lortzeko balio behar du informazioak. 

- Benetakoa. Informazioa egia bada, arriskuak murrizten lagunduko du erabakiak hartzeko 

orduan. 

- Egokia. Garaiz eta une egokian egin behar da, erabakiak hartu orduko eragiteko. 

- Fidagarria. Errealitatea zehatz-mehatz islatu behar dute ikerketaren emaitzek. 

- Nabarmena. Zer informazio mota ikertu erabakitzen denean, erabakiak hartzen laguntzen 

duena hautatu behar da. 
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- Efizientea. Ekonomikoki errentagarria izan behar da. Bestela esanda, informazioaren onurek 

kostuak baino handiagoak izan behar dute. 

Merkataritza-ikerketa marketin-tresna bat da: marketin-politikak ezartzean, informazio egokia 

eskaintzen du erabakiak hartzeko orduan arriskua murrizteko helburuarekin. 

3.6. Merkataritza-ikerketako prozesu baten faseak 

Merkataritza-ikerketa guztiek garapen sistematikoa, ordenatua eta antolatua daukate. Hori dela eta, 

prozesu metodologiko zehatz bat jarraitzen dute merkataritza-ikerketek. Hona hemen prozesuko 

faseak:  

1. Arazoa deskribatzea 

Edozein ikerketa hasi baino lehen, arazoa zehatz-mehatz aurkeztu behar dio, erabakiak hartzeko, 

enpresako arduradunak ikerketa-zuzendaritzari, eta ikerketarako informazio adierazgarria ere eskaini. 

6. Txostena idaztea 

5. Ikustatzea eta tabulatzea 

4. Landa-lana egitea 

3. Elkarrizketariei argibideak ematea 

2. Ikerketa programatzea 

1. Arazoa deskribatzea 
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2. Ikerketa programatzea 

Ikertzaileak lagina kalkulatu behar du fase honetan, beharrezko fidagarritasuna izan dezan. 

Zer da lagina? Ikertzen den populazioaren edo kasuaren (unibertsoa) azpimultzo bat da. Lagin batek 

merkataritza-ikerketa baten unibertsoa ordezkatzen du; eta, lagina laginketa-teknika egoki baten 

bidez hautatzen bada, haren propietateak unibertso osora estrapola daitezke. Prozesu honek dirua eta 

denbora aurrezten du; izan ere, lagina erabilita lortzen diren emaitzak eta populazio osoari egindako 

ikerketa batenak antzekoak dira. 

Fase honetan, galdetegiak ere diseinatzen dira. Batzuetan, galdetegia konplexua izaten denetan, 

aurretest bat egin behar da: lehenik, galdetegia pertsona batzuei pasatu ondoren, behatzen da ea 

galderak ondo ulertzen diren ala ez; gero, antzemandako arazoak (ulermena, adierazpen teknikoak…) 

aztertzen dira; eta, azkenik, behin betiko galdetegia diseinatzen da. 

3. Elkarrizketariei argibideak ematea 

Behin betiko galdetegia idatzi eta gero, argibide batzuk eman behar zaizkie inkestak pasatuko 

dituztenei: zer galdera mota egin, nor elkarrizketatu, nola erabili laguntza-materiala (argazkiak, 

azaltzeko txartelak…)… 

4. Landa-lana egitea 

Argibideak eman ondoren, landa-lana egiten da: elkarrizketatu behar diren pertsonak bilatu behar dira 

inkestatzeko. Era berean, ikerketa-zuzendaritzak landa-lana kontrolatu eta ikustatu behar du pertsona 

egokiei elkarrizketatzen ari zaiena baieztatzeko. 

5. Ikustatzea eta tabulatzea 

Landa-lana bukatu eta gero, ikustatu egiten dira galdetegi guztiak: akatsak zuzentzeko, bukatugabeko 

galdetegiak edo akastunak kentzeko… Gainera, galdera irekiak egongo balira, aurretik kodetu ez diren 

galderak kodetu beharko lirateke. 

Gero, tabulatu egiten dira galdetegien datu guztiak; hau da, zenbatu egiten da lortutako informazioa, 

eta programetan txertatu. Programa horiek datu estatistikoak eskaintzen dituzte txostena egiten 

laguntzeko. 

6. Txostena idaztea 

Lortu diren datuak aztertu eta transkribatu egiten dira erraz ulertzeko moduan. Oro har, emaitzak 

grafiko bidez irudikatzen dira. 

Azkenean, ondorio eta aholku batzuk idazten dira, era objektiboan, txostenean. 
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3.7. Bigarren mailako informazio-iturriak 

Ikertu nahi duen gaiarekin erlazionatutako informazioa aurki dezake ikerketa-talde batek, 

txostenetan, datu-baseetan, webguneetan… Bigarren mailako informazio-iturri horien datuak aurretik 

egoten dira erabilgarri. 

Bigarren mailako informazio-iturriak garrantzitsuak dira arrazoi hauengatik: 

 Beste egile batzuen informazioa erabiltzeak dirua, denbora eta ahaleginak murrizten dizkie 

enpresei eta ikertzaileei. 

 Aurretik existitzen den informazio aztertzeak gako alderdiak zehazten laguntzen dio ikerketari. 

 Ikerketa baterako behar den informazioak diziplina anitzeko izaera izan ohi du; hau da, 

merkataritza arloko informazioaz gain, informazio teknikoa, finantzarioa, kontabilitatekoa, 

soziologikoa, psikologikoa eta abar behar du ikerketa batek. Hori dela eta, ondo mugatu behar 

da zer informazio behar dugun ikerketaren helburuak erdiesteko; bestela, ezingo zaio 

ikerketari heldu. 

 Informazioa biltegiratzeko sistemak garatzen laguntzen dute teknologia berriek. Horrela, 

handitu egin da azken urteotan informazioa aztertzeko eta berreskuratzeko gaitasuna. 

Hala eta guztiz ere, bigarren mailako informazio-iturriek ez dituzte informazio-helburuak betetzen 

batzuetan. Kasu horietan, lehen mailako informazio-iturrietara jo beharko da. 

3.8. Lehen mailako iturriak. Ikerketa kualitatiboko teknikak 

Hainbat teknika erabil daitezke ikertu nahi den gaiari buruzko informazioa lortzeko. Lehen mailako 

iturriak bi teknika-taldetan banatzen dira: teknika kualitatiboak eta teknika kuantitatiboak. 

Diagnosi- eta miaketa-izaera duen informazioa lortzeko erabiltzen dira ikerketa kualitatiboko 

teknikak. Gizabanakoaren barne-aldeei buruzko informazioa eskaintzen dute teknika horiek: usteak, 

motibazioak, jarrerak, sinesmenak, ideiak… 

Informazioa lortzeko hain gizatalde txikiekin egiten da lan, non estatistikoki ez diren lagin 

adierazgarriak osatzen. Hala ere, xede-publikoaren segmentu guztiak ordezkatzea bermatu behar du 

gizatalde bakoitzak. 

Ikerketa kualitatiboko tekniken bidez ez dira erabateko ondorioak lortzen: kontsumitzaileen portaerak 

sentsazioak eta zirrarak aztertzen dira. 

Ikerketa kualitatibo teknikak bi multzotan banatzen dira: zuzeneko teknikak eta zeharkako teknikak. 
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Zuzeneko teknikak 

Parte hartzen duten pertsonek borondatez ematen dute informazioa. Galdera irekiei erantzuten diete 

ikertuek, eta badakite zergatik hartzen duten parte ikerketan. 

Elkarrizketa pertsonala eta sakona 

Beste pertsona batekin zuzenean jardunda lortzen da informazioa. Horrela, jakingo dugu zein diren 

pertsona horren iritziak, jarrerak, portaerak, motibazioak eta pentsamenduak. 

Elkarrizketatzaile kalifikatu batek elkarrizketa pertsonal bat egiten dio beste pertsona bati, aurretik 

idatzi den gidoi batean oinarrituta. Baina gaiari buruzko ahalik eta informazio handiena lortu nahi 

bada, adierazteko askatasuna eman behar dio elkarrizketatzaileak elkarrizketatuari. 

Noiz erabil daiteke elkarrizketa pertsonala eta sakona? 

- informazio oso konplexua lortu nahi denean eta informazio hori ezin denean galdera-erantzun 

bakuneko tekniken bidez lortu. 

- informazio-helburuek alderdi pertsonala edo isilpeko izaera (sinesmenak, balioak, 

lehentasunak…) daukatenean: izan ere, konfiantzazko giro egokia sor daiteke elkarrizketa 

pertsonal pribatuak eta hurbil batean. 

- adituen edo esperientzia handikoen informazioa lortu nahi denean; izan ere, profesional horiek 

xehetasun handiekin azal ditzakete euren informazio pertsonala. 

 

Talde-dinamikak  

Moderatzaile batek aurretik proposatu den gai bati buruzko iritziak jasotzen ditu talde-eztabaida 

gidatu batean; hots, teknika honez bidez, norbanako baten ordez, gizatalde batek informatzen du. 

Moderatzaile batek gai edo arazo bat proposatu eta gero, beste pertsona batzuek balizko irtenbideak 

edo informazioa iradokitzen eta proposatzen dituzte, euren artean hitz egiten duten bitartean. 
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Taldea osatzen duten pertsonek proposatutako gaiari buruzko ideiak adierazten dituzten bitartean, 

moderatzaileak talde-dinamika animatu eta zuzendu behar du, betiere hiztunek haien ideiak eta 

iritziak bat-bateko eran adierazteko prest egon daitezen. 

 

Zeharkako teknikak 

Parte hartzen duten pertsonek ez dakite zer gai ari den ikertzen, ezkutatu egiten zaielako ikergaia. 

Behaketa 

Behaketa teknikan, behatzen, aztertzen eta interpretatzen da zer portaera daukaten pertsona 

batzuek egoera zehatz batzuen aurrean, ikertzaileek ezertan eragin gabe. Horrela, ikertzaileek ezin 

dute ikertuen portaeran eragin edo euren jokabidea aldatu. 

Bat-bateko eta bultzadazko portaera antzematea eta aztertzea da, batez ere, behaketaren helburu 

nagusia. Jarrerak, motibazioak, edo iritziak ikertu nahi badira, beste ikerketa-teknika batzuk erabili 

beharko dira. 
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Teknika proiektiboak 

Pertzepzioekin, motibazioekin, jarrerekin eta portaerekin erlazionatutako alderdi inkontzienteak 

identifikatzen laguntzen dute teknika proiektiboek. Irudi, argazki edo galdera samur batzuk aurkezten 

zaizkio parte-hartzaileari, eta hark informazioa ematen du modu xume, tolesgabe eta egiatian. 

- Adibidez, hitz-sorta, irudi, argazki edo bukatu gabeko esaldi bat aurkezten dionean 

elkarrizketatzaileak ikertuari, azkar eta pentsatu gabe erantzun behar dio. 

- Beste batzuetan, rol-jokoak (role playing) egiten dira, eta haietan pertsona batek beste 

pertsona baten jokabidea hartzen du. 

- Parte-hartzaileei galdetzen zaie nola gauzatzen dituzten enpresa, marka edo produktu baten 

ezaugarriak animalia batean. Horrela, aztertuko da nolakoa den produktuen posizionamendua 

xede-taldean. 

Sormen-teknikak 

Sormen-tekniken bidez, gizatalde batek hainbat arazo konpontzeko ideiak ematen ditu. 

- Adibidez, ideia-jasaren teknikan (brainstorming), partaideak ahalik eta ideia gehien ematen 

saiatzen dira, denbora mugatuan, aurretik ezarritako gai edo arazo bati buruz. 

- Beste teknika batzuetan, aldiz, partaideek ideiak justifikatu eta argumentatu behar dituzte, 

eta proposatutako ezaugarri berrien abantailak eta potentzialtasunak azaldu. 

Beraz, somen-teknikak erabil daitezke: 

- produktu berrien diseinuri buruzko informazioa lortzeko 

- beste produktu batzuk hobetzeko proposamenak hausnartzeko 

- jatorri-markak kontzeptualizatzeko 

- enpresaren arazoak antzemateko eta konponbideak zehazteko 
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3.9. Lehen mailako iturriak. Ikerketa kuantitatiboko teknikak 

Pertsonen edo elementuen talde adierazgarri batetik (lagina) lortzen dute informazioa ikerketa 

kuantitatiboko teknikek. Aztertu nahi den osagai multzotik edo populazio osotik hautatzen da 

lagina. 

Ikerketa kuantitatiboko tekniken emaitzak zenbakiak dira; beraz, zenbatu egin daitezke. Hala ere, 

emaitzak ez dira zehatz-mehatz interpretatu behar, errore-marjina batzuen artean kokatzen direlako 

beti. Gainera, kontuan hartu behar da elementu guztiak ordezkatzeko orduan zenbatekoa den 

laginaren konfiantza-maila. 

 

Errore-marjina. Aztertu nahi den populazioaren eta laginaren arteko oinarrizko 

ezberdintasuna da. 

Konfiantza-maila. Ordezko hipotesia onartua izateko ziurtasun-ehunekoa da. Konfiantza-

mailak adierazten du zenbat ikerketak lortuko luketen lehen ikerketan lortu den emaitza bera, 

beste lagin batzuekin errepikatuko balitz ikerketa bera. 

Inkesta 

Informazioa jasotzeko teknika bat da, elkarrizketa bidez egiten dena: pertsona batzuei galdera batzuk 

egiten zaizkie, galdetegi batean oinarriturik.  

Inkestak eta galdetegiak era bakarrean eta espezifikoan (ad hoc) diseinatzen eta lantzen dira, 

merkataritza-ikerketa baten helburu jakin batzuk lortzeko. 

Zer abantaila dute inkestek merkataritza-ikerketan informazioa lortzeko orduan? 

- Informazioa homogeneoa eta estandarra da, antzeko eran eta galdera berberak galdetzen 

dizkietelako elkarrizketatu guztiei inkestagileek. 

- Informazioa erraz jasotzen da, galderak idatzita daudelako galdetegian. 

- Datuak erraz maneiatzen dira kodetzeari esker; izan ere, galdetegiko erantzun guztiei kode 

bat ematen zaie aurretik. 

- Informazio osagarria ere lor daiteke. Inkestagileek datu gehiagorekin osa dezakete 

galdetegia, hala behar dutenean. 

- Ikerketa partzialak ere egin daitezke. Pertsonen ezaugarri soziodemografikoei buruzko 

galdekizunak (sexua, adina, bizilekua, maila ekonomikoa…) osatzen dituzte galdetegiek. Hori 

dela eta, gizatalde guztien erantzunen arteko aldeak aztertzen badira, segmentazioa, 

posizionamendua edo irudia ikertzen edo profilak zehazten lagunduko du gero.  
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Inkesta motak 

- Inkesta pertsonala. Zuzenean eta aurrez aurre egiten da elkarrizketa, eta erantzun-kopuru 

handia lortzen da. Baina metodo hau garestia eta geldoa da, ikerketa-arduradunek 

inkestagileen eginkizunak ikustatu eta kontrolatu behar dituztelako. 

- Posta bidezko inkesta. Postaz bidaltzen da galdetegia, behin jasotzaileak galderei 

erantzunez gero bueltan bidaltzeko asmoz. Merkeagoa da, baina, hala ere, jasotzaile askok ez 

dute erantzuten. 

- Telefono-inkesta. Telefonoz egiten da elkarrizketa. Metodo hau merkea eta azkarra da, eta 

jende gehiagok erantzuten du. Galdetegiak galdera laburrak eta itxiak izan behar ditu. 

- Internet bidezko inkesta edo online-inkesta. Posta elektronikoz jasotzen da inkesta edo 

zerbitzari bateko online-inkesta bat bete behar da. Ikerketa-teknika hau asko zabaldu da 

azken urteotan, xede-publikoarekin kontaktu zuzena errazten delako eta emaitzen datuak 

automatikoki informatizatzen direlako. Gainera, kostu txikikoa da; eta, beste inkesta mota 

batzuekin osa daiteke erraz. 
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Baina inkesta mota guztietan tresna berbera erabiltzen da informazioa lortzeko; galdetegia, alegia.  

Galdetegiak horrelako egitura eta osagaiak dituzte: 

1. Sarrera. Inkestaren arrazoiak azaldu ondoren, kolaboratzeko baimena eskatu behar da; eta 

azaldu zergatik eta nola hautatu den elkarrizketatu jakin hori. 

2. Gorputza. Gai multzotan batzen dira galderak: 

a. Hurbiltze-galderak. Galdera samurrak eta ez-konprometituak dira, erantzulearen 

arretari eusteko helburuarekin eginak. 

b. Trantsizioko galderak. Aurreko eta hurrengo galdera multzoen arteko nahasketa 

dira galdera hauek. Gai konplexuagora eta konpromiso-maila handiagora gidatzen da, 

pixkanaka-pixkanaka, erantzulea. 

c. Galdera konplexuak. Arreta, ahalegin eta adimen handiagoa jarri behar du 

erantzuleak. Galdetegiaren bukaeran jartzen dira horrelako galderak; izan ere, 

hasieran jarriko balira, uko egingo lieke erantzuleak galdetegia erantzuteari. 

3. Erantzulearen identifikazio-datuak. Datu horien bidez (sexua, adina, ikasketa-maila…) 

inkesta erantzun dutenak sailka daitezke. Gainera, identifikazio-datuek lagundu ere egingo 

diote etorkizunean egingo den informazioaren estatistika-prozedurari. 

Panela 

Teknika honetan, lagin iraunkor batek ordezkatzen du unibertsoa (adibidez, telebista-audientzia 

neurtzeko, familia jakin batzuek ordezkatzen dute ikusleria osoa). Etengabe eta aldizka eskaintzen da 

informazioa. Unibertsoa denboraldi jakin batean zehar ordezkatzen duen lagin batetik lortzen dira 

datuak. 

Badira bi panel mota: kontsumitzaile-panelak eta txikizkari-panelak. 
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3.10. Datuen tratamendua eta analisia 

Ikerketa baten landa-lana bukatu ondoren, berrikusi eta egiaztatu egin behar dira jaso diren datu 

guztiak: horrela, lehenengo eta behin, identifikatu egin behar da zer datu uler daitezkeen oker. 

Ondoren, akats horiek zuzentzeko, prozedura bat ezarri behar da antzeko kasu guztietan erabiltzeko. 

Gero, aplikazio informatiko baten bidez, prozesatu egin behar da galdetegietan jaso den informazioa. 

Hori dela eta, aplikazio horrek erabiltzen duen lengoaiara transkribatu behar da informazioa. 

Horretarako, zenbakizko kode batzuk esleitzen zaizkie galdetegiko erantzun guztiei. 

Gaur egur, galdetegi bat prestatzen denean, galderen aurrekodifikazioa egiten da; hau da, zenbakizko 

kode edo kode alfanumeriko bana esleitzen zaio galdera bakoitzari. 

Adibide honetan, 3.G kodea esleitu zaio 

galderari, eta 5 kode aukera daitezke 

erantzunak markatzeko: 1, 2, 3, 4 edo 5. 

Azken erantzuna, aldiz, irekia da, eta 

erantzuleek hamaika erantzun eman ditzakete: 

bihotzarentzat mesedegarri den esnea, bereziki 

haurrentzat dena, bitaminaz hornitua, 

haurtxoentzat dena, soja-esnea… Beraz, ezin da 

aurretik kodetu.  

Galderak kodetu eta inkestak egin ondoren, datu-basean sartu, eta gorde egiten da lortu den 

informazioa, aplikazio informatiko baten bidez; hots, grabatu egiten dira datuak. 

3.G Zer esne mota edaten da zure familian? 

 Esne osoa    1 

 Esne erdiGaingabetzea   2 

 Esne Gaingabetzea    3 

 Kaltzioz hornitua    4 

 Laktosarik gabeko esnea   5 

 Beste bat: ……………………………………………… 
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3.11. Txostena egitea eta emaitzak aurkeztea 

Azkenean, txosten batean aurkeztu eta islatu behar da merkataritza-ikerketa batean egin den lan 

osoa. Gainera, ikerketan lortu diren emaitzak eta ondorioak ere idatzi behar dira bertan. 

Askotan, grafiko bidez irudikatzen dira datuak: 

 

 

Galdetegiaren galdera guztiak azaldu ondoren, ikerketaren laburpen orokor bat egiten da emaitzen 

eta alderdi aipagarrien arabera, eta proposatu eta aholkatu egiten da zer ekintza egin litezkeen 

etorkizunean. 

Txostenek horrelako atalak izan ohi dituzte: 

1. Ikerketaren izena eta lan-edukien aurkibidea 

2. Lanaren aurkezpena. Azaldu egiten da ikerketa, labur, eta nork eta zergatik egin duen. 

3. Ikerketaren helburuak. Azaldu egiten da zergatik egin den ikerketa eta zer informazio-behar 

ase nahi diren ikerketaren bidez. 

4. Informazio lortzeko metodologia. Argitu egiten da zer informazio-iturri eta informazioa 

lortzeko zer teknika (kualitatiboak edo kuantitatiboak) erabili diren. Gainera, fitxa bat idazten 

da teknika bakoitzeko. Partaideen identifikazio-datuen, profilen, dataren eta tokiaren 

informazioa jasoko da fitxa horietan, besteak beste. 

5. Emaitzen azalpena. Txukun, ordenatu eta ikusizko eran erakutsi behar dira emaitzak. 

Horretarako, datu estatistikoak, taulak, grafikoak eta abar gehitzen dira txostenean. 

6. Ondorioak eta gomendioak. Azaldu egin behar da zer ondorio, gomendio eta aholku lortu 

diren emaitzetan oinarrituta. 

7. Eranskinak. Batzuetan, txostenaren bukaeran gehitzen dira informazio mota batzuk, erraz 

irakur dadin txostena. Adibidez: galdetegien aleak, elkarrizketa-gidoiak, bibliografia, datu 

estatistikoak, audio- edo bideo-grabazioak… 
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4. Produktuen politikak 
 

4.1. Produktua marketin-tresna gisa 

Produktua elementu nagusietako bat da enpresa-jardueretan. Gehienetan produktu zehatz baten berri 

badaukagu ere, ez dakigu zer enpresak fabrikatzen edo saltzen duen. 

Kontsumitzailearen zenbait behar edo nahi asetzeko enpresa batek ordainketaren truke eskaintzen 

duen elementua da produktua. 

Hori dela eta, enpresek merkataritza-ikerketak egin behar dituzte askotan, balizko kontsumitzaileen 

behar eta nahi batzuk antzemateko helburuarekin. Behin merkataritza-ikerketaren emaitzak aztertu 

ondoren, produktua lantzeari ekiten diote enpresek, honelako urratsei jarraituz: 

1. Diseinatzea. Produktu baten ideia nola gauzatu erabaki behar da. Horretarako, produkturako 

materialak, itxura, kostuak, erabilerak eta abar zehaztu behar dira. 

2. Ekoiztea. Gauzatu egiten da ideia hori. Horretarako, materialak, tresneria, makineria eta lan-

indarrak erabiltzen dira. 

3. Eskaintzea. Bezeroaren eskura jartzen da produktua. 

4. Iragartzea. Produktu horren berri ematen zaie kontsumitzaileei, eros dezaten. 

5. Saltzea. Diru-kopuru zehatz baten ordez trukatzen da produktua. Gainera, enpresei mozkin 

ekonomikoak ekarri behar dizkiete trukaketa horiek, eta, halaber, bezeroak ase behar dituzte. 

Produktuari dagozkion erabakiek garrantzi estrategikoa daukate enpresan; izan ere, epe ertainean edo 

luzean eragiten dute erabaki horiek, eta, erabakiren batek kale egiten badu, enpresek ez dute 

malgutasun handirik izango erabaki horretan neurri zuzentzaileak ezartzeko. 

Ondorioz, marketineko beste elementu bat bezala erabil daiteke produktua. Horretarako, produktua 

marketinean erabili nahi bada, ondo jakin behar da zer osagarri gehigarri dauzkan, horrela hobeto 

aseko baitira kontsumitzaileen beharrak. 

 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

67 
 

4.2. Produktuaren osagarriak 

Marketinaren arabera, ezaugarri fisikoak edo ukigarriak –hauteman egin daitezke: kolorea, itxura, 

tamaina…– eta psikologikoak edo ukiezinak –ez daukate izaera fisikorik: marka, irudia, ohorea, 

prestazioak…– dauzkate produktuek. 

Produktu bat analizatzen bada, ikusiko da osagarri ukigarriak eta ukiezinak dauzkala; osagarriak 

funtsezkoak dira, osagarriek eurek bereizarazten baitute produktu bat beste produktuetatik. 

Osagarri ukigarriak Osagarri ukiezinak 

Nukleoa 
Produktua erabiltzeko oinarrizko 

elementu fisikoak eta teknikoak 
Irudia 

Nolako irudia eta zer kalitate-maila 
hautematen dio kontsumitzaileak 

produktuari?  

Ontziratzea 
Produktua gordetzeko eta 
babesteko elementuak 

Marka 
Marka-posizionamendua eta 
markaren grafia multzoa 

Diseinua 
Itxura fisikoa, bolumena, kolorea, 

tamaina… 
Zerbitzuak 

Aholkularitza, bermea, saldu osteko 

zerbitzua… 

 
Prezioa 

Zenbat ordaintzen den produktuaren 

truke 

Ikuspuntu honen arabera, ondasun fisikoak, zerbitzuak, esperientziak, lekuak, ekitaldiak, pertsonak, 

jabetzak, informazioak, organizazioak edo ideiak izan daitezke produktuak, baldin eta 

kontsumitzaileen beharrak eta nahiak asetzen badituzte ordainketa baten truke. 

 

4.3. Produktuen sailkapena hainbat irizpideren arabera 

Irizpide askoren arabera sailka daitezke produktuak. 

Izaeraren arabera 

Bi produktu mota daude: ondasun ukigarriak eta ukiezinak. 

Ondasun ukigarriak edo materialak. Zentzumenen bidez hauteman daitezkeen produktuak. 

Iraunkortasunaren arabera, bi produktu mota bereizten dira. 

- Ondasun galkorrak. Produktuak behin erabili edo epe laburrean kontsumitu behar direnez 

gero, maiz erosi behar dira (adibidez, ogia). 

- Ondasun iraunkorrak. Produktuak behin baino gehiagotan eta aldikada luzetan erabiltzen 

direnez gero, hausnarketa baten ondoren eta zuhurtasunez erosten dira; eta, erosi ostean, 

aholkuak eskatzen dituzte kontsumitzaileek sarritan (adibidez, auto bat). 

Ondasun ukiezinak edo galkorrak. Zerbitzuak eta ideiak izan daitezke. 
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Erabileraren arabera 

Bi produktu mota daude: kontsumo-ondasunak eta industria-ondasunak. 

Kontsumo-ondasunak. Azken kontsumitzailearengana daude zuzenduta. Banako baten edo 

familiaren beharrak eta nahiak asetzeko asmoz erosten dira. 

Bi produktu mota bereizten dira euren erosketa-ahaleginaren edo maiztasunaren arabera: 

- Komenientziako ondasunak. Maiz erosten dira. Prezio txikikoak eta oso eskuragarriak 

izaten dira; eta kontsumitzaileek denbora eta esfortzu gutxi gastatzen dute erosteko 

prozesuan. Hiru sailetan banatzen dira: 

o Kontsumo arrunteko ondasunak. Oso sarri erosten eta kontsumitzen dira; iraupen 

laburrekoak dira, eta denda askotan egoten dira salgai; adibidez, elikagai batzuk edo 

garbitzeko gauzak. 

o Bulkadazko ondasunak. Aldez aurretik pentsatu gabe erosten diren komenentziako 

produktuak dira; mementoan erabakita, saltokiko sustapen- edo komunikazio-ekintza 

batek eraginda erosten dira askotan; adibidez, gozokiak edo izozkiak. 

o Larrialdietako ondasunak. Ustekabean sortutako premia bati erantzuteko berehala 

erosi behar diren komenentziako produktuak. Adibidez, aterkia, euria ari duelako, edo 

anbulantzia-zerbitzua, istripu bat gertatu delako. 

- Erosketa planifikatuko ondasunak. Kontsumitzaileek, erosi baino lehen, hausnartu eta 

konparatu egiten dute zer produktu erosi. Horrelako ondasun bat erosteak nolabaiteko kostu 

ekonomikoa dakarrenez, hainbat ekintza egiten dituzte kontsumitzaileek: produktuei buruzko 

informazioa bilatu eta eskatu, aukeren artean hautatu, eta erosteko baiezko erabakia hartu. 

Adibidez, altzariak, arropa, etxetresna elektrikoak… 

- Espezialitateko ondasunak. Oso ezaugarri bereziak dituzten kontsumo-produktuak dira, 

marka jakin batekoak direlako edo atributu jakin batzuk dituztelako. Hori dela eta, 

kontsumitzaileek horrelako produktuak erosi nahi izaten dituzte, eta, horretarako, prest daude 

ahalegin bereziak egiteko. Batzuetan, marka jakin bateko produktuak erosten dituzte; 

bestetan, aurretiko kontsumo-esperientzia ona izatearen ondorioz, produktu bera erosten 

jarraitzen dute kontsumitzaileek. Hortaz, saltzen dituzten produktuak espezialitateko produktu 

bihurtzea da enpresa guztien helburua. 

- Bilatzen ez diren ondasunak. Kontsumitzaileek ezagutzen ez dituzten produktuak dira; edo, 

ezagutu arren, ez daukate erosteko asmorik, edo produktuak berriak direlako, edo bilatzen ez 

dituztelako. Hortaz, mota honetako produktuak landu behar dira marketinean, haien berri 

emanez edo haien salmenta sustatuz. 
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Industria-ondasunak: 

Enpresek beste produktu batzuk fabrikatzeko erabiltzen, birsaltzen eta kontsumitzen dituzten 

produktuak dira industria-ondasunak. 

Zein dira industria-ondasun motak? 

 Materialak eta ondare eransgarriak. Enpresek beste ondasun batzuk fabrikatzeko erosten 

dituzten ondasunak dira. 

o Lehengaiak. Beste ondasun berri edo ezberdin batzuk fabrikatzeko erabiltzen dira 

lehengaiak. Ezaugarri jakin batzuk dituztenez –kopuru handitan eta bilgarririk gabe 

saltzen dira–, banaketan eta prezioetan jartzen dute arreta merkaturatzeko marketin-

ekintzek. 

o Ondare eransgarriak. Fabrikatzen den produktuaren osagai bat dira, baina eraldatu 

gabe erabiltzen dira produktu hori fabrikatzeko. Adibidez, autogile-enpresak batek 

gurpilak erosten ditu autoetan jartzeko. Prezioa eta zerbitzua dira marketineko 

alderdirik nagusiak. 

 Kapital-ondasunak. Beste produktu batzuk ekoizten edo kudeatzen laguntzen duten 

ondasunak dira. 

o Instalazioak. Fabrikak, bulegoak eta instalazio-ondasunak (makineria, sorgailuak…) 

dira. Salmenta-indarrak eta saldu osteko zerbitzuak hartzen dute garrantzia 

marketinean. 

o Ekipamendu osagarriak. Azken produktuari erantsi gabe eta ekoizte-prozesuan 

erabiltzen dira; adibidez, erremintak edo bulegoko ekipamendua. Kalitatea, prezioa, 

ezaugarri teknikoak, zerbitzua eta salmenta indarrak dira alderdirik nagusiak. 

 Hornigaiak eta zerbitzuak. Azken produktuak kudeatzen eta garatzen diren ondasunak eta 

zerbitzuak dira. 

o Hornigai operatiboak. Kapital ondasunek eguneroko jarduera egiteko balio duten 

elementuak dira; adibidez, erregaiak, papera, lubrifikatzaileak… 

o Mantentze-lanei eta konpontzeari zuzendutako produktuak. Kapital ondasunak 

kontserbatzeko erabiltzen diren elementuak dira; adibidez, garbiketa-produktuak, 

pintura, torlojuak… 

o Konpontze- eta mantentze-zerbitzuak:.Kapital ondasunak kontserbatzeko eta 

mantentzeko erabiltzen diren zerbitzuak dira: garbiketa-zerbitzuak, makineria 

konpontzeko zerbitzuak… 

o Aholkularitza-zerbitzuak. Aholkularitza-zerbitzuak (fiskala, kontabilitatekoa, 

legezkoa, formakuntza, marketina…) eskaintzen dituzte. 
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4.4. Produktuaren dimentsioa. Produktu-zorroa. Produktuen datu-

baseak 

Produktuaren dimentsioak 

Gaur egungo enpresek merkatua ikertzen dute, eta, ikerketen emaitzak aztertu ondoren, 

kontsumitzaileek atsegin dituzten hainbat onura eransten dizkiote produktuari. 

Enpresek, merkatu bati produktu bat eskaintzen dioten bakoitzean, bost dimentsio hauek hartzen 

dituzte kontuan: 

a) Oinarrizko etekina edo funtsezko etekina. Produktua edo zerbitzua kontsumitzean, 

kontsumitzaileak berak asetzen duen sakoneko beharra da. Produktuak oinarrizko behar bat 

asetzera datoz, eta funtzio jakin bat bete behar dute; adibidez, automobilak norbait eta 

zerbait garraiatzeko dira. 

b) Produktu generikoa. Produktuaren oinarrizko bertsioa, bereizgarririk gabea, funtzionatzeko 

behar dituen ezaugarriak bakarrik dituena; adibidez, automobil guztiek bolantea, eserlekuak, 

galgak eta karrozeria dituzte. 

c) Espero moduko produktua. Erositako produktu batetik kontsumitzaileak espero dituen 

ezaugarrien multzoa da, bezeroa gustura uzteko beharrezkoa; adibidez, ezaugarri jakin batzuk 

irudikatzen dituen marka eta modelo jakin bateko automobil bat nahi dute kontsumitzaileek. 

d) Produktu areagotua. Ezaugarri gehigarriak dituen produktua da, lehiakideen produktuetatik 

bereizteko asmoz gehitu zaizkionak. Dimentsio honetan, produktuari balio bat gehitzen 

ahalegintzen dira enpresak, balioa bera lehiatzeko abantaila bihur dadin lehiakideen 

produktuetatik desberdintzen delako. Bezeroen gutxieneko itxaropenak gainditzen ditu 

produktuak. Adibidez, automobilari balioa gehitzen dion edozein zerbitzu (bermea, 

finantzaketa, saldu osteko zerbitzua, aholkularitza teknikoa, eskatzeko eta entregatzeko 

erraztasuna…) txerta diezaiokete produktuari produktu-garatzaileek. 

e) Produktu potentziala: Etorkizunean izan litzakeen eta izan beharko lituzkeen hobekuntza 

eta aldaketak kontuan hartzen dituen produktua; adibidez, automatikoki gida daitekeen 

automobila. 
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Produktu-zorroa: produktu-gama eta lerroak, familiak eta kategoriak 

Produktua-zorroa edo produktu-gama. Enpresa batek merkaturatzen dituen produktu edota 

zerbitzu guztiak dira. 

Produktu-lerroa. Enpresa batek merkaturatzen dituen produktu homogeneoen multzoa da. Elkarren 

antzekoak izan daitezke produktuak, ezaugarri, bezero, prezio edo erabilera berdintsuak dituztelako, 

merkatu edo segmentu berera doazelako, teknologia edo banaketa-kanala partekatzen dutelako edo 

beste hainbat arrazoirengatik. 

Adibidez, Nestlé nazioarteko enpresak horrelako produktu-lerroak ditu: 

1) Esnea: Nido, Klim, Nan Pro, Nestogeno, La lechera, Canprolac, Sativa 2,3, Nidina, Nan 

H.a., Nan 2,3,4, Ideal, Desayuno Inteligente, Nutrición y Salud, Mi Vaca, Leche Sur… 

2) Ahia: Nestum, Papillas Nestlé 8 cereales, Papillas Nestlé bífidus, Papillas Nestlé Yogur… 

3) Zereala: Fitness, Fitness Choc, Fitness Dark Choc, Fitness Choc White, Fitness Choc 

Avellana, Lion, Chocapic, Chocapic Avellana, Cheerios, Estrellitas, Estrellita Maria, Golden 

Grahams, Cerelac, Gold Flakes, Nesquik, Frosted Flakes, Corn Flakes, Nesquik Sin Gluten, 

Milo, Trix, Nestum… 

4) Zereal-barra: Barritas Golden Grahams, Barritas Nesquik, Barritas Chocapic, Barritas 

Fitness Choc, Barritas Fitness White… 

5) Kafea: Nescafé, Nescafé Dolce Gusto, Nespresso, Bonka, Brasilia, Águila, El Chana, 

Bracafé, Presto… 

6) Edaria: Nestea, Milo, Yogures Nestlé, Nestlé Pureza Vital, Aquarel, Yogurt Mi Vaca , 

Viladrau, Vascolet, Nescao, Cocoa Copacabana, Huesitos 

7) Izozkia: Savory, Häagen-Dazs, Helados Nestlé, Frigor, Nestlé Gold, D'Onofrio, Pela-Pop, 

Pirulo Jungly, Dreyer… 

8) Sukaldaritzakoa: Maggi, Buitoni, Solís, Litoral… 

9) Txokolatea: After Eight, Nestlé Extrafino, Nestlé Postres, Nestlé Caja Roja, Nestlé Gold, 

Milkybar, Nesquik, Kit Kat, Triangulo, Sublime, Savoy, Crunch, Sahne Nuss, Butterfinger, 

Galak, Baby ruth, Trencito, Princesa… 

10) Animalientzako jana: Purina Dog Chow, Cat Chow, Proplan, Friskies, Cat Brow… 
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Produktu-familia. Premia jakin bat ase dezaketen produktu-klase guztien multzoa da. Adibidez, 

Marka guztietako alkoholik gabeko edariek (freskagarriak, kafeak, ur botilatuak, teak, esneak, edari 

isotonikoak, zukuak…) produktu familia bat osatzen dute. 

 

Produktu-kategoria: Ezaugarri orokorren, fabrikatzeko metodoaren, erabileraren edo bestelako 

irizpide funtzional baten arabera elkartutako produktu multzo orokorra da. Kategoria bereko 

produktuak lerro ezberdinekoak izan daitezkeen arren, kontsumitzaileek hautematen dute elkarrekin 

erlazionatzen direla euren beharrak asetzeko. Adibidez, esneki-, zereal-, gaileta- eta gozoki-lerroko 

produktuak elkarrekin erlazionatzen dira kontsumitzaileen buruan, gosaltzeko produktu-kategoriakoak 

direlako. 

Zer da kategorien araberako kudeaketa? Gaur egun, azken kontsumitzaileei saltzen dizkieten 

saltoki-arduradunek produktu-kategorien arabera egiten dute salmenta-puntuaren kudeaketa; 

ondorioz, kontsumitzaileen buruan dauden produktu-kategorien arabera elkartzen dituzte produktuak. 

Produktuen datu-baseak 

Ahalik eta informazio gehien lortu behar dute enpresek, salerosten dituzten lerro eta produktu guztiei 

buruz: izendapenak, hornitzaileak, formatuak, prezioak, mozkin-marjinak, epe zehatz bateko 

salmentak… Era berean, listatu izeneko dokumentuetan bildu beharko lukete informazio hori guztia 

enpresek. Horrela, produktuen-datu basea eraikitzen dute. 
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Jakin beharrekoen arabera banakatuta datu-basean biltzen duten informazio-taula bat da listatua. 

4.5. Enpresa baten produktu/zerbitzu edo marken zorroaren 

azterketa 

Hainbat teknika daude produktu bat edo marken zorroa aztertzeko: AMIA analisia eta BCG analisia, 

besteak beste. 
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AMIA analisia 

Enpresaren kanpo-ingurunea eta barne-ingurunea aztertu ondoren, produktuen aukerak, mehatxuak, 

indarguneak eta ahulguneak identifikatzen dira AMIA analisian. Analisi honen bitartez, jakin daiteke 

zer egoeratan dagoen produktu bat edo enpresa bat merkatuan, eta antzeman dakieke merkatuko 

balizko arriskuei eta aukerei ere. 

Oro har, indarguneak eta ahulguneak kontrola ditzake enpresak, barneko elementuak direlako. 

Aukerak eta mehatxuak, aldiz, ezin ditzake kontrola, kanpokoak direlako. 

Merkatuaren eta ingurunearen eboluzioaren garapena eta enpresaren indarguneak eta ahulguneak 

ipintzen dira aurrez aurre AMIA analisian. Horrela, egungo egoera ezagutzen du enpresak, eta 

etorkizuneko balizko egoera aurreikusiko du. 

Horrelako taula baten bitartez ebaluatzen da: 

Kanpo-inguruneko elementuak Barne-inguruneko elementuak 

Aukerak Indarguneak 

Zer aukera daude ingurunean? 

Enpresak estrategiarik egokienak ezartzeko 

baliatu behar ditu aukerak. 

Zer alde positibo edo puntu indartsu dauzka 

produktuak besteetatik bereizteko? 

Indarguneek lehiarako abantailak eskaintzen 

dizkiote enpresari edo produktuari. 

Mehatxuak Ahulguneak 

Zerk mehatxatzen du produktua edo enpresa? 

Mehatxuek kalte egin diezaiokete produktu-

posiziori merkatuan. 

Beharrezko marketin-ekintzak hartu ezean, 

salmentak jaitsi egin daitezke mehatxuen 

eraginengatik.  

Zer alde negatibo edo puntu ahul dauzka 

produktuak? 

Enpresak lehiarako desabantailak dauzka. 

AMIA analisiaren emaitzak oinarri hartuta, zer egin eurekin erabakitzen du enpresak. Hau da, AMIA 

analisiaren bitartez, erronkak identifikatzen ditu enpresak, eta erabakitzen du zer estrategiak egin 

liezaieketen aurre erronka horiei.  

Normalean, epe laburreko, ertaineko eta luzeko proiektu batzuk diseinatzen ditu enpresak, 

indarguneak sendotzeko, ahulguneak gainditzeko, aukerak baliatzeko eta mehatxuak 

saihesteko helburuarekin. 
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BCG (Boston Consulting Group) analisia 

BCG analisia edo merkatu/produktu-zorroaren analisia edo BCG matrizea edo zorroaren 

analisia diagnostiko estrategikoaren tresna bat da enpresa baten produktu-zorroaren ebaluazio 

estrategikoan eta planifikazioan. 

BCG analisiaren oinarrizko analisia matrize baten bidez irudikatzen da bi parametroren funtzioaren 

arabera: merkatuaren hazkunde-tasa eta partaidetza erlatiboa edo merkatu-kuota erlatiboa. 

Produktu jakin baten salmentak zenbat handitu diren erakusten du merkatuaren hazkunde-tasak. 

Matrizeko bertikalean edo ordenatu-ardatzean irudikatzen da dimentsio hau. Oro har, urteko 

hazkundea % 10 baino handiago bada, hazkunde handia izango du merkatu batek. 

Nola kalkulatzen da merkatuaren hazkunde-tasa? 

Hazkunde-tasa=
Urteko salmentak – Aurreko urteko salmentak

Aurreko urteko salmentak
×100 

Partaidetza erlatiboak zehazten du zer posizio erlatiboa daukan produktu jakin batek merkatuan. 

Matrizeko horizontalean edo abzisa-ardatzean irudikatzen da. 

Nola kalkulatzen da partaidetza erlatiboa? 

Produktu jakin baten merkatu-kuota zati lehiakide nagusi baten merkatu-kuota, berdin 

partaidetza erlatiboa. 

Partaidetza erlatiboa=
Produktuaren merkatu-kuota

Lehiakide nagusi baten merkatu-kuota
 

1 baino gehiago bada, lidergo-posizioa dauka produktuak merkatuan. 

1 bada, lehiakide nagusiarekin partekatzen du lidergo-posizioa. 

1 baino gutxiago bada, lehiakideak dauka lidergo-posizioa. 
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Izarrak 

Merkatuaren hazkunde-tasa eta 

partaidetza erlatibo handia 

Izar produktuak liderrak dira hazkunde 

handiko merkatuetan. Lortzen ari diren 

mozkinak berrinbertitu egiten dira, 

lidergo-posizioari eusteko eta lehiakideen 

erasoei aurre egiteko. 

Galderak 

Merkatuaren hazkunde-tasa handia eta 

partaidetza erlatibo txikia 

Galdera produktuen merkatu-kuota 

mantendu edo igo nahi bada, diru asko 

inbertitu behar da. 

Esne-behiak 

Merkatuaren hazkunde-tasa txikia eta 

partaidetza erlatibo handia 

Esne-behi produktuek ez dute inbertsio 

handirik behar. Beste produktu batzuen 

hazkundea finantzatzeko erabiltzen dira 

eurekin lortzen ari diren mozkinak. 

Produktuak ezagunak dira merkatuan, eta 

euren merkatu-kuotari eusteko inbertitzen 

da. 

Txakurrak 

 

Merkatuaren hazkunde-tasa eta partaidetza 

erlatibo txikia 

Txakur produktuek errentagarritasun txikia 

eta likidezia-eskasia daukate. Orokorrean, 

ez da txakur produktuetan inbertitu behar, 

baliabide asko kontsumitzen dituztelako eta 

nekez igoko direlako euren salmentak. 

 +     Partaidetza erlatiboa     – 
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4.6. Produktuaren bizi-zikloa. Kontzeptua eta faseak 

Hainbat faktorek eragiten dute produktu baten eskarian: produktu lehiakideen ekintzek, 

kontsumitzaileen portaerak, enpresaren marketin-ekintzek… 

Aztertzen bada zein izan den produktuen bilakaera merkatuan emandako denboran, ondorioztatuko da 

produktuen eta bizidunen bilakaerak antzekoak direla; hau da, ziklo biologiko bat ere betetzen dute 

produktu guztiek: jaio, hazi, garatu eta hil. 

Produktuaren bizi-zikloa. Produktu batek zenbait faseri jarraitzen die merkatuko eboluzioan          

–saltzen hasiz geroztik, merkatutik atera arte–, salmenten zenbatekoen eta mozkinen arabera. 

Hainbat ondorio dakartza produktuek bizi-ziko bat betetzen dutela onartzeak: 

- Produktuek existentzia mugatua daukate merkatuan. 

- Hainbat fasetatik pasatzen dira produktuen salmenten kantitateak. Eta hainbat erronka, 

aukera eta zailtasun daude fase bakoitzean. 

- Mozkinak bizi-zikloko faseen arabera aldatzen dira. 

- Marketin-, finantza-, ekoizpen-, hornikuntza- eta langile-estrategia zehatz batzuk dagozkio 

bizi-zikloko fase bakoitzari. 

Produktuaren bizi-zikloko faseak 

Merkaturatzea 

Produktuaren bizi-zikloaren lehenengo etapa da. Salmenten kantitatea txikia da, eta mozkinak 

eskasak edo nuluak dira fase honetan, produktua merkaturatzeko kostu altuagatik. 

Normalean, produktua merkatura atera berri denean, salmenten hazkundea txikia izaten da; ez du 

irabazirik ematen (ikerketa- eta merkaturatze-kostuak handiak izan ohi direlako); produktuaren 

bertsio gutxi eskaintzen dira; eta ez da lehiarik izaten. 
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Enpresek kostu handiak izaten dituzte fase honetan: I+G (Ikerketa eta Garapena), ekoizpen- eta 

merkaturatze-kostuak behar dira produktua merkaturatzeko eta kokatzeko. 

Hazkundea 

Produktuaren bizi-zikloaren bigarren etapa da, merkaturatzearen ondorengoa. Salmentak eta 

mozkinak azkar hazten dira. Ondo onesten du merkatuak produktua, eta handiagotu egiten da 

produktuaren presentzia saltokietan. 

Merkatuak produktua ezagutu eta onartu ahala, salmentak eta irabaziak hazten eta sendotzen joaten 

dira; areagotu egiten da lehia; eta irabazi-marjinak maila gorenera iristen dira. 

Heldutasuna 

Produktuaren bizi-zikloaren hirugarren etapa da, merkaturatzearen eta hazkundearen ondorengoa. 

Mozkinak egonkortu edo txikiagotu egiten dira, marketin-ekintzako inbertsioaren erruz, lehiakideen 

eragina murrizteko. 

Erosle potentzial gehienek dagoeneko produktua erosi dutenez, salmentak oso gutxi hazten dira edo 

bere horretan mantentzen dira; mozkinak egonkortu egiten dira (edo jaisten hasi); lehia oso gogorra 

izaten da; eta marketin-ekintzak ugaldu egin behar izaten dira. 

Gainbehera 

Produktuaren bizi-zikloaren azkeneko etapa da. Mozkinak gutxiagotu egiten dira, eta salmentek 

behera egiten dute, hasierako beharra eta nahia aseta daudelako edo beste produktu berritzaile 

batzuk merkaturatu direlako. 
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4.7. Produktuen politikako estrategiak 

Hainbat estrategia landu daitezke produktuaren bizi-zikloko fase bakoitzean, kontsumitzaileen 

beharrak eta nahiak asetzeko helburuarekin. 

Merkaturatze-faseko marketin-estrategiak 

Gaingabetze azkarra 

Prezio handi bat ezartzearen eta komunikazio-kanpaina indartsu baten bidez eskaintzen da produktu 

berri bat merkatura. Horrela, kontsumitzaileek uste dute kalitate handiko produktua dela, eta 

enpresak kokapen indartsu bat ezartzen du aldez aurretik, etorkizuneko lehiakide potentzialetatik 

defendatzeko. Halaber, produktu-unitateko ahalik eta marjina handiena lortzea du helburu enpresak. 

Adibidez, Applek estrategia mota hau erabiltzen du produktu berriekin. 

Gaingabetze motela 

Prezio handian eta komunikazio-kanpainan diru gutxi inbertituz merkaturatzen da produktu berri bat. 

Horrela, kontsumitzaileek ulertzen dute kalitate handikoa dela produktua; baina, aldiz, komunikazio 

kostuak gutxiagotzen direnez, poliki-poliki ezagutarazten da produktua merkatuan. 

Produktuaren prezioa altua izanik, mozkin-marjina handia da unitateko, eta komunikazioan gutxi 

gastatzeak ere laguntzen du irabazia handitzen. Errentagarritasuna lortzeko unea aurreratu nahi da 

estrategia honez bitartez; izan ere, merkatu-segmentu jakin batzuetara bideratzen da soilik, eta 

jadanik produktu mota ondo ezagutzen dutenetara. 

Merkatua txikia denean, produktua ezaguna denean, kontsumitzaileak prezio altua ordaintzeko prest 

daudenean eta lehiakide zorrotzik ez dagoenean erabil daiteke estrategia hau. 

Merkatuan sartze azkarra 

Prezio txikian eta komunikazio-kanpainan diru asko inbertituz merkaturatzen da produktu berri bat. 

Horrela, azkar saltzen da produktua merkatuan, eta merkatu-kuota handia lortzen da.  

Merkatuaren tamaina handia denean, produktua ezagutzen ez denean, xede-publikoa sentibera 

denean prezioen aldaketekin, eta lehiakortasuna indartsua denean ezartzen da estrategia mota hau. 

Merkatuan sartze motela 

Prezio txikian eta komunikazio-kanpainan diru gutxi inbertituz sartzen da produktu berri bat 

merkatuan. Alde batetik, prezio txikiko produktua denez, handia izango da eskaria; bestetik, 

komunikazioan gutxi inbertitzen denez, mozkin handiak lor daitezke. 

Merkatua handia denean, produktua ezagutzen denean, xede-merkatua sentibera denean prezioen 

aldaketekin, eta lehiakide potentzialak agertzeko arrisku handia dagoenean ezartzen da estrategia 

mota hau. 
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Komunikazio-kanpaina 

Inbertsio handia Inbertsio txikia 

Prezioa 
Handia Gaingabetze azkarra Gaingabetze azkarra 

Txikia Merkatuan sartze azkarra Merkatuan sartze motela 

Hazkunde-faseko marketin-estrategiak 

Produktu-posizionamendua indartzeko eta hazkunde azkarra eta iraunkorra ahalbidetzeko 

helburuarekin ezarri behar dituzte marketin arduradunek fase honetako estrategiak. Adibidez: 

- Produktuaren kalitatea hobetzea, ezaugarri eta baliagarritasun berriak gehituz edo 

diseinua hobetuz. 

- Produktu berriak merkaturatzea, produktuaren lehia-posizioa defendatzeko asmoz. 

- Merkatu-segmentu berrietan sartzea produktua, banaketa-kanal berriak bilatuz edo 

banaketa-estaldura handiagotuz. 

- Produktu-erosketa bultzatzeko komunikazio-kanpaina batera pasatzea, produktua 

ezagutarazteko kanpaina informatzaile batetik. 

- Produktuaren prezioa jaistea, kontsumitzaile-segmentu berri batzuk –prezio-sentiberak 

direnak– erakartzeko asmoz. 

- Neurriak hartzea produktua bereizteko eta marka indartzeko. 

Heldutasun-faseko marketin-estrategiak 

Merkatuari zuzendutako estrategiak 

Salmentak handiagotzea da estrategia hauen helburu nagusia. Horretarako, merkatuaren portaerazko 

jokabideak aldatzen saiatzen da: produktuaren erabilera-tasa igoz (bai produktuari erabilera berriak 

emanez, bai produktu-kontsumoaren maiztasuna handiagotuz) edo erabiltzaile berriak erakarriz. 

Produktuari zuzendutako estrategiak 

Produktuaren ezaugarriak (materiala, pisua, tamaina…), kalitatea (prestazioak, fidagarritasuna…) edo 

diseinua aldatzen dira. Horrela, hobeto aseko dira kontsumitzaileen beharrak eta nahiak. 

Marketin-ekintzei zuzendutako estrategiak 

Prezio-, banaketa- eta komunikazio-estrategia berriak lantzen dira produktuarekin: prezioa aldatzen 

da merkatu-segmentu berriak ekartzeko, edo banaketa-kanal berriak hasten dira erabiltzen, edo 

sustapen- edo publizitate-kanpainak lantzen dira, kontsumitzaile berriak ekartzeko edo produktu-

posizionamendu bakarra finkatzeko. 
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Gainbehera-faseko marketin estrategiak 

Oro har, prezioa jaisten diete zaharkitzeko arriskuan dauden produktuei marketin-ekintza askok. 

Beste batzuetan, banaketa selektiboa lantzen da, eta komunikazio-ekintzek intentsitate txikia izaten 

dute. 

Halaber, honelako estrategiak lantzen dituzte enpresek gainbehera-faseko produktuekin: 

 gehiago inbertitzea produktuan, produktuaren lehiakortasuna indartzeko lehiakideen 

aurrean 

 diru-kantitate bera inbertitzen jarraitzea, ziurtasun gabeko egoera noiz bukatuko zain 

 merkatu-segmentu errentagarrietara bideratzea inbertsioa, eta segmentu ez-

errentagarrien inbertsioa murriztea 

 merkatutik ateratzea ahalik eta modu errentagarrienean 

4.8. Marketina zerbitzuei aplikatzea. Zerbitzuen kudeaketa eta 

estrategiak 

Zerbitzuen ezaugarrien (ukiezintasuna, banaezintasuna, aldakortasuna eta galkortasuna) ondorioz, 

nekez imita daitezke beste zerbitzu jakin batzuei aplikatzen zaizkien marketin-estrategiak. Gainera, 

zerbitzuetan ezin dezakete epe luzean iraun abantaila lehiakorrek. 

Oro har, hainbat estrategia lan daitezke zerbitzuaren bizi-zikloko fase bakoitzean. 

Merkaturatze-faseko zerbitzu-marketinaren estrategiak 

- Berrikuntza-estrategiak. Errentagarri bihurtu nahi da zerbitzu-eskaintza esklusiboa eta 

liderra, lehiakideek berrikuntza kopiatu baino lehen. 

- Imitazio-estrategiak. Hobetzen saiatzen da beste enpresa baten eskaintza berritzailea, 

merkatua hazi ahala, merkatu-kuota handitzeko helburuarekin. 
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Hazkunde-faseko zerbitzu-marketinaren estrategiak 

Ahalik eta merkatu-kuotarik handiena lortzea da fase honetako estrategien helburua, bi posizio 

lehiakorren bitartez: 

- Defentsa-estrategia. Merkataritza-hesiak sortzen ditu enpresak bere posizio lehiakorra 

defendatzeko. 

- Konfrontazio-estrategia. Merkatuan parte hartzea handiagotzeko planifikatzen eta 

abiarazten ditu hainbat ekintza komertzial, lehiakideen kalterako. 

Heldutasun-faseko zerbitzu-marketinaren estrategiak 

Abantaila lehiakorrari eutsi behar dio enpresak; horrela, lehiakideek baino baldintza hobean 

merkaturatzen du enpresak zerbitzua. Bi estrategia landu daitezke fase honetan: 

- Desberdintze-estrategia. Posizionamendu aparta eta erakargarria babesten da, zerbitzu-

kalitatearekin erlazionatutako alderdi komertzialen bitartez. 

- Merkatuan sartze-estrategia. Merkatu-kuota handiagotu nahi da ekintza komertzialen 

bitartez, batez ere, bezero bakoitzaren batez besteko kontsumoa handiagotuz. 

Gainbehera-faseko zerbitzu-marketinaren estrategiak 

Bi estrategia dituzte aukeran enpresek fase honetan: 

- Zerbitzua merkatutik ateratzeko estrategia. Zerbitzua errentagarria ez bada, merkatuan 

mantentzea edo ez aztertu beharko da. 

- Mantentze-estrategia:. Zerbitzuaren prestazioak aldatzen dira. Horretarako, eskariaren 

aurreikuspenak analizatzen dira aurretik; izan ere, aztertu nahi da nola aldatzen diren 

kontsumitzaileen nahiak eta lehentasunak prestazio-aldaketen arabera. 
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4.9. Marka, ontzia eta etiketa. Kontzeptua, xedea eta lege-arautzea. 

Marka motak 

Enpresa batek produktu baten komertzializazioa eta posizionamendua hobetu nahi badu, hainbat 

marketin-ekintza lantzen du, kontsumitzaileek hobeto identifika eta bereiz dezaten produktua. 

Dagokion produktu-elementuaren arabera bil daitezke ekintza horiek: 

- marka 

- bilgarria 

- etiketa 

Marka 

Marka: Saltzaile baten produktuak edo zerbitzuak identifikatzeko eta lehiakideetatik bereizteko 

erabiltzen den izena, terminoa, ikurra, diseinua, irudia edo haren konbinazioa da. Saltzaile horren 

produktu bakarra, produktu-familia bat edo produktu guztiak identifika ditzake marka batek. 

Markak produktuaren esentzia eta onura adierazi behar ditu. Era berean, fabrikatzaileen edo 

saltzaileen irudia eta ohorea ere proiektatu behar ditu. Ondorioz, marka batek produktua ezberdin eta 

berezi bihurtzen du beste produktuen aldean. 

Oro har, gaur egun, produktuaren ezinbesteko eta indar handiko osagai bat da marka. Are gehiago, 

produktu askok markarik izango ez balute, atera egingo lirateke merkatutik. 

Horrelako elementuak identifika daitezke marka-kontzeptuaren barruan: 

- Izena. Ahoska daitekeen markaren atala da, hau da, markaren entzunezko osagaia da. 

- Enblema. Marka bat bisualki bereiz daitekeen grafismoa da. Ikur bat edo irudi bat izan 

daiteke, eta ezin daiteke ahoskatu, forma- eta kolore multzo bat delako. 

- Logotipoa. Enblemak eta konposizio tipografikoak osatzen dute logotipoa, eta marka baten 

izen komertziala irudikatzen dute kontsumitzaileen aurrean. 

 

Adibidez, Unescoren logotipoak horrelako elementuak ditu: 

1. Enblema: tenplua, “Unesco” akronimoa eta puntu-lerroa. 

2. Izen osoa: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization 
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Marka batek, egokia izateko, ezaugarri hauek izan behar ditu marka batek: 

- Laburra eta erreza. Marka hedatzen laguntzen du, hobeto irakur, ahoska eta gogora 

daitekeelako; adibidez, Zara. 

- Produktuarekin erlazionatuta. Lehen unetik ezarri behar da markaren eta produktuaren 

arteko erlaziona; eta, marka-izenak produkturekin lotura badauka, egokia izan daiteke; 

adibidez, Movistar. 

- Legez babestua. Produktu baterako marka bat aukeratzen denean, Jabetza Intelektualaren 

Erregistroan inskribatu behar da marka, era esklusiboan ustiatzeko aukera bermatzeko. 

Marka-estrategiak 

Enpresek marka-estrategiarik egokiena aukeratu behar dute, produktua desiratutako tokian koka 

dadin. Besteak bete, markaren ezaugarriekin erlazionatutako honelako estrategiak aukeratu ditzake 

enpresa batek: 

Marka bakarra 

Marka-izen berberarekin merkaturatzen dira enpresaren produktu guztiak. Alde batetik, enpresek 

produktu berri bat merkaturatu nahi duten bakoitzean, marka bereko beste produktuen oihartzunak 

laguntzen diote produktu berriari; eta, ondorioz, txikiagoak dira hasierako komunikazio-kostuak. Baina 

beste alde batetik, aldiz, kalte egin diezaiokete produktu baten akatsek edo porrotak zorroaren beste 

produktuen irudiari. 

Adibidez, Honda enpresak marka bakarra erabiltzen du hainbat sektoretako produktuetan: 

motozikletak, quad-ak, elurretako motoak, uretako motoak, ibilgailuen motorrak; musika-tresnak, 

zirkuitu integratuak, produktu elektronikoak, audio- eta bideo-aparatuak, ordenagailuak eta 

periferikoak, besteak beste. 
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Banako marka 

Fabrikatzaileak marka-izen bat esleitzen dio produktu-gama bakoitzari; hau da, zenbat produktu-

gama, horrenbeste marka-izen. Alde ona: produktu bakoitzak bere gain hartzen du arrakasta edo 

porrota, enpresaren beste produktu-izenek eragin edo kalte egin gabe. Alde txarra: produktu berri bat 

merkaturatu nahi bada, komunikazioan inbertitu behar da marka berria ezagutarazteko. 

Adibidez, Procter & Gamble fabrikatzaileak hainbat marka-izen erabiltzen ditu haren produktuak 

merkaturatzeko: Gillette Series, Dodot, Hugo Boss, Wella, Pantene, Herbal Essences, Head & 

Shoulders (H&S), Gillette, Tampax, Evax, Ausonia, Don Limpio, Ariel, Vick, Oral-B, Fairy, Wella eta 

Max Factor, besteak beste. 

 

Enpresa- eta produktu-izena dituen marka 

Marka-izen nagusi batek eta produktu-lerro bakoitzaren beste izen batek osatzen dute produktu 

bakoitzaren marka-izena. Horrela, benetakotasuna txertatzen dio markak bere produktuei.  

Automobilgintzan erabiltzen da askotan; adibidez: Volkswagen up!, Volkswagen Polo, Volkswagen 

Golf, Volkswagen Scirocco, Volkswagen Beetle, Volkswagen Jetta, Volkswagen Passat, Volkswagen 

Arteon, Volkswagen Touran, Volkswagen Sharan... 
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Marka eratorriak edo mistoak 

Produktuaren zenbait osagai identifikatzaile gehitzen zaizkio marka bakarrari; adibidez: Nescafé, 

Nestea, Nesquick… 

 

Produktu-lerroen araberako marka 

Produktu-familia bakoitzari marka-izen bat esleitzen zaio; hau da, marka-izen bera daukate lerro 

bereko hainbat produktuk. Adibidez, Unilever enpresak Ligeresa eta Frigo markak erabiltzen ditu 

saltsa- eta izozki-lerroetan, hurrenez hurren. 

 

Banatzaile-marka 

Produktu batzuei banatzaile-marka esleitzea adosten du banatzaile-enpresa batek (supermerkatu edo 

saltoki bat) hainbat ekoizlerekin. Adibidez, Eroskik horrelako banatzaile-markak saltzen ditu: Seleqtia, 

Basic, Eroski, Sannia, Natur, Faccile, Belle, Ecron… 
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Bigarren marka 

Enpresa batek merkatua segmentatu eta zabaldu, eta orobat beste segmentu berri batzuetara heldu 

nahi duenean, beste marka bat sortzen du. Horrela, marketin-mixeko ekintzak lehenengo markarekin 

lantzen eta jarraitzen duen bitartean, beste ekintza batzuk landu ditzake bigarren markarekin. 

Adibidez, Fagor enpresak –etxetresna elektrikoen fabrikatzailea– beste bi marka ere badauzka beste 

segmentu batzuetara bideratuta: De Dietrich, merkatuaren goi mailako alorrari zuzendua, eta Edesa, 

bezero gazteentzat. 

 

Bilgarria 

Bilgarria eta etiketa elementu bereizgarriak eta garrantzitsuak dira edozein produkturentzat, ikusizko 

komunikazio-tresnak direlako.  

Bilgarriak, produktua babestuz gain, aurkeztu ere egiten dio merkatuari nolakoa den produktua, eta 

faktore erabakigarri bihurtzen da kontsumitzaileak fidelizatzeko. Izan ere, behin produktua erosiz 

gero, ikusgai egongo da bezeroak kontsumitu arte, eta berriro erosteko orduan, haren oroitzapena 

indartuko du. 
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Gainera, informazioa eta sustapen-eskaintzak hedatzeko euskarria ere bada bilgarria. Orobat, 

askotan, komunikazio-elementu bakarra da enpresaren eta kontsumitzaileen artean. Horregatik, 

autozerbitzu motako salmentan, esaten da saltzaile isila dela bilgarria. 

Zer da paketatzea (packaging)? Produktuen bilgarriak diseinatzeko eta fabrikatzeko marketin-

ekintzen multzoa da. 

Oro har, ontzien eta enbalajeen funtzio nagusiak dira: 

- Identifikazioa eta bereizketa. Produktua identifikatzen eta lehiakideen produktuetatik 

bereizten laguntzen du aurkezteko itxuran. Zer markatakoa den eta zer produktu mota den 

erakutsi behar du bilgarriak. 

- Komunikazioa. Enpresaren komunikabide esklusibo bat da bilgarria. Gainera, lehiakideen 

ekintzek ezin dute eraldatu. Horretarako, diseinu atsegin bat izan behar du bilgarriak, 

kontsumitzaileen arreta lortzeko. 

- Kontserbazioa. Produktua erabili baino lehen, barrukoa hondatzea eragozten du. Halaber, 

produktua erabiltzen laguntzen du askotan era eroso batean: erraz irekitzeko, eroso 

manipulatzeko eta behin baino gehiagotan erabiltzeko diseinatu behar da bilgarria. 

- Babesa. Kanpoko eragileetatik babesten du produktua, kontsumitzaileengana egoera onean 

iristeko helburuarekin. 

- Segurtasuna. Istripu batzuk saihesten ditu; izan ere, produktu batzuek (aerosolek, 

substantzia kimikoek, erregaiek...) istripuak eragin ditzakete. 

- Manipulazioa. Kaxak manipulatzen eta pilatzen laguntzen du banaketa-kanaleko faseetan. 
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Etiketa 

Produktuari erantsitako identifikazio-dokumentu inprimatu txiki bat da etiketa. Produktua saltzen 

laguntzen du etiketak: lehiakideetatik bereizteko eta abantailak komunikatzeko balio du. 

Informazio-funtzio bat dauka etiketak. Esate baterako, horrelako informazioa eskaini behar dute 

etikeka batzuek: 

Elikagaien etiketak 

- Produktuaren salmenta-izen ofiziala. 

- Osagaiak eta produktuan duten pisua, handienetik txikienera. 

- Gutxienez noiz arte irauten duten, edo produktu oso galkorren kasuan, iraungitze-data. 

- Pisua edo eduki garbia ontziratutako produkturik gehienetan. 

- Produktua kontserbatzeko eta tratatzeko baldintza bereziak. 

- Produktuaren jatorri-herrialdea, Europar Batasunetik kanpokoa denean. 

- Produktua merkaturatzen duen enpresaren identifikazioa. 

- Produktuaren lotearen identifikazioa. 

- Produktu batzuetan  –esate baterako, ontziratutako frutaren kasuan– ontziratze-enpresaren erregistro 
sanitarioko zenbakia. 

Argibide horiek guztiak erraz ulertzeko, ikusteko eta irakurtzeko modukoak izango dira. Ezin dira estali, 
ez ezkutatu. 

Ontzi baten alde nagusia 10 cm2 baino txikiagoa bada, eduki garbia, produktuaren izena eta datak baino 
ez dira nahitaezkoak izango. 

Oinetakoen etiketak 

- Oinetakoaren zati guztien fabrikazioan erabilitako materialen 
informazioa jaso behar da: oinbularrarena, forruarena, barne-zolarena 
eta zolarena. 

- Agerian egon behar du eta pare bakoitzaren oinetako batean egon 
behar du, gutxienez. 

- Oinetako-zati bakoitzaren konposizioaren % 80 gutxienez duen 
materiala aipatu behar da etiketan. Ez badago gutxienez % 80ra 
iristen den materialik, nagusi diren bi materialei buruzko 
informazioa jaso behar da. 

- Informazioa letren bidez, piktograma bidez edo marrazki bidez adieraz daiteke. 
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Etxetresna elektrikoen energia-etiketak 

Etxetresna elektrikoen energia-etiketek energiaren eta oinarrizko 
beste baliabide batzuen kontsumoari buruzko informazioa ematen 
dute, gailu mota bakoitzari buruzko datu osagarriez gain. Horrela, 
gure beharretara ongien egokitzen dena hauta dezakegu. 

Energia-etiketa gailu hauek izan behar dute: 

- Hozkailuak eta izozkailuak 

- Etxeko danbor-lehorgailuak 

- Etxeko garbigailuak 

- Etxeko garbigailu-lehorgailu konbinatuak 

- Aire girotua 

- Ontzi-garbigailuak 

- Telebistak 

Energia-etiketak ematen duen informazioa hiru ataletan banatuta agertzen da: 

- Enpresa fabrikatzaileari eta etxetresna elektrikoaren modeloari buruzko datuak. 

- Gailuaren energia-eraginkortasun mota: A (A+++, A++, A+ eta A) motakoak dira eraginkortasun 
handienekoak, eta D motakoak, berriz, izan litekeen eraginkortasunik txikienekoak. 

- Etxetresna elektriko mota bakoitzari dagozkion datu espezifikoak. 
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5. Prezioa finkatzea 

5.1. Produktuaren prezioa marketin-tresna gisa 

Saltzaileak produktu edo zerbitzu baten truke eskatzen duen eta bezeroak ordaindu behar duen diru-

balioa da prezioa. Zehazten du zenbat mozkin lortuko duen enpresak salmenta bakoitzean. Prezioak 

produktuen balioa neurtzen du, dirutan. Hots, produktuen balioa neurtzeko baliabidea da prezioa; 

halaber, erosleek produktua izateagatik zenbat ordainduko luketen adierazten du. 

Marketin-mixaren osagaietako bat da prezioa. Marketinean, alde bi lantzen dira prezio-kontuetan: 

prezioa bera nola finkatu behar den eta prezio horrek zer eragin dauzkan enpresaren beste aldagai 

batzuetan. Honelako arrazoiengatik eragiten du prezioak: 

- Tresna lehiakorra da. Zuzen jokatzen du prezioak merkatuan, eta bertan dauden produktuetan 

eragiten du. Horrela, kontsumitzaileek erraz konpara eta bereiz ditzakete produktuak prezioa dela 

eta. 

- Epe laburreko tresna da. Prezioak laster eta berehala alda daitezke produktuetan. Gainera, 

berehala eragiten du prezioen aldaketa horrek: bai salmentetan, bai enpresaren mozkinetan, bai 

lehiakideen erantzunean ere. 

- Diru-sarrerak ematen ditu. Marketin-mixeko lau aldagaien artean, diru-sarrerak prezioak 

bakarrik ematen dizkio enpresari epe laburrean; beste hirurek, aldiz, gastuak ekartzen dizkiote 

enpresari, luzarora mozkinak ekarriko dituzten arren. 

- Salmenten zenbatekoan eragiten du. Prezioa aldatzen bada, produktu horren eskaria ere 

aldatuko da, batez ere prezioen aldaketekin sentiberak diren merkatuetan. Hortaz, enpresaren 

errentagarritasun-faktore bat da prezioa. 

- Produktuari buruzko informazio-iturri bakarra da askotan. Ondorioz, itzelezko ahalmena 

izan dezakete prezioek erosketan eragiteko. Gainera, lehiakideen produktuetatik bereizteko 

faktore bat da; izan ere, prezioak ikusiz konpara daitezke merkatuko produktuak. 

- Ondorio psikologikoak dauzka kontsumitzaileentzat. Prezioa eta kalitatea bat datoz 

elkarrekin, kontsumitzaile askoren ustez: kalitate handiarekin erlazionatzen dituzte prezio handiko 

produktuak. 

Aurreko arrazoiengatik, enpresek, prezio-politikak ezartzen dituzten bakoitzean, arreta berezia jarri 

behar dute prezio-politikek daukaten eraginean eta lortu nahi diren helburuetan. 

Prezio-politika –marketin-mixeko beste politikak bezala– oinarrizko tresna bat da enpresaren 

helburuak lortzeko. Hori dela eta, bat etorri behar dute prezio-politikaren helburuek eta enpresaren 

helburu orokorrek. 
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Segida honi jarraitu behar zaio prezio-politikak erabakitzeko: 

Hainbat mailatan sailkatu daitezke enpresa baten helburu orokorrak, prezio-politikari dagokionez: 

- Mozkinak maximizatzea. Mozkin-marjina ahalik eta handiena lortzen saiatzen da; hau da, 

diru-sarreren eta kostuen arteko aldea –eta, bide batez, enpresa-mozkinak– handitzen 

ahalegintzen da. Horretarako, produktuen eta ekoizpen-kostuen estimazio bat egin behar dute 

enpresek, kalkulatzeko zer produktu-prezioren truke lor ditzaketen mozkinik handienak; izan 

ere, produktu-unitateko ahalik eta marjina handiena lortu nahi dute enpresek. 

- Salmentak maximizatzea. Jakin behar da zer preziotan lortzen den ahalik eta eskari-tasarik 

handiena. Hots, ikertu behar da zer prezioren truke erosiko duen produktua kontsumitzaile-

kopururik handienak eta zer preziotan lortzen den kontsumo-tasarik handiena. 

- Merkatu-kokapena hobetzea. Batzuetan, enpresek nabarmendu nahi dute nola kokatzen 

diren produktu batzuk merkatu-segmentu batzuetan. Horretarako, enpresa batzuek 

lehiakideek baino prezio handiagoak jartzen dizkiete produktuei, kalitatean bereizi eta 

nabarmendu nahi dutelako. Beste batzuetan, aldiz, prezio txikiak jartzen dizkiete, lehiakideak 

merkatu-segmentu batzuetatik egozteko helburuarekin. 
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5.2. Produktu baten prezioa baldintzatzen duten faktoreak 

Hainbat faktorek baldintzatzen dituzte prezio-politikak. Enpresak berak kontrola ditzake faktore batzuk 

(barne-faktoreak), baina beste batzuk (kanpo-faktoreak), aldiz, ez. 

Barne-faktoreak 

Ondo ezagunak diren, kontrola daitezkeen, eta enpresaren barruan dauden faktoreak dira. Besteak 

beste: 

- Kostuak. Gutxieneko prezio-maila baldintzatzen dute kostuek, kostuak txikiago izan behar 

direlako prezioa baino. Hortaz, kostuak zenbat eta txikiagoak izan, orduan eta lehiakorragoa 

izango da enpresa, haren produktuen prezioak lehiakideenak baino txikiagoak izango direlako. 

- Enpresaren helburuak. Prezio-politiken helburuek bat etorri behar dute enpresaren helburu 

estrategikoekin. Gainera, marketin-planaren helburuekin erlazionatu behar dira prezio-politiken 

helburuak. 

- Produktuaren bizi-zikloa. Produktuen bizi-zikloko fasearen arabera ezarri behar da prezio bat 

edo beste bat, aldatu egiten delako haren eskaria fase batetik beste batera. 

- Marketin-mixeko beste aldagaiak. Prezio-politak ezartzeko, ezin da prezioa bakarrik aintzat 

hartu, elkarri eragiten diotelako marketin-mixeko aldagaiek (produktua, prezioa, banaketa eta 

komunikazioa); hortaz, era koherentean planifikatu behar dira marketin-mixeko estrategia 

guztiak, sinergiak lortzeko asmoz; hau da, lau aldagaiek bat egitean lortzen duten emaitzak 

handiagoa izan behar du aldagai bakoitzak emaitza bere aldetik lortu eta emaitza horiek batuz 

gero sortuko litzatekeenak baino. 

Prezioa baldintzatzen 
duten faktoreak 

Barne-faktoreak 

Kostuak 

Enpresaren helburuak 

Produktuaren bizi-zikloa 

Marketin-mixeko beste aldagaiak 

Kanpo-faktoreak 

Lege-araudia 

Merkatua eta lehia 

Produktu osagarriak eta 
ordezkoak 

Hornitzaileak 

Bitartekariak 

Eskari-sentiberatasuna eta 
elastikotasuna 
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Kanpo-faktoreak 

Enpresatik kanpo daudenak eta enpresak ezin kontrola ditzakeenak dira kanpo-faktoreak. Merkatuko 

beste enpresetan ere eragiten dute faktore horiek. Hona hemen faktore batzuk: 

- Lege-araudia. Produktuei zer prezio jarri mugatzen diete ordenamendu juridikoko arau batzuek 

merkatu batzuetako enpresei, bai orokorrean, lehia askea bermatzeko, bai sektore jakin 

batzuetan: argindarraren hornidura, erregaiak, posta, ura… 

- Merkatua eta lehia. Etengabean aztertu behar da zer prezio ezartzen dizkieten lehiakideek euren 

produktuei eta zenbat denbora behar duten lehiakideek prezio-aldaketei erantzuteko; izan ere, 

lehiakideek zenbat eta azkarrago erantzun, orduan eta eragin gutxiago izango dute enpresa 

bateko prezio-aldaketek. 

- Produktu osagarriak eta ordezkoak. Produktu osagarrietan eta ordezkoetan eragiten du 

produktu jakin baten prezio-aldaketak.  

o Produktu osagarriak. Elkarrekin doazen produktuak dira; hau da, batera kontsumitzen 

direnak. Esaterako, autoak eta gasolina, oinetakoak eta lokarriak, lanparak eta bonbillak... 

Ezin da bata kontsumitu bestea kontsumitu gabe. Horren ondorioz, produktu-bikote 

horietako osagai baten prezioak gora edo behera egiteak gorakada edo beherakada 

eragiten du bai eskatutako kantitatean, bai produktuarenean, bai produktu 

osagarrienarenean. 

o Ordezko produktuak. Erabiltzean edo kontsumitzean, produktu horiek asetzen duten 

behar berbera asetzeko dauden beste produktu batzuk bazterrarazten dituzte. Esaterako, 

tea edo kafea, sakarina edo azukrea, trena edo autobusa, eta abar. Ordezko produktu 

baten prezioak gora egiten badu, haren eskariak behera egingo du, beste ordezko 

produktu baten mesedetan. Adibidez, azukrea eta sakarina ordezko produktuak dira, elkar 

baztertzen dutelako; hau da, bat kontsumitzen badugu, bestea ez dugu kontsumitzen. 

Azukrearen prezioak gora eginez gero, sakarinaren eskariak gora egingo luke (prezio 

berean jarraituko balu), eta, aldiz, sakarinaren prezioak gora eginez gero, azukrearen 

kontsumoa bultzatuko luke. 
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- Hornitzaileak. Hornitzaileen prezio-politikek ere eragiten dute produktuen prezioetan: 

hornitzaileen prezioak igo egiten badira, igo egingo dira ekoizpen-kostuak ere; ondorioz, igo 

egingo da salmenta-prezioa, edo, enpresak prezioari eutsiko balio, txikiago izango litzateke 

mozkin-marjina. 

- Bitartekariak. Produktua banatzen eta saltzen duten bitartekariek ere eragiten dute salmenta-

prezioan. Halaber, mantentze-, konponketa- eta aholkularitza-lanak egiten dituztenek ere 

baldintzatzen dute azken prezioa. 

- Eskari-sentiberatasuna eta elastikotasuna. Produktu bat zenbat eta garestiagoa izan, orduan 

eta kantitate txikiagoa erosteko prest egongo da eroslea, eta, alderantziz, zenbat eta merkeagoa 

izan, orduan eta gehiago erosiko du. 

o Eskariak adierazten du zenbat erosle dauden prest produktu bat erosteko prezio jakin 

batean. Hots, produktu baten eskaria da une eta prezio jakin batean produktu bat 

eskatzen duten gizabanakoen edo taldeen kantitatea. Gainera, produktu hori erosteko 

nahia eta ahalmena izan behar dute erosle horiek. 

o Eskari-sentiberatasuna. Produktu jakin baten prezioa aldatzen bada zenbat aldatuko 

den erlatiboki produktu horren eskaria. 

o Eskariaren prezio-elastikotasuna. Produktu baten prezioa aldatzen den bakoitzean 

eskatutako produktuaren kantitatea zenbat aldatzen den. 

Marketin-arduradunek eskariaren prezio-elastikotasuna aztertu behar dute: eskariak nola erantzuten 

dion prezioen aldakuntzei. 

Prezioa pixka bat aldatzen denean eskaria ia aldatzen ez bada, eskaria inelastikoa da. Adibidez, 

demagun normala dela familia batean hilean 12 kg fruta kontsumitzea; prezioa asko jaitsita ere, 

kontsumoak ez luke izugarri gora egingo. Era berean, prezioa igota ere, jendeak fruta erosten 

jarraituko luke. Azken finean, frutaren prezioak gora ala behera egin, eskatutako kantitatea oso 

antzekoa izango litzateke. 

Aitzitik, prezioa pixka bat aldatzen denean kantitatea nabarmen handitzen bada, eskaria elastikoa 

da; adibidez, luxuzko produktu batzuk: produktu horiek gabe erraz molda daitezke kontsumitzaileak 

prezioek gora eginez gero. 
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5.3. Produktu edo zerbitzu baten prezioaren osagaiak. Kostuak eta 

marjinak 

Prezioak bi oinarrizko osagai dauzka: kostuak eta mozkinak edo mozkin-marjina. 

Kostua. Zerbitzu edo ondasun bat ekoiztean kontsumitzen diren faktoreen balio monetarioa da. 

Produktu baten ekoizpen-prozesuak hainbat faktore produktiboren kontsumoa dakar: kontsumo horiek 

osatzen dituzte kostuak. Honela sailkatzen dira kostuak: 

Aldakortasunaren araberako kostuak 

Kostu batzuek enpresaren jarduera-mailarekin daukate lotura; baina beste batzuk, aldiz, ekoizpen- 

eta salmenta-kopurutik independenteak dira.  

- Kostu finkoak. Ez dira enpresaren ekoizpen- eta salmenta-mailaren arabera aldatzen kostu 

hauek; hau da, ekoizpena igotzen bada, ez dira kostuak igotzen; eta, ekoizpena jaisten bada 

ere, mantendu egiten dira kostu mota hauek. Ondorioz, ekoizpen-maila zenbat eta handiagoa 

izan, orduan eta txikiagoa izango da produktu-unitate bakoitzaren kostu finkoen proportzioa; 

hau da, unitateko kostu finkoa txikiago izango da. Adibidez, instalazioen alokairuak, 

aseguruak… 

- Kostu aldakorrak. Ekoizpen- eta salmenta-mailaren arabera aldatzen dira kostu hauek; hau 

da, ekoizpenaren eta salmenten zenbatekoaren arabera igo edo jaitsi egiten dira 

proportzionalki kostu aldakorrak. Esate baterako, bilgarriak, etiketak, energia eta lehengaiak 

kostu aldakorrak dira, zenbat eta gehiago ekoitzi orduan eta gehiago kontsumitzen baitira. 

Esleipenaren araberako kostuak 

Kontabilitatearekin erlazionatzen da sailkapen hau. Kostu-kontabilitatearen bitartez, enpresek euren 

baitan duten ekoizpen-prozesua hobeto ezagutu eta azken prezioa modu egokiagoan zehaztu 

dezakete. 
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- Kostu zuzenak (edo kostu primarioak). Produktu jakin batzuei egotz dakizkieke zuzenean 

kostu zuzenak; hau da, produktu edo enpresa bateko jarduera edo atal jakin bati esleitzen 

zaizkio zuzenean kostu zuzenak. Adibidez, liburu bat egiteko behar den papera liburu horren 

kostuari dagokio, eta ez beste ezeri. Gehienetan, kostuak aldakorrak izan ohi dira                  

–ekoizpenaren kantitatearen arabera aldatzen direnak–, hala nola erabilitako lehengaiak edo 

osagaiak. Baina, ordea, kostu finkoak ere izan daitezke kostu zuzenak; adibidez, enpresako 

atal bateko langileei ordaindu beharreko soldatak. 

- Zeharkako kostuak. Produktuei soilik ezin dakizkieke egotz zeharkako kostuak; baina, aldiz, 

beharrezkoak dira ekoizpen- eta merkaturatze-prozesuak egiteko; adibidez, lokalaren 

alokairua, telekomunikazio-gastuak, administrazioko edo zuzendaritzako langileen soldata… 

Kostuak Aldakorrak Finkoak 

Zuzenak Lehengaiak 

Zuzeneko eskulana 

Garraioa 

Hornitzaileen rappel-ak 

Biltegien alokairuak 

Aseguruak 

Makineriaren balio-galera 

Zeharkakoak Makineriarako lubrifikatzaileak 

Zeharkako eskulana 

Erremintak eta osagarriak 

Ur-hornidura 

Argindar-hornidura 

Zuzendaritza-langileak 

Enpresa-komunikazioko gastuak 

Aldakortasunaren eta esleipenaren araberako kostuen adibideak 
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Funtzioaren araberako kostuak 

Funtzioaren arabera ere sailkatu daitezke kostuak. Hona hemen garrantzitsuenak: 

- Hornikuntza-kostuak. Enpresek euren ekoizpen-jardueretan aritzeko beharrezkoak diren 

lehengaien eta beste produktu batzuen erosketa-gastuak dira. 

- Ekoizpen-kostuak. Azken produktua ekoizteko eraldaketa-prozesuan sortzen diren gastuak 

dira; adibidez, materialen kostua, eskulan zuzenaren kostua, fabrikazioko zeharkako kostuak. 

- Merkaturatze-kostuak. Produktua bezeroari saltzeko eta emateko kostuak dira; besteak 

beste: 

o Merkataritza-kudeaketaren kostuak. Salmenta-jarduerekin erlazionatutako 

kostuak (salmenta-artesariak edo komisioak, deskontuak…) 

o Banaketa-kostuak. Produktua enpresatik kontsumitzailearengana eramateko 

kostuak: garraioa, biltegiratzea, publizitatea, aseguruak, artesariak (komisioak)… Atal 

handi bat osatzen dute askotan banaketa-kostuek, eta salmenta-prezioan eragiten 

dute zuzenean. 

o Saldu osteko zerbitzu-kostuak. Bermeak, laguntza teknikoa, bezeroarentzako 

arreta-zerbitzua… 

- Administrazio-kostuak: Arlo administratiboan sortzen dira: bulegariak, kontableak, 

idazkariak… 

  

Funtzioaren 
araberako kostuak 

Hornikuntza-kostuak 

Ekoizpen-kostuak 

Merkaturatze-kostuak 

Merkataritza-
kudeaketaren kostuak 

Banaketa-kostuak 

Saldu osteko 
zerbitzu-kostuak 

Administrazio-kostuak 
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Eskala-ekonomiak eta esperientzia-kurba 

Eskala-ekonomiek eta esperientzia-kurbak kostuak jaitsarazten dituzte. 

Eskala-ekonomiak. Enpresaren negozio-bolumena handitu ahala, jaitsi egiten da produktu-kostua 

unitateko. Bestela esanda, ekoizpen-ahalmena edo salmenta-bolumena handitzen direnean, behera 

egiten dute kostuek, gastu finkoak unitate gehiagoren artean banatzen direlako edo gastu aldakorrak 

unitateko murriztu egin daitezkeelako. 

Esperientzia-kurba: Ekoizpen-bolumen metatuaren eta unitateko kostuaren arteko erlazioaren 

irudikapena da, hiperbola-formakoa: zenbat eta esperientzia handiagoa izan produktu jakin baten 

ekoizpen-prozesuan, orduan eta hobeto egiten da prozesua, eta, ondorioz, murriztu egiten dira 

ekoizpen-kostuak. Produktu estandar baten balio erantsiaren kostua unitateko –hau da, ekoizpen-

prozesuan kontrola daitezkeen kostuak: eskulana, ingeniaritza, ikerketa, gastu orokorrak...– jaitsi 

egiten da ekoizpen metatua bikoizten den bakoitzean. Hainbat industriatako esperientzia-kurbak 

aztertuz, baieztatu da ekoizpen-bolumena bikoiztean kostuak % 10-30 artean jaisten direla. 
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Mozkin-marjina 

Diru-sarreren eta kostuen arteko aldea da mozkin-marjina. 

Enpresa motak baldintzatzen du marjinen kalkulua; izan ere, ekoizpen-enpresa bat edo merkataritza-

enpresa bat bada, ezberdina izango da marjinen  kalkulua. Adibidez, merkataritza-enpresetan honela 

kalkulatzen da: 

- Salmenta-prezioaren eta eskuratze-kostuen arteko aldea da marjina gordina. 

- Merkaturatze-kostuak (biltegiratze-, banaketa- eta salmenta-kostuak) kentzen bazaizkio 

marjina gordinari, marjina gordin komertziala lortuko da. 

- Administrazio-kostuak eta kostu orokorrak kentzen bazaizkio marjina gordin komertzialari, 

marjina garbi komertziala lortuko da. 

Marjina gordina = Salmenta-prezioa – Eskuratze-kostuak 

Marjina gordin komertziala = Marjina gordina – Merkaturatze-kostuak = Salmenta-prezioa – Eskuratze-
kostuak – Merkaturatze-kostuak 

Marjina garbi komertziala = Marjina gordin komertziala – (Administrazio-kostuak + Kostu orokorrak) = 
Salmenta-prezioa – Eskuratze-kostuak – Merkaturatze-kostuak – Administrazio-kostuak – Kostu orokorrak 

Oreka-puntuaren analisia 

Errentagarritasun-atalasea, oreka-puntua edo ito-puntua mozkinak lortzeko behar den 

gutxieneko salmenta maila da, produktu-unitatean edo moneta-balioan. Hots, adierazten da zer 

unetan berdintzen diren diru-sarrerak eta kostu osoak. Hasierako kostu finkoak eta kostu aldakorrak 

amortizatzen edo berdintzen direnean, oreka-puntura iristen da. 
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Diru-sarrerak eta kostu osoak berdinak dira oreka-puntuan: 

Diru-sarrerak = Kostu osoak 

Edo beste era batean: 

Prezioa unitateko × Salmenta-unitateak = Kostu finkoak + (Kostu aldakorra unitateko × Unitateak) 

Merkaturatu behar den produktu berri baten bideragarritasuna aztertzeko, oinarrizko balioa da oreka-

puntua. Adibidez, produktuaren bizitza-zikloan salmentak oreka-puntura heltzea zaila ikusten bada, 

galerak izango dira ziurrenik. Hala ere, enpresek zenbait aukera dituzte oreka-puntua murrizteko: 

kostu finkoak eta kostu aldakorrak murriztea, prezioa handitzea edo oreka-puntura heltzeko denbora 

laburtzeagatik salmentak bizkortzea. 

Aurreko formula bakandu ondoren, kalkulatzen da zenbat produktu-unitate saldu behar diren 

oreka-puntura iristeko, hau da, oreka-puntua produktu-unitatetan: 

 

Oreka puntuko unitateak = 
Kostu finkoak

Unitateko prezioa – Kostu aldakorra unitateko 
 

 

Adibidez, produktu bat ekoizteko, 7500 euroko makina erosi da (beraz, hau da berdindu 

beharreko kostu finkoa). Produktuaren unitate bakoitza 30 eurotan saltzen bada eta unitate 

bakoitza ekoizteko kostu aldakorra 15 eurokoa bada, oreka-puntua hau izango da: 

Oreka-puntua = 
7500€

30€ – 15€
 = 

7500

15
 = 500 unitate  

Hau da, gutxienez 500 unitate saldu behar dira mozkinak ateratzen hasteko. Salmenta-maila 

horretatik behera galerak izango dira. 
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5.4. Kostua abiapuntu hartuta prezioak finkatzeko metodoak 

Produktu jakin baten prezio hoberena finkatu nahi bada, aztertu beharko da nola lortu mozkin-

marjinarik handiena. Horretarako, barne-faktoreak –kostuak, batez ere– eta kanpo-faktoreak –lehia 

eta eskaria, gehienbat– hartu beharko dira kontuan. 

Kostuan oinarritutako metodoak 

Produktu-kostuari mozkin-marjina zehatz bat gehitzen zaio metodo mota hauetan. Horrela, erosketa- 

edo fabrikazio-kostuen arabera finkatzen da produktu jakin baten prezioa; baina, aldiz, ez dira 

kontuan hartzen zer onura ematen dizkion produktu horrek kontsumitzaileari eta zenbat diru 

ordainduko lukeen kontsumitzaileak produktu horren truke.  

Oinarrizko bi modalitate daude: 

1) Kostua gehi marjinaren metodoa 

Mozkin-marjina bat gehitzen zaio unitateko kostu osoari. 

Honela kalkulatzen da kostu osoa unitateko: 

Kostu osoa unitateko= Kostu aldakorra unitateko +
Kostu finko osoa

Produktu-unitateak
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Hona hemen salmenta-prezioa kalkulatzeko formula: 

Salmenta-prezioa = Kostu osoa unitateko + Kostuaren gaineko mozkin-marjina 

Beraz, kostuaren gaineko mozkin-marjina: 

Kostuaren gaineko mozkin-marjina = Salmenta-prezioa – Kostu osoa unitateko 

Metodo honen beste modalitate batean, salmenta-prezioaren gaineko ehunekoan ere kalkula daiteke 

mozkin-marjina: 

Salmenta-prezioa =  Kostu osoa unitateko + (Mozkin-marjinaren ehunekoa × Salmenta-prezioa) 

Aurreko formula bakandu ondoren, honela kalkulatu behar salmenta-prezioa mozkin-marjinaren 

ehunekoaren arabera: 

Salmenta-prezioa=
Kostu osoa unitateko

(1 – Mozkin-marjinaren ehunekoa)
 

 

2) Xede-prezioaren metodoa 

Kalkulatzen da zer prezio ezarri behar zaion produktuari salmenta- eta errentagarritasun-helburuak 

lortzeko. Oreka-puntua da prezioa kalkulatzeko abiapuntua, baina metodo honetan, aldiz, zenbateko 

mozkina atera nahi den gehitzen zaio oreka-puntuko ekuazioari: 

Prezioa unitateko × Salmenta-unitateak = Kostu finkoak +(Kostu aldakorra unitateko × Unitateak) + Mozkinak 

Aurreko formula bakandu ondoren, honela kalkulatu behar salmenta-prezioa: 

Prezioa unitateko =  Kostu aldakorra unitateko+ 
Kostu finkoak + Mozkinak

Salmenta-unitateak
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5.5. Lehian oinarrituta prezioak finkatzeko metodoak 

Lehiakide-produktuen prezioen arabera ezartzen da produktu jakin bateko prezioa metodologia 

honetan. 

Kostuek prezioaren behe-muga beti markatzen badute ere, nolakoa den lehia eta zer merkatu-

kokapen daukan enpresak hartzen dira kontuan produktu jakin bati prezioa ezartzeko. 

Normalean, enpresa batek lidergo-kokapena badauka merkatu jakin batean, enpresa horrek ezarriko 

du prezioa. Baina, egoera horren aurrean, behin merkatuaren ezaugarriak eta kostu-egitura aztertu 

ondoren, beste enpresa batek hiru kokapen estrategiko hauta ditzake: 

 Prezioa beste eskaintzekin parekatzea. Enpresaren produktua eta lehiakideen produktuak 

berdintsuak direla hautematen denean, berdindu egiten dira produktuen prezioak. 

 Lehiakideenak baino prezio handiagoa ezartzea. Enpresaren  produktua lehiakideen 

produktuekin konparatuz gero xede-publikoak hautematen badu produktu horrek bestelako 

ezaugarri erakargarri batzuk dauzkala, enpresak prezio handiagoa ezar diezaioke produktu 

horri. 

 Lehiakideenak baino prezio txikiagoa ezartzea. Bereziki, bi egoeratan ezarriko zaio 

prezio txikiagoa produktu bati: xede-publikoak hautematen badu produktu hori lehiakideenak 

baino kaskarragoa dela, edo publiko-segmentu batzuen eskaria bultzatu nahi bada –segmentu 

horiek prezioaren aldaketekin sentiberak izanik–. 

5.6. Merkatuaren eskarian oinarrituta prezioak finkatzeko metodoak 

Enpresek xede-publikoaren prezio-sentiberatasuna eta eskaria aztertu behar dituzte metodologia 

honetan. Eskariak alde psikologiko bat dauka; izan ere, kontsumitzaileek produktu bati hautematen 

dioten balioan oinarritzen da eskariaren balioa. 
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Alde batetik, kontsumitzaileek produktu bati ematen dioten balioak goi-muga ezartzen dio produktu 

jakin baten prezioari. Beste alde batetik, kostuek prezio horren behe-muga markatzen dute. 

Ondorioz, kontsumitzaileen balioaren eta kostuen artean egon behar du produktu horren prezioak. Era 

berean, kontsumitzaileen psikologia eta eskariaren prezio-elastikotasuna ere hartzen dira 

kontuan produktu horren prezioa zehazteko. 

Hainbat faktorek baldintzatzen dute produktu jakin baten eskariaren prezio-elastikotasuna: 

- Nola aldatzen da eskariaren prezio-elastikotasuna denboran zehar? 

- Nola erlazionatzen dute kalitatea eta prezioa kontsumitzaileek, eta nola prestigioa eta prezioa? 

- Zer berezitasun eta originaltasun dauka produktuak lehiakide-produktuekin konparatuz gero? 

- Zenbat ordezko produktu daude merkatuan, eta zenbat ezagutzen ditu kontsumitzaileak? 

- Zenbat informazio daukate kontsumitzaileek merkatuko produktuei buruz? 

- Zer gastu-ehuneko dakarzkie produktu horren erosketak kontsumitzaileei beren aurrekontu 

osoaren barruan? 

- Zenbat leku erabilgarri daukate kontsumitzaileek produktu hori biltegiratzeko? 

5.7. Prezio-politikako estrategiak 

Enpresek hainbat prezio-estrategia har ditzakete euren helburu komertzialak lortzeko asmoz. 

Funtsean, prezio-estrategiek epe luzean finkatzen dituzte produktuen prezioak, eta ezin dira aise 

aldatu. Horrela, prezio-estrategia horiek ezartzen dituzte zein izango den hasierako prezioa produktu 

berri batentzat eta nora zuzenduko den produktua bizi-zikloko faseetan zehar. 

Hainbat irizpideren arabera sailka daitezke prezio-estrategiak: 

Balioa Kostuak Prezioa 

Psikologia 
Eskariaren 

prezio-
elastikotasuna 
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a) Produktu-lerroen araberako prezio-estrategiak 

Produktu-lerro bereko produktuei prezio ezberdinak esleitzea 

Enpresa batzuek erabateko produktu-lerroak garatzen dituzte merkatu-segmentu guztiak asetzeko 

helburuarekin. Horrela, produktu bakoitzaren ezaugarri bereizgarrien arabera ezartzen da haren 

prezioa. Adibidez, telefono mugikorren fabrikatzaile batzuek prezio ezberdineko telefonoak 

merkaturatzen dituzte merkatu-segmentu guztietara zuzenduta. 

 

Aukerako produktuei prezioak esleitzea 

Oinarrizko produktu bati edo gutxi batzuei prezio txikia ezartzen zaie, eta, aldiz, lerro bereko beste 

produktu batzuei prezio handiagoa ezartzen zaie. Horrela, prezio txikiko produktuak amu bihurtzen 

dira, lerro bereko beste produktuen salmentak –errentagarritasun handiagoa ekartzen dutenak– 

bultzatzen dituztelako. Adibidez, automobilgintzan, oinarrizko ekipamendua duten ibilgailuak prezio 

txikian saltzen dira, eta, era berean, prezio handiagoaren truke eskaintzen dira aparteko ekipamendua 

duten ibilgailu berdinak. 

  



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

107 
 

Produktu gatibuei prezioak esleitzea 

Produktu nagusi jakin bat erabiltzeko ezinbesteko produktu osagarriak badira, produktu nagusi horri 

prezio txikia esleituko zaio, eta haren osagarriei mozkin-marjina handia duten prezioak esleituko 

zaizkie. Adibidez, inprimagailuak prezio txikian saltzen dira, euren inbertsioa tinta-kartutxoen 

salmentaren bitartez amortizatzea espero delako. 

 

Produktu-sortaka edo paketeka prezioak esleitzea 

Produktu batzuk elkarrekin saltzen dira sorta edo pakete batean; alabaina, produktu multzoaren 

prezioak txikiagoa izan behar du produktu horiek banaka erosiko balira baino. Horrela, produktu 

batzuen salmentak handiagotzea lortzen dute saltzaileek. Adibidez, xanpuak ile-egokitzaileekin batera 

saltzen dira sarritan, ile-egokitzaileen salmentak bultzatzeko helburuarekin. 

b) Produktu berrientzako estrategiak 

Produktu berriak merkaturatzen hasi orduko, prezio-estrategia bat esleitu behar zaie, dela produktu 

berritzaileei, dela aldez aurretik merkatuan existitzen diren produktuen antzekoei. 

Era berean, produktuak beste merkatu berri batzuetan saltzen hasi orduko, prezio-estrategia bat 

esleitu behar zaie produktu horiei ere. 

Oro har, hiru prezio-estrategia daude produktu berrientzat: 
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Gaingabetze-estrategia 

Merkatuak onar ditzakeen preziorik handienak ezartzen zaie produktuei. Hori dela eta, soilik prezioen 

aldaketekin sentiberak ez diren publiko-segmentu batzuek erosiko dute produktua. 

Nolanahi ere, produktu jakin bat merkaturatu denetik denbora pasatu ahala lehiakideak sartuko balira 

merkatu-segmentu horretan eta produktu horren eskaria jaitsiko balitz, prezioa jaistea erabaki liteke. 

Komunikazio-kostuak eta I+Gren kostuak azkar amortiza daitezke estrategia honen bidez, ezartzen 

diren mozkin-marjina handiei esker. Horregatik, batez ere, berrikuntza teknologikoak dituzten 

produktuekin eta inbertsio handiak behar dituzten produktuekin erabiltzen da estrategia hau; 

adibidez, azken berrikuntzak dituzten telefono mugikorrak, haien prezio handiaren ondorioz, bakarrik 

kontsumitzaile-segmentu batzuek eros ditzakete. 

Merkatuan sartze-estrategia 

Ahalik eta preziorik txikiena esleitzen zaie produktu berriei. Ondorioz, merkatu-kuota eta salmenta-

bolumen handiak lor daitezke. 

Oro har, beste lehiakideei merkatu jakin batean sartzeko asmoa kendu nahi zaienean erabil daiteke 

estrategia hau, mozkin-marjina txikiek besteen sarrera eragozten dutelako. 

Estrategia hau garatzen duten enpresek aurreikusten dute kostuak murriztu egingo direla denboran 

zehar eskala-ekonomiari eta esperientzia-kurbari erreparatuta. 

Estrategia mistoa 

Produktuei prezio handia ezartzen zaie, baina, hasieran, merkaturatze-eskaintza batek laguntzen die 

produktuei. Horrela, merkatuan sartzea erraztu egiten da bizi-zikloko merkaturatze-fasean, baina 

kontsumitzaileei argi esan behar zaie behin-behineko eta epe laburrean aprobetxatzeko moduko 

egoera bat dela. 

c) Prezio bereizgarrien estrategiak  

Alde batetik, produktu jakin bati hainbat prezio-maila ezartzen zaizkio kontsumitzaileen ezaugarrien, 

unearen edo tokiaren arabera; beraz, kontsumitzaileen heterogeneotasunaz baliatzen dira estrategia 

hauek. 

Honelako alderdien bidez bereiz daitezke prezioak: 

a) Bezeroa. Kontsumitzaile-segmentu bakoitzari prezio-maila bat esleitzen zaio, segmentu 

horiek prezioen aldaketekin sentiberatasun-maila bera daukatelarik. Adibidez, produktu 

industrialen edo zerbitzu profesionalen salmentan, askotan ezartzen da bezeroaren 

ezaugarrien arabera hasierako prezioa. 

b) Produktua. Produktuen bigarren mailako ezaugarrien arabera bereizten dira prezioak. 

Adibidez, fruta-dendetan eta produktu freskoen dendetan, produktuak heldu ahala, jaitsi 

egiten dute prezioa. 
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c) Tokia. Batez ere, zerbitzu batzuekin lantzen da bereizketa mota hau: zerbitzuak gozatzen 

diren lekuaren arabera aldatzen dira prezioak. Adibidez, antzerki edo kontzertu baten sarrerek 

hainbat prezio dauzkate eserlekuen kokapenaren arabera. 

d) Erosteko unea eta era. Produktuak nola erosi, hala bereizten dira euren prezioak. Adibidez, 

askotan, aldez aurretik eta eskura ordaintzeagatik, jaitsi egiten dira prezioak. 

Beste alde batetik, zenbait deskonturen bidez ere bereiz daitezke prezioak: 

- Erosketa-kantitatearen araberako deskontuak. Zenbat eta produktu-kantitate handiagoa 

erosi, orduan eta gehiago jaisten da prezioa. Bi modalitate daude: 

o Metagarriak. Batzuetan, denboraldi zehatz batean metatzen dira deskontuak. 

Bezeroari kantitate zehatz baten truke deskontu berezi bat egin diezaioten, denboraldi 

edo epe jakin batean erosketa-bolumen jakin batera iritsi behar du. Denboraldiko 

erosketak metatuz joaten dira, eta, epea amaitzen denean bolumen jakin batera heldu 

badira, deskontuak egiten dira: rappel-ak. 

o Ez-metagarriak. Kantitate handia erosteagatik behin egiten diren deskontuak dira. 

- Bigarren merkatuko deskontuak. Ezaugarri bereziko merkatu-segmentu batzuei ezartzen 

zaie deskontua. Adibidez, adinekoei, gazteei, langabetuei edo ikasleei eskaintzen zaizkie 

deskontuak museoetan, zinema-aretoetan edo garraio publikoetan. 

- Aldizkako deskontuak. Urte-sasoi zehatz batzuetan jaisten dira produktuen prezioak. 

Adibidez, beherapenak, garaiz kanpoko deskontuak edo Aste Fantastikoa.  

- Sustapen-deskontuak. Hainbat deskontu-modalitate egin daitezke produktu jakin batzuen 

salmentak sustatzeko. Esate baterako, produktu zaharra ematearen trukeko hobariak, 

eskaintza bereziak, sustapen bereziak leialtasunezko txartelarekin, deskontu-kupoiak, goiz 

ordaintzen trukeko deskontuak, 2x1… 
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- Deskontu komertzialak. Banatzaileei (handizkariei nahiz txikizkariei) egiten zaizkien 

deskontuak. Normalean, erosleen eta saltzaileen arteko harreman komertzialak sustatzeko eta 

sendotzeko erabiltzen dira. 

- Deskontu funtzionalak. Beste batzuetan, banaketa-kanaleko beste funtzioen ardura 

hartzeagatik egiten zaizkie deskontuak bitartekariei: garraiatzeagatik, biltegiratzeagatik, 

salmenta-puntuko publizitatea egiteagatik… 

d) Geografiaren araberako prezio-estrategiak 

Produktuak saltokietara garraiatzeko kostuek azken prezioetan eragiten dute; izan ere, zenbat eta 

urrutiago egon ekoizpengunea salmenta-puntuetatik, hainbat eta handiagoak izango dira kostu 

aldakorrak. Ondorioz, hainbat estrategia aukera daitezke geografia- edo garraio-irizpideen arabera: 

Fabrika-prezioen estrategia 

Aurretik kontratatutako garraiobideetan salgaiak ontziratzeko edo zamatzeko kostuak saltzaileen 

ardurapean geratzen dira akordio honen bidez; baina, une horretatik aurrera, erosleak izango dira 

jabe eta arduradun. Horrela, ekoizleek prezio bera eskaintzen diete bezero guztiei produktu berdinen 

truke. 

Normalean, hurbil dauden hornitzaileekin lantzen da modalitate hau, bestela erosleek ezingo lituzkete 

garraio- eta pleit-kostuak ordaindu askotan. 

Pleitak negoziatzeagatik egiten den prezio-estrategia 

Akordio batera iritsi ondoren, erosleen eta saltzaileen artean ordaintzen dira garraio-kostuak. Horrela, 

erosleek ez dituzte garraioaren eta pleitaren kostu guztiak ordaindu behar. 

Beti berdin entregatzeagatik egiten den prezio-estrategia 

Ekoizleek prezio bera eskaintzen diete bezero guztiei; hau da, prezioa beti da berdina, ekoizleen eta 

erosleen arteko distantziak ezberdinak izan arren. Gainera, garraio- eta pleit-kostuak ere ordaintzen 

dituzte ekoizleek eurek. 
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Guneen araberako prezio-estrategia 

Gune geografikotan zatitzen da merkatua, eta prezio desberdinak esleitzen zaizkio gune bakoitzari, 

haietara produktuak garraiatzeko kostuak ezberdinak direlako. Adibidez, produktu batzuek prezio 

berdina daukate Iberiar penintsulan, baina beste prezio bat Kanariar eta Balear Uharteetan. 

e) Prezio lehiakorren estrategiak 

Lehiakideek merkatuari nola ekin, hala lantzen ditu enpresa jakin batek bere prezio-estrategiak: 

Prezioari eustea 

Ingurunea egonkorra denean eta enpresak merkatu-kuota handia daukanean, komeni da prezioak ez 

aldatzea; horrela, kontsumitzaileen eta lehiakideen balizko erreakzioak eragotziko dira. 

Prezioa igotzea 

Enpresak kalitateko irudia sortarazten badu, haren produktuek bestelako posizionamendua badaukate, 

merkatuan ordezko produkturik ez badago eta xede-publikoa prezio aldaketekin sentibera ez bada, igo 

egin ditzake produktuen prezioak enpresak. Horrez gain, esklusibotasuna eta sofistikazioa ere 

helaraziko zaizkie erosteko ahalmen handiko segmentuei. 

Prezioa jaistea 

Merkatuak hazteko aukera badu, prezio aldaketekin sentiberak diren publiko-segmentuen eskaria 

handitu nahi bada eta enpresak kostu-egitura lehiakorra badu, produktuen prezioak jaits ditzake 

enpresak. Hala ere, kontuz jokatu behar da estrategia honekin; izan ere, lehiakideek prezioak ere 

jaitsiko balituzte, merkatu horretako enpresek prezio-gerran buka lezakete, mozkinak murrizturik eta 

merkatu-kuotarik irabazi gabe. 
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Prezio-lidergoa 

Behin enpresa jakin batek ingurua aztertu badu eta merkatu-liderra bada, hainbat prezio-politika lan 

ditzake enpresak: prezioa mantentzea, igotzea, jaistea edo bigarren marka bat sortzea. Izan ere, 

lehiakideek liderraren jokabidea imitatu behar dute, euren ahulezien erruz. 

5.8. Prezio psikologikoko estrategiak 

Prezio psikologikoak kontsumitzaile potentzialen pertzepzioetan eta erreakzioetan oinarritzen dira. 

Horrela, aztertuz gero nola balioesten duten produktu jakin bat kontsumitzaileek, prezio psikologikoen 

estrategiak har ditzakegu; izan ere, produktu hori erostea bultzatu nahi da estrategia horiekin; 

nolanahi ere, bezeroek aintzakotzat hartzen duten erosketa-prezio tartearen barruan egon behar du 

beti produktuaren prezioak. 

 

Hona hemen prezio psikologikoko estrategia batzuk: 

Prezio bakoitiaren estrategia 

Prezioa pixka bat jaitsi arren, prezioa askoz txikiagoa izango balitz bezala hautematen dute 

kontsumitzaileek; baina, berez hutsaren hurrengo prezio-jaitsiera denez, erosleek ez dute ia ezer 

aurrezten, eta saltzaileek ez daukate mozkin-galerarik. Horrela, prezioen azken digitua 9 edo 5 

zenbakia izan ohi da, kontsumitzaileek hauteman dezaten produktuak hamarreko, ehuneko edo milako 

bat gutxiago balio duela. Askotan, prezio jakin baten digitu bakarra murrizten da; adibidez, 9,99 € edo 

9,95 € ipintzen da 10 € ipini beharrean. 
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Prezio bikoitiaren estrategia 

Prezioa gorantz biribiltzen da, eta haren azken zifra zero zenbakia da. Horrela, kontsumitzaileek 

hautematen dute produktuak prestigio eta kalitate handia daukala. 

Prestigio-prezioaren estrategia 

Nolabaiteko estatus batekin erlazionatzen diren produktuei prezio handiak ezartzen zaizkie, kalitate-, 

adeitasun- eta dotoretasun-maila handia esleitzeko helburuarekin. Izan ere, kontsumitzaileen ustez, 

prezioak adierazten du zer kalitate daukan produktuak. Horrela, produktuen kalitate- eta 

esklusibotasun-posizionamendua indartzen da. Adibidez, luxuzko markak: Hermès, Chanel, Bentley, 

Louis Vuitton, Cartier, Van Cleef & Arpels. 
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Ohiturako edo ohiko prezioaren estrategia 

Produktu mota batzuk prezio-maila zehatz batzuekin erlazionatzen dira, kontsumitzaileek prezio jakin 

bati eusten diotelako denboran zehar ohitura-arrazoiengatik. Adibidez, Chupa-Chups enpresak 

gozokien prezioa mantendu zuen bitartean, produktuaren tamaina murriztu zuen, kostuen gorakadari 

aurre egiteko. 

Produktu-kategoria bateko prezio bakarraren estrategia 

Kategoria bereko produktu guztiei prezio bakar bat ezartzen zaie. Horrela, erosketa-erabakia errazten 

zaie bezeroei, eta, era berean, saltokiko salmenta-taldeei eginkizunak sinplifikatzen zaizkie; adibidez, 

“dena euro batean” dendetan. 

Prezioa bi zatitan banatzeko estrategia 

Normalean zerbitzu-salmentan erabiltzen da estrategia hau: zerbitzuaren prezioa bi zatitan banatzen 

da, alde batetik, prezio finkoko abonu-kuota bat eta, bestetik, erabileraren araberako prezio aldakor 

bat. 
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6. Banaketa hautatzea 

6.1. Merkataritza-banaketa marketin-tresna gisa 

Produktua kontsumitzaileari fisikoki helarazteko edo zerbitzua eskuragarri jartzeko egin beharreko 

eragiketen multzoa da banaketa; hots, ekoizpenguneetatik saltokietara eramateko ekintzek eta 

eginkizunek osatzen dute banaketa: kanalak aukeratzea, saltokiak zehaztea, logistika, saltokiko 

sustapen-ekintzak, eta abar. 

Banaketa marketin-mixaren osagaietako bat da, eta, besteak beste, garrantzitsua da honelako 

arrazoiengatik: 

- Epe luzeko aldagaia da. Banaketari buruzko erabakiek beste bitartekari batzuekiko 

harreman komertzial iraunkorrak ezarrarazten dituzte, eta, ondorioz, ezin dira erraz aldatu. 

- Prezioan eragiten du. Produktua ekoitzi ondoren, bezeroengana garraiatu eta hurbildu behar 

da. Gainera, mozkin-marjina ere lortzen dute banaketa-ekintzetan jarduten dituzten 

bitartekariek. Beraz, banaketa-ekintzek kostu gehigarriak dakartzate, eta produktuaren azken 

prezioan eragiten dute. 

- Produktuen gaineko kontrola galtzen da. Ekoitzitako produktuak banatzaileen esku 

egoten direnez, produktuak gainbegiratzeko eta ikuskatzeko kontrola galtzen dute ekoizleek 

banaketa-kanalean. 

Banaketaren helburu nagusia produktua azken kontsumitzaileen eskura jartzea da: eskatutako 

kantitatean, behar duten unean eta erosi nahi duten tokian. Horretarako, hainbat funtzio bete behar 

dira: 

- Ekoizpena garraiatzea eta zabaltzea. Garraioak kontsumitzaileen eskura jartzen ditu 

produktuak salmenta-puntuetan; zabalkundeak askotariko saltokietara eramaten ditu 

produktuak ekoizpengune bakar batetik. 

- Produktuak dibertsifikatzea. Funtzio honek salmenta-sortatan egokitzen du ekoizpena; 

hots, erosle bakoitzeko kantitate egokietan zatitzen da ekoizpena. 

- Biltegiratzea: Ekoizleek nahiz banaketa-kanaleko beste bitartekariek biltegi egokiak izan 

behar dituzte; horrela, une orotan izango dituzte eskura bezeroek eskatzen dizkieten 

produktuak. 

- Beste zerbitzu batzuk. Batzuek salmenta-jarduerekin dute lotura –produktu-sustapena, 

aholkularitza…–, eta beste batzuek ez –instalazioak, mantentze- eta konponketa-lanak…–. 

Ondorioz, berariazko bi helburu dauzka banaketak: kostuak minimizatzea eta bezero-zerbitzua 

maximizatzea; baina helburu horiek alderantzizko erlazio bat dute; izan ere, zerbitzu-maila igo 

ahala, igo egingo dira kostuak ere; eta enpresek kostuak murriztu nahi badituzte, jaitsi egingo da 
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zerbitzuaren kalitatea. Hori dela eta, gutxieneko zer zerbitzu-maila eskainiko den ezarri eta gero, 

kostuak murrizteko zer neurri hartu behar diren eratzen dute enpresek. 

6.2. Banaketa-kanalak. Kontzeptua, egitura eta motak 

Banaketa-kanala. Ekoizpengunetik kontsumitu arte produktuek jarraitzen duten bidea da. Hots, 

produktua edo zerbitzua erabiltzeko edo kontsumitzeko eskuragarri jartzeko prozesuan parte hartzen 

duten pertsonek eta organizazioek –bitartekariak– osatzen dute banaketa-kanala. 

Hainbat banaketa-kanal mota daude, irizpideen arabera. 

Merkaturatzen den produktu motaren arabera: 

- Kontsumo-produktuen kanala. Kanal honetatik ekoizpengunetik azken 

kontsumitzaileengana igarotzen dira produktu fisikoak. Kanal mota honek bitartekari bat edo 

gehiago izan ditzake, edo batere ez. 

- Industria-produktuen kanala. Produktu fisikoak beste ekoizpen-prozesu batzuetan 

eransteko garraiatzen dira, azken kontsumitzaileengana iritsi gabe. Adibidez, Danokbat 

enpresak artezteko makinak eta tornuak fabrikatzen ditu beste enpresa batzuei saltzeko. Oro 

har, bitartekari gutxiagok hartzen dute parte kanal honetan kontsumo-produktuen kanalean 

baino. 

- Zerbitzu-kanala. Ez dira produktu fisikoak salerosten, azken kontsumitzaileei zuzendutako 

ondasun ukiezinak baizik.  

Kanal-luzeraren arabera: 

- Zuzeneko kanala. Bitartekari gabeko banaketa-kanala: ekoizleak zuzenean saltzen dio 

produktua kontsumitzaileari, bestelako bitartekaririk gabe. Adibidez, Zara. 

- Kanal laburra. Bitartekari bakar batek –txikizkaria– hartzen du parte kanal mota honetan. 

Adibidez, fabrikatzaile askok Eroskiri saltzen dizkiote zuzenean euren produktuak. 

- Kanal luzea. Gutxienez bi bitartekarik hartzen dute parte: handizkariak eta txikizkariak edo 

xehekariak. Adibidez, ohikoa da denda txikietan saltzen dituzten eguneroko kontsumo-

produktuen artean (janaria, drogeria-produktuak...). 

- Kanal luze-luzea. Beste bitartekari batzuk ere (salmenta-agenteak, erosketa-zentralak...) 

gehi daitezke banaketa-kanalean. 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

118 
 

6.3. Merkataritzako bitartekariak 

Bitartekaria. Ekoizlearen eta azken kontsumitzailearen edo erabiltzailearen arteko lotura egiten 

laguntzen duen pertsona fisiko edo juridikoa da bitartekaria. Pertsona fisiko edo juridiko horrek 

komisio bitartez zein emandako zerbitzuetatik lortzen ditu etekinak. Ondorioz, bitartekariek 

kontaktuan jartzen dituzte ekoizleak azken kontsumitzaileekin. 

Alde batetik, bitartekariek abantailak dakartzate. Besteak beste: 

- Truke komertzialak sinplifikatuz, bi aldeen arteko saleroste-kopurua murrizten dute 

bitartekariek. 

- Eskaintza/eskaera egokitzen dute bitartekariek; izan ere, kantitate handiak erosten dizkiete 

ekoizleei, eta kantitate txikiagoak saltzen dizkiete azken kontsumitzaileei edo beste bitartekari 

batzuei. 

- Produktu-aukera handitzen dute bitartekariek. Ekoizle bati baino gehiagori erosiz gero, 

kontsumitzaileek hainbat markaren artean hauta dezakete produktu jakin bat. 

- Produktuen jabetza eta horrek dakartzan arriskuak hartzen dituzte bere gain bitartekariek. 

Horrela, adibidez, produktuak iraungitzear egon arren, kostuen prezioa baino handiagoan 

saltzen ahalegintzen dira. 

- Produktuak garraiatzearen eta biltegiratzearen ardura har dezakete bitartekariek. 

- Bitartekariek ekoizleak finantzatzen dituzte; izan ere, produktu jakin batzuk azken 

kontsumitzaileei saldu gabe egon ez arren, bitartekariek produktu horien truke ordaintzen 

diete ekoizleei. Gainera, kontsumitzaileak ere finantza ditzakete, epeka edo kreditu-

txartelaren bidezko ordainketa onarturik. 

- Marketin-ekintza jakin batzuk ere egin ditzakete bitartekariek, ekoizleekin batera edo era 

independentean. 

- Produktuen jabetza, jabetasuna edo erabilera-eskubidea eskualdatzen dute bitartekariek. 

- Bitartekariek zerbitzu osagarriak eskain ditzakete: instalazio- eta konpontze-zerbitzuak… 

Beste alde batetik, bitartekariek desabantailak ere badakartzate. Besteak beste: 

- Azken salmenta-prezioetan eragiten dute bitartekariek, euren aldeko beste mozkin-marjina 

bat eransten diotelako produktuen azken prezioari. 

- Produktuak banaketa-kanalean sartu ondoren, ekoizleek haien kontrola gal dezakete. 

Bi bitartekari mota daude: handizkariak eta txikizkariak. 
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6.4. Handizkako merkatariak eta haren funtzioak 

Handizkaria edo handizkako merkataria. Azken kontsumitzaileari saltzen ez dioten bitartekariak 

dira: beste ekoizle bati edo beste bitartekari bati (handizkari, txikizkari edo merkataritza-bitartekari 

bati) erosten eta saltzen diote. Normalean, kantitate handiak erosten dituzte, prezio txikien truke, eta 

kantitate txikiagotan eta prezio handiagoan saltzen dituzte. 

Handizkariek hainbat funtzio lantzen dituzte banaketa-kanalean. Besteak beste: 

- Ekoizleei produktu-kantitate handiak erosi ondoren, biltegiratu egiten dituzte. Ondorioz, 

biltegiratze horrek kostuak aurrezten dizkie ekoizleei. 

- Txikizkariek behar duten eskarira egokitzen dituzte salgaiak; hau da, ekoizle askoko produktu 

osagarrien eskaintza biltzen eta moldatzen dute txikizkarien beharren arabera. 

- Salmenta-ekimenetan laguntzen diete ekoizleei. 

6.5. Txikizkako merkataritza eta haren funtzioak 

Txikizkaria, xehekaria, txikizkako merkataria edo xehekako merkataria. Produktuak azken 

kontsumitzaileari saltzen dizkioten pertsona fisikoak edo juridikoak dira. Saltzen diren produktu-

unitateak kontsumo pribaturako izaten dira, eta ez, adibidez, industria-kontsumorako. Oro har, 

txikizkariek handizkariek baino produktu-kantitate gutxiago erosten eta biltegiratzen dituzte. Askotan, 

fabrikatzaileekin ere lehiatzen dira, marka txuriak –prezio txikiko banatzaileen markak– 

merkaturatzen dituztelako. 

Txikizkariek zenbait funtzio egin ditzakete banaketa-kanalean. Hona hemen garrantzitsuenetako 

adibide batzuk: 

- Produktu-aukera erakargarria sor dezakete kontsumitzaileentzat, txikizkariek hainbat 

eskaintzaileri eros diezazkieketelako produktuak. 

- Bezeroei erosketa-erabakietan lagundu diezazkiekete, askotan ordaintzeko erraztasunak eta 

kredituak ematen dizkietelako. 

- Zerbitzu osagarriak eskain diezazkiekete bezeroei erosketa-prozesuan: aholkularitza, bermea, 

konpontzea, saldu osteko zerbitzua… 
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- Merchandising teknikak –saltokian ahalik eta produktu gehien saltzeko erabiltzen diren teknika 

multzoa– lan ditzakete, erosketa-prozesua erakargarriago eta atseginago bihur dadin. 

 

6.6. Banaketa-kanala eta modua hautatzea baldintzatzen duten 

faktoreak 

Enpresek zer banaketa-kanal mota aukeratu nahi badute, honelako faktoreek eragingo dute 

erabakian: 

FAKTOREAK 

Merkatuaren ezaugarriak 

Enpresaren helburu 
estrategikoak 

Lege-mugak 

Lehia 

Produktuaren ezaugarriak 

Produktu-zorroa 

Unitateko balioa 

Unitateko mozkin-marjina  

Zerbitzu osagarriak 

Beste propietate batzuk 

Bitartekariak 

Baliabide erabilgarriak 
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 Merkatuaren ezaugarriak. Bezero-tipologia, merkatuaren tamaina, xede-publikoaren kokapen 

geografikoa, bezero potentzialen kopurua, bezeroen azturak eta portaerak... Adibidez, erosle gutxi 

badaude edo kontzentratuta badaude, kanal laburra hauta daiteke; baina, nazioarteko 

merkatuetan jokatzen bada, errentagarriago izan daitezke kanal luzea edo luze-luzea. 

 Enpresaren helburu estrategikoak. Enpresaren helburu estrategikoek, banaketa-politikek, 

marketin-mixeko beste politikek eta banaketa-kanalaren egiturari buruzko erabakiek bat etorri 

behar dute. 

- Lege-mugak. Merkatuan enpresen arteko lehia babesteko legediak edota produktu batzuen 

salmenta-arautegiek banaketan eragin ditzakete. Adibidez, farmazietan bakarrik sal daitezke 

zenbait sendagai. 

- Lehia. Zer banaketa-kanal aukeratu baldintzatzen dute lehiakideek. Hori dela eta, enpresek 

oinarrizko bi aukera dituzte: lehiakideen banaketa-estrategia kopiatzea –beste markak dauden 

salmenta-puntu beretan egotea– edo estrategia berezi bat lantzea –banaketa-kanal berri 

batzuetan egotea–. 

- Produktuaren ezaugarriak. Banaketa-kanalaren egitura baldintza dezakete produktuaren 

ezaugarriek. Adibidez: 

 Produktu-zorroa. Zenbat eta handiago izan, hainbat eta errentagarriago izango da kanal 

zuzena: adibidez, Bimbo. 

 Balioa unitateko. Produktuaren prezioa handia bada, banaketa esklusiboa erabil daiteke: 

adibidez, TAG Heuer erlojugile-enpresaren erlojuak.  

 Mozkin-marjina unitateko. Txikia bada, kanal laburren bidez merkaturatu behar da, 

bitartekari gehiago izateagatik sortzen diren kostu-gehikuntzak saihesteko. Baina 

produktuak mozkin-marjina handia badauka, kanal luzeak ere erabil daitezke 

produktuaren hedapena handia izan dadin.  

 Zerbitzu osagarriak. Adibidez, zenbait produktu industrialek kanal laburrak behar 

dituzte, bitartekari bereziak behar izaten dituztelako. 

 Beste propietate batzuk. Adibidez, produktu izoztuek bitartekari bereziak behar dituzte, 

edo elikagai galkorrek, kanal laburrak. 

- Bitartekariak: Banaketa-kanalik egokiena hautatuz gero, ekoizleek aztertu beharko dute zer 

ezaugarri eskaintzen dituzten ordezko kanal guztiek: merkatua estaltzeko gaitasuna, kostuak, 

mozkin-marjinak, izakinen kudeaketa, salmenten zenbatekoa, salmenta-teknikak, produktuarekiko 

eta enpresarekiko jarrera eta bitartekarien kopurua. 

- Baliabide erabilgarriak: Banaketa zuzenak kostu finko handiak dakartza, eta, ondorioz, 

salmenten zenbateko handia lortu behar da kostu finkoak amortizatzeko. Baina bitartekarien 

bidezko banaketak, aldiz, ez dauka kostu finkorik, kostu aldakorrak baizik. 
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6.7. Banatzeko merkataritza-moduak: denda independentea, 

elkartua eta integratua 

Banatzeko hiru merkataritza-modu bereiz daitezke banaketa-kanaleko bitartekariek daukaten 

integrazio- eta lankidetza-mailaren arabera. 

Merkataritza independentea 

Denda independenteak era autonomoan lan egiten duten banaketa-enpresak dira; hots, denda 

independenteak ez dira elkarlanean aritzen banaketa-kanaleko beste bitartekariekin. 

Handizkari independentea 

Biltegi propioak izan arren, kapital urria, salmentak txikiak eta ekoizleekin negoziatzeko ahalmen 

txikia daukate. 

Salgaiak hautatu eta zatikatu ondoren, txikizkari batzuei eskaintzen dizkiete produktuak, eraldatu 

gabe.  

Txikizkari independentea 

Txikizkari independenteen jabea langile autonomo bat izan ohi da. Negozio-kudeaketa, salmenta-

ekintzak, produktu-aukeren hautapena eta prezio-politiken ezarpena era autonomoan egiten dira, 

beste bitartekari batzuekin elkartu gabe. 

Erosteko ahalmen txikia daukatenez, ahalmen txikia daukate hornitzaileekin negoziatzeko ere; 

ondorioz, ez dute prezio lehiakorrik eskaintzen, baina, aldiz, tratu pertsonalizatua eman diezaiekete 

bezeroei. 

Merkataritza elkartua 

Jabe ezberdina duten hainbat saltoki independente helburu komun batzuk lortzeko elkartuta egiten 

den merkataritza mota da merkataritza elkartua. Hau da, banaketa-kanaleko bitartekari batzuek 

elkarrekin lan egiten dute negoziatzeko ahalmena hobetzeko helburuarekin. Alde batetik, idatzizko 

kontratu baten bidez edo ahozko kontratuen bidez ezartzen da lankidetza, eta, beste alde batetik, kide 

bakoitzak autonomoki kudeatzen du bere entitatea. 

Merkataritza elkartuko zenbait molde sortu dira. Besteak beste: 
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Erosketa-zentrala 

Banaketa-kateko maila bereko hainbat enpresak erosketak batera egiteko sortzen duten taldea. 

Horrela, lortzen duten erosketa-zenbatekoari esker, negoziatzeko ahalmen handiagoa eta baldintza 

eta prezio hobeak lortzeko aukera daukate. Enpresek berezko nortasun juridikoari eusten diote inoren 

menpekotasunik gabe. 

Borondatezko katea 

Handizkariak edota txikizkariak elkartu egiten dira izen edo marka jakin baten menpe eta kontratu 

baten bidez. Oro har, kontratua salgaien hornikuntza-baldintzei buruzkoa den arren, beste zerbitzu 

batzuk –prestakuntza, publizitate- eta sustapen-ekintzak…– erants daitezke kontratu horretan. 

Gainera, kideak ez daude behartuta hornitzaile zehatz batzuekin lan egitera: beste hornitzaile batzuk 

ere aukera ditzakete, askatasunez. Adibidez, Spar. 

 

Xehekarien kooperatiba 

Elkartutako txikizkariek osatzen dute kooperatiba mota hau. Kooperatibistek deskontuak lortzen 

dituzte erosketetan, eta kooperatibatik ateratzeko eta sartzeko askatasun osoa daukate. 

Ezaugarri nagusiak: 

- Txikizkariak kooperatiba forma juridiko baten menpe elkartzen dira. Kooperatibaren bazkideek 

berdintasunez har dezakete parte. 

- Salgaiak hornitzeaz gain, kooperatibistek beste zerbitzu batzuk lan ditzakete elkarrekin: 

zerbitzu teknikoak, publizitatea, sustapen komunak, aholkularitza, prestakuntza, 

finantzarioak… 

- Elkarkideek prezio txikiagoak eta lehiakorragoak lor ditzakete. 

- Inbentario-lanak murriztu egiten dira; izan ere, biltegiratzea eta produktu-aukerak 

erlazionatutako eginkizunak kooperatibak berak egiten ditu. Horrela, saltzeko leku zabalagoa 

izan dezakete txikizkariek. 
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Merkataritzagunea 

Enpresa batzuek aisia eta mota askoko merkataritza-eskaintza bat eskaintzen dute, leku jakin batean 

eta era kontzentratuan. Normalean, hainbat sektoretako saltzaile txikizkariak erakunde eta 

zuzendaritza baten bitartez koordinatzen dira, eraikin jakin batean –merkataritzagune itxia– ala 

hirigune bateko merkataritza-zona jakin batean –merkataritzagune irekia–. 

 

Frankizia 

Merkataritza-kontratu mota bat da: alderdi batek (frankizia-emaileak) bere marka erabiltzeko edo 

bere produktuak saltzeko eskubidea ematen dio beste alderdiari (frankiziadunari), diru-zenbateko 

baten truke edo salmenten gaineko ehuneko baten truke. Frankiziadunak frankiziaren izen komertziala 

erabiltzeko eskubidea lortzen du. Halaber, frankizia-emailearen ospeak eta esperientziak laguntzen 

diote negozio-kudeaketari. 

Normalean, saltzeko eskubidea esklusiboa izaten da lurralde baterako, eta frankizia-emaileak jartzen 

ditu ekipamenduak, kudeaketa-aholkularitza eta marketin-gaiei buruzko laguntza. 
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Merkataritza integratua 

Banaketa-kate bereko eta maila ezberdineko bitartekari batzuk batzen dira entitate bat sortzeko. 

Ondorioz, bitartekari horiek independentzia galtzen dute, eta entitate horrek bere gain hartzen ditu 

handizkari- eta txikizkari-lanak. 

Hona hemen, merkataritza integratuko banaketa mota nagusiak: 

Sukurtsal-katea 

Handizkari- eta txikizkari-lanak egiten dituen denda multzoa da sukurtsal-katea. Marka eta sektore 

bereko xehekariek osatzen dute kate mota hau. Kateko dendek, eskala-ekonomiei esker, unitateko 

kostua jaistea lortzen dute, erosketak eta biltegi-lanak batera egiten dituztelako. Adibidez, Cortefiel. 

Saltegi handiak 

Multzo batean elkartutako eta arloka banatutako azalera handiko saltokiak dira saltegi handiak. 

Salmenta-lekua espezialitate-sailetan banatzen da, eta sail bakoitzean produktu-aukera zabala eta 

nahiko sakona eskaintzen da. Halaber, apainketari, erosotasunari eta zerbitzu osagarriei ematen zaie 

garrantzia. Adibidez, El Corte Inglés. 
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Saltegi popularrak 

Saltegi popularrak saltegi handiak baino tamaina txikiagokoak dira. Saltegi handiekin konparatuz gero, 

saltegi popularrak ere banatzen dira sailetan, baina kalitate eta prezio apalagoko produktuak saltzen 

dituzte, eta zerbitzu mugatuak eskaintzen dituzte. Adibidez, Marks & Spencer. 

Deskontu-denda 

Deskontu-dendek prezio txikiko eta errotazio handiko produktuak eskaintzen dituzte. Produktu-aukera 

mugatua izaten dute. Era berean, denda mota hauek kostuak murrizten ditu, eta zerbitzu urriak 

eskatzen dizkiete kontsumitzaileei. Adibidez, Lidl edo DIA. 

Supermerkatua 

Supermerkatuak txikizka saltzen duten autozerbitzu-denda handiak dira, 400 eta 2.500 metro karratu 

bitartekoak. Elikagaiak, drogeria eta garbiketako produktuak saltzen dira nagusiki. Supermerkatuak 

bezeroengandik hurbil egoten dira, eta zerbitzu osagarri asko eskaintzen dituzte: ordutegi zabala, 

etxera eramatea…. Adibidez, Super BM. 
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Hipermerkatua 

Hipermerkatuek 2.500 metro karratutik gorako salmenta-azalera daukate. Hipermerkatuek aukera 

zabala eta prezio lehiakorrak eskaintzen dituzte, autoa uzteko aparkaleku handiak dituzte eta 

herriaren kanpoaldean daude kokatuta. Halaber, hipermerkatuak produktu-aukera asko saltzen dituzte 

departamentuetan sailkaturik: elikagai-, ehun- edo bazar-sailak. Adibidez, Carrefour. 

 

Kontsumitzaileen kooperatiba 

Kontsumitzaile-talde batek kooperatiba moduan eratutako banaketa-enpresak dira. Kontsumitzaileek 

sortzen dituzten kooperatibek handizki-lanak –ekoizleei erosten diete– eta txikizkari-lanak –azken 

kontsumitzaileei saltzen diete– egiten dituzte aldi berean. Azken finean, kontsumitzaile-kooperatibek 

produktuak prezio eta baldintza onuragarrietan erosteko helburu nagusia daukate; adibidez, Eroski. 
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Denda espezializatua 

Denda espezializatuek produktu-aukera estua (produktu-lerro bakarra normalean) baina sakona 

saltzen dute. Adibidez, Mango –ehun-sektorean– edo Worten –etxetresna elektrikoen sektorean–. 

 

Komenentziako denda 

Komenentziako dendak ordutegi zabaleko autozerbitzu txikiak dira, 500 metro karratutik beherakoak. 

Oinarrizko janari-edariak eta maiz erosten diren bestelako produktu batzuk saltzen dituzte prezio 

handien truke. Adibidez, Opencor. 
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Artekaria 

Agentea edo 
ordezkari komertziala 

Komisioduna 

Banatzailea 

Frankizia 

6.8. Merkataritza-bitartekotzako moduak 

Enpresek merkataritza-bitartekarien bitartez handitu ditzakete salmentak eta euren merkatua. 

Merkataritza-bitartekaria. Ekoizlearen eta azken kontsumitzailearen edo erabiltzailearen arteko 

lotura egiten laguntzen dute, baina salgaien jabetza-eskubidea inoiz erosi gabe. 

Merkataritza-bitartekariek merkatu berrietan –atzerrikoetan, bereziki– sartzen laguntzen diete 

enpresei, xede-merkatua, hizkuntza eta legeria ondo ezagutzen dituztelako. Merkataritza-bitartekari 

hauekiko harremana kontratuen bitartez arautzen da, eta, horrela, horrelako bitartekotza mota 

nagusiak sortzen dira: 

Artekaria 

Artekariek ekoizleak, handizkariak eta xehekariak lotzen dituzte artekaritza-kontratu batean 

oinarriturik. Enpresen eta artekarien arteko harremana behin-behinekoa da, eta artekariek artesari 

bat (komisio bat) kobratzen dute bitartekotza-lan horren truke. 

 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

130 
 

Agentea edo ordezkari komertziala 

Beste enpresa batzuen produktu jakin batzuk saltzeari ekiten dizkiote agenteek, agentzia-kontratu 

batean oinarriturik. Alde batean, agenteek produktu horien salmenta negoziatzeko eskubidea daukate, 

eta, beste alde batean, euren salmentak sustatzeko obligazioa daukate. Oro har, agenteen eta 

enpresen arteko harreman komertziala egonkorra eta iraunkorra izan ohi da. 

Agenteak bitartekari independenteak izan ohi dira, eta ez dute salgaiaren jabetzarik hartzen: 

saltzailearen eta bezeroaren arteko negoziazio-lana egiten dute. Salmentaren zenbatekoaren arabera, 

zenbateko finko bat edota salmentarekiko proportzionala den zenbateko bat jasotzen dute ordainsari 

gisa. 

 

Komisioduna 

Komisiodunek aldizka saltzen dituzte beste enpresa batzuen produktu jakin batzuk, komisio-kontratu 

batean oinarriturik. Komisiodunek bere izenean edo hornitzailearen izenean sal dezake. Orokorrean, 

komisiodunen eta enpresen arteko harreman komertziala noizbehinkakoa izan ohi da. 

Komisiodunek bitartekari burujabeak dira, eta salmenta-baldintzak ezartzeko askatasuna daukate. 

Hortaz, euren komisioa eransten diote produktuen azken preziori.  
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Banatzailea 

Banatzaileek beste enpresa batzuek ekoizten dituzten produktuak banatzen dituzte banaketa-kontratu 

batean oinarriturik. Banatzaileek –birsaltzeko asmoz erosten dituzte salgaiak– ez diete aldaketarik 

egiten produktuei, eta mozkin-marjina bat eransten diote produktuen preziori. Oro har, banatzaileen 

eta enpresen arteko banaketa-kontratua iraunkorra eta epe luzekoa izaten da. 

 

Frankizia 

Frankizia merkataritza-kontratu mota bat da. Frankizia-emaileek hainbat eskubide eman diezazkiekete 

frankiziadunei: 

- enpresa-sistema ustiatzeko eskubidea lurralde zehatz batean esklusibotasunean 

- marka-izen komertziala eta identitate korporatiboa erabiltzeko eskubidea 

- salmenta-sistemak edo salmenta-teknikak erabiltzeko eskubidea 

Frankizia-emaileek aholkularitza- eta prestakuntza-zerbitzuak eman behar dizkiete frankiziadunei. 

Gainera, publizitate-ekintzak ere egin behar ditu frankiziadun guztiei laguntzeko helburuarekin. 

Beste aldetik, frankiziadunek hasierako kopuru bat –kanona– eta mozkinen gaineko ehuneko bat –

royaltyak– eman behar diete frankizia-emaileei.  

Horrez gain, frankizia-kontratuetan beste baldintza batzuk ere ager daitezke: merkataritza-lokal baten 

jabea izatea, prezioak elkarrekin jartzea, merkataritza-leialtasun klausulak eranstea… 

Beraz, alde batetik, frankizia-emaileek merkatu jakin batean duten esperientziak eta ospeak laguntzen 

diete frankiziadunei haien marka ustiatzearen bitartez. Beste alde batetik, frankizia-emaileak 

geografikoki heda daitezke bere baliabideen ezaugarriei esker, baina baliabideak eurak arriskuan jarri 

gabe. 
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Merkataritza-sektore askotan frankiziak daude. Adibidez: Alain Afflelou Óptico, Häagen-Dazs, Subway, 

Mango, MRW, Adolfo Domínguez, Naturhouse, Charanga, Beep, Santiveri, General Óptica, Nacex... 
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6.9. Banaketa-estrategiak 

Banaketa-estrategiarik egokiena hautatzeko orduan, hainbat faktorek eragiten dute: produktuaren 

ezaugarri bereziek, banaketa-kanalaren tamainak eta luzerak, negoziatzeko ahalmenak, merkatuaren 

ezaugarriek… 

Banaketa-estrategiak zenbait faktoreren arabera sailkatu daitezke. 

Ekoizlearen eta salmenta-sarearen arteko harremanaren arabera 

Norberaren konturako banaketa 

Enpresek eurek banatzen dituzte produktuak, bitartekaririk gabe. Enpresek, produktua kontrolatu nahi 

badute eta azken kontsumitzaileari zuzenean informatu nahi badiote, haien banaketa-kanala garatzen 

dute. 

Beste baten konturako banaketa 

Enpresek bitartekarien bitartez banatzen dituzte produktuak. Estrategia hau kontsumo-produktu 

askorekin erabiltzen da, desagertu egiten direlako norberaren banaketa-kanala sortzeko kostuak. 

Abantailak Desabantailak 

- Murriztu egiten dira produktuak banatzeko 

kostuak, haiek garraiatzeko, zatikatzeko eta 

biltegiratzeko kostuak bitartekarien esku 

geratzen direlako. 

- Salmenta-ordainketa une berean gertatzen 

ez denetan, bitartekarien esku geratuko 

dira finantzazioaren kostuak. 

- Bitartekariek bere gain hartzen dituzte 

arriskuak: produktuen narriadurak, lermak 

eta galerak, berankortasuna… 

- Orokorrean, handizkariek eta txikizkariek 

merkatu-estaldura zabalagoa eskain 

dezakete. 

- Igo egiten da produktuen azken prezioa, 

bitartekariek mozkin-marjina bat eransten 

dietelako produktuei. 

- Banaketa-kate jakin bateko banatzaileen 

kopurua zenbat eta handiagoa izan, orduan 

eta handiagoak izango dira kostuak. 

- Kalte egin dakioke marka-irudiari; izan ere, 

ekoizleek produktu-komertzializazioaren 

kontrola gal dezakete, bitartekarien esku 

geratuz gero produktuak saltoki egokietan 

egotea, salmenta-puntuetan kokatzea, 

garraio-epeak betetzea, bezeroei 

gomendioak ematea… 

Banaketa mistoa 

Enpresek aurreko bi estrategien nahaste bat lantzen dute: errentagarria denean, norberaren 

banaketa-sare baten bitartez banatzen dute, eta beste baten kontu banatzen dute errentagarria ez 

denean. 
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Merkatu-estalduraren arabera 

Banaketa sakona (intentsiboa) 

Merkatu osora iritsi nahi da, eta horretarako ahalik eta salmenta-punturik gehienetan eskaintzen da 

produktua. Inplikazio txikiko produktuekin lantzen ohi da estrategia hau: Axe, Cheetos, Coca-Cola... 

Estrategia hau ahalbidetzeko, bitartekari askorekin –handizkariak zein txikizkariak– ezarri behar dira 

harreman komertzialak, produktua xede-publiko osora iritsi behar delako. 

Hala ere, estrategia honek hainbat arazo ekar ditzake: esate baterako, eraginik gabeko merkataritza-

kanalak izatea edo merkaturatze- eta produktu-baldintzen kontrola galtzea. 

 

Banaketa aukeratua (selektiboa) 

Kontsumitzaile-segmentu batzuetara iritsi nahi da; eta, ondorioz, salmenta-punturik eraginkorrenak 

aukeratzen dira. Gainera, bitartekariekin batera egin daiteke lan, eraginkorki, banaketa-funtzioak 

hobetzeko. Hala ere, ondo aukeratu behar dira bitartekariak eta salmenta-puntuak, ezen haietara joan 

behar baitu xede-publikoak erostera edota ekoizleen salmenta-helburuak lortzen lagundu behar 

baitute; adibidez, Tommy Hilfiger, Carrera… 
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Banaketa esklusiboa 

Estrategia hau merkatu-segmentu zehatz batera bideratzen da. Oro har, ekoizleek eta txikizkariek 

esklusiboki lan egitera hitzematen diote elkarri: alde batetik, bakarrik txikizkari horiek banatu eta sal 

ditzakete ekoizleen produktuak, eta, beste aldetik, txikizkari horiek ezin dezakete beste marka baten 

produkturik sal. 

Estrategia honen bidez, zorrotz kontrola daiteke produktuak merkaturatzeko prozesua. Marka-irudi 

zehatz bat helarazi nahi bazaio xede-publikoari edo lehiakideetatik kalitate-posizionamenduan berezi 

nahi bada, egokia da banaketa esklusiboa; adibidez, Dsquared, Carolina Herrera, Chanel… 
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6.10. Banaketa-kostuak. Egitura eta kalkulua 

Merkaturatzen diren produktuen errentagarritasuna jakin nahi bada, marjina garbi komertziala 

kalkulatu beharko da. Horretarako, jakin behar da zenbatekoak diren merkaturatze-kostuak. 

Marjina garbi komertziala = Salmenta-prezioa – Eskuratze-kostuak – Merkaturatze-kostuak – 

Administrazio-kostuak – Kostu orokorrak 

Hainbat jarduerak osatzen dituzte merkaturatze-kostuak: produktu bukatuen salmenta-, kokapen- eta 

salmenta-ekintzek, bezeroentzako arreta-zerbitzuak, saldu osteko zerbitzuak, merkataritza-

kudeaketak eta banaketak. 

Beste alde batetik, banaketa-atal bereizien arabera zati daitezke merkaturatze-kostuak: 

- garraio-kostuak 

- biltegi-kostuak 

- zerbitzu-kostuak 

- zatikapen-kostuak 

- finantzaketa-kostuak 

- arriskuak bereganatze-kostuak 

Kostuen egitura eta kopurua ekoizleek hartzen dituzten erabakien arabera aldatzen dira. Adibidez: 

banaketa-kanala zuzena bada, ekoizleek kostu finko handiak izango dituzte. Ondorioz, salmenta-

kantitate handia lortu beharko dute kostu horiek berdintzeko. 

Hona hemen banaketa-kostu finkoak eta aldakorrak: 

- Kostu finkoak edo egiturazkoak: giza baliabideak, aseguru-primak, argi-gauzak, 

berokuntza, instalazio-amortizazioak, kapital-interesak, mantentze-lanak 

- Kostu aldakorrak edo eragiketazkoak: 

o Barnekoak: mantentze-lanak (bilgarriak eta bidalketak), izakinen biltegiratzea 

(languneen ustiapena, ganbera berezien erabilera eta ibilgetzeak) eta barne-garraioa 

o Kanpokoak: kanpo-garraioa, seguruko primak, publizitatea, sustapen-ekintzak, 

ikuskapena eta kontrola 
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6.11. Salmenta-moduak 

Saldu egin behar dute enpresa guztiek, eta saltzen ez duenak ez du iraungo. Horregatik, salmentak 

lortzeko, enpresek hautatzen dute zer salmenta-modu egokitzen zaizkien ondoen euren beharrei, 

helburuei eta bezeroei. 

Saltokietako salmenta 

Saltokietan egiten den salmenta izan da produktuak saltzeko modurik ohikoena eta esanguratsuena 

orain arte. Bi mota bereiz daitezke: salmenta tradizionala eta autozerbitzua. Hona hemen euren 

ezaugarriak: 

Salmenta tradizionala Autozerbitzua 

- Bezeroek eskatutako produktua dendako 

saltzaileek zerbitzatzen dute. 

- Salmahaiak egon daitezke. 

- Saltzaileek bezeroei aholkatu eta lagundu 

egin diezaiekete. 

- Askotan produktu jakin baten marka batzuk 

saltzen dira. Beraz, prezioak ez dira txikiak 

izaten. 

- Normalean, produktu mota bateko marka 

bat edo gehiago saltzen dituzte; batzuetan, 

produktu-aukera handiagoa izaten dute, 

baina sakontasun handirik gabe lerro 

bakoitzean. 

- Bezeroei arreta eta tratu pertsonalizatua eta 

hurbila ematen zaie. 

- Kontsumitzaileek zuzenean hartzen dituzte 

erosi nahi dituzten salgaiak. 

- Bezeroek hautatzen dituzte produktuak 

saltegiko apalategietatik. 

- Bezeroek askatasuna daukate erabakitzeko, 

mugitzeko eta prezioak eta markak 

konparatzeko. 

- Salmenta mota despertsonalizatua da: ez 

dago salerosleen arteko bitartekotza 

pertsonalik, salmenta tradizionalean bezala.  

- Prezioak txikiagoak izaten dira. 
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Saltokirik gabeko salmenta 

Bezeroek ez daukate saltoki fisikorik joan beharrik: saltzailearena ez den leku batean edo ohiko 

saltegitik kanpoko beste leku batean egiten da. Adibidez: 

- Katalogo bidezko salmenta. Kontsumitzaileek argitalpen inprimatu edo elektroniko baten 

bidez jasoko dute enpresa saltzaileak eskaintzen dituen produktuen zerrenda. 

- Telefono bidezko salmenta edo telemarketina. Telefonoz eta bestelako telekomunikazio-

teknologia baten bidez saltzen zaie bezeroei. 

- Telesalmenta. Telebistaren bitartez saltzen da. 

- Salmenta automatikoa. Saltzeko makina automatikoen bitartez egiten da. 

- Atez ateko salmenta. Saltzailea etxez etxe joaten da erosle izan daitezkeenak bisitatzen, 

bezerogaiak ezagutu gabe eta aldez aurretik hautapenik egin gabe. Enpresaz enpresa ere 

egiten da. 

- Salmenta ibiltaria. Instalazio desmuntagarri edo garraiagarriak erabiliz, aire zabalean eta 

kaleetan egiten da salmenta. 

- Merkataritza elektronikoa edo lineako salmenta (online). Merkataritza-transakzioak 

birtualki egiten dira Interneteko sareen zehar. Askotan, saltzaileek webguneetan jartzen 

dituzte produktuak salgai. 

Merkataritza elektronikoa 

Produktu-eskaintza irudikapen grafikoen bitartez aurkezten da merkataritza elektronikoan. Bezero 

potentzialek era autonomoan eros diezaiekete ekoizleei, txikizkarien laguntzarik gabe, edo, bestela 

esanda, ekoizleek zuzen sal diezazkiokete xede-publikoari euren produktuak. Ondorioz, bitartekaririk 

gabe saltzen bada, linean, banaketa-kostuak jaits daitezke, eta, aldi berean, txikiagoak izan daitezke 

salmenta-prezioak. 

Gainera, merkataritza elektronikoak komunikazio interaktiboa ahalbidetzen du, eta noranzko biko 

komunikazio-fluxua sortzen da enpresaren eta kontsumitzaileen artean. 

Beste salmenta-moduekin konparatuz gero, hainbat abantaila dauzka merkataritza elektronikoak: 
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- Bideratzeko gaitasuna. Enpresak erraz eta bat-batean irits daitezke xede-publikoarengana 

Interneten; gainera, eskaintza banan-banan egokitu daiteke pertsona bakoitzaren ezaugarrien 

arabera. 

- Jarraitzeko eta neurtzeko gaitasuna. Enpresek kontsumitzaileek Interneten egiten 

dituzten ekintzei buruzko informazioa bil dezakete: Nondik konektatzen dira? Zenbat denbora 

igaro dute web-orri bat ikusten? Zer bilatzen dute? Zer posta elektroniko dauzkate? Zenbat 

lagun dauzkate sare sozialetan?... Halaber, datu horiek guztiek lagun diezaiekete enpresei, 

ekintza egokituak gara ditzaten. 

- Erabilgarritasuna eta malgutasuna. Interneteko dendak beti eta edonon egon daitezke 

irekita: 24 ordu, 365 egun, eta zibernauta guztien eskura dago. Gainera, etengabe 

automatikoki eguneratu daitezke. 

- Interaktibitatea: Kontsumitzaileek informazio gehiago lor dezakete produktuei eta prezioei 

buruz. Hori dela eta, enpresa batzuk euren eskaintza eta produktuak ondo bereizten saiatzen 

ari dira, kontsumitzaileek zuzen konpara dezaketelako produktuen prezioak Interneten. 

Hala eta guztiz ere, beti banaketa-azpiegitura egoki batek egon behar du merkataritza elektronikoekin 

batera; izan ere, produktuak hitzartutako baldintzetan eta epean iritsi behar dira 

kontsumitzaileengana. 
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7. Komunikazioa 

7.1. Komunikazioa marketin-tresna gisa 

Merkataritza-komunikazioak igorleen –enpresak edo markak– eta hartzaileen –bezeroa– arteko 

mezuak bideratzen ditu. Komunikazioak hainbat gairi buruzko informazioa helarazten du: enpresa, 

jarduera, produktuak, zerbitzuak, markak, prezioak…  

Merkataritza-komunikazioa marketin-mixaren osagaietako bat da, eta marketin-helburuak lortzen 

laguntzen du beste osagaiekin batera. Azken finean, eskaria suspertzea edo sortzea da 

komunikazioaren azken xedea. 

Merkataritza-komunikazioak hiru helburu nagusi dauzka: 

- informatzea: produktu edo marka baten berri ematea 

- limurtzea: xede-publikoa produktua erosteko konbentzitzea 

- gogoratzea: marka-irudia eta marka horren aldeko fideltasuna indartzea 

Era berean, komunikazioak marka-irudi bat sortzen laguntzen die enpresei; hau da, kontsumitzaileek 

zenbait ezaugarrirekin lotzen dute marka jakin bakoitza. 

Komunikazioa –marketin-tresna bat bezala– komunikazio-plan batean gauzatzen da: enpresaren 

komunikazio-estrategiaren jarraibideak dauzkan dokumentua da. 

Komunikazio-planek komunikazio-ekintzak koordinatzen dituzte. Eta, orokorrean, honako fase hauek 

ditu komunikazio-plan batek:  

1) enpresaren komunikazio-helburuak ezartzea 

2) xede-taldea finkatzea 

3) zer komunikazio-ekintza egin eta zer tresna erabili zehaztea 

4) egutegia edo kronograma mugatzea 

5) ekintza eta tresna guztietarako komunikazio-aurrekontua finkatzea 

6) emaitzak neurtzea 

7) prozesu guztia kudeatzea eta koordinatzea 

Ondorioz, gaur egungo enpresen erronka ez da komunikatu ala ez jakitea, baizik eta, zer esan, nori, 

noiz eta zenbat aldiz jakitea. 
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7.2. Merkataritza-komunikazioko prozesua. Oinarrizko elementuak 

Merkataritza-komunikazioa, beste ezer baino lehen, komunikazio-prozesu bat da. Eta komunikazio-

prozesu guztietan bezala, zenbait elementuk hartzen dute parte komunikazioak egiten duen bide 

horretan, prozesua bera egoki gauzatu dadin: igorleak mezua kodetu, eta kanal edo euskarri baten 

bidez bidaltzen du; hartzaileak mezua deskodetzen du, eta, erantzunik ematen badu, igorleari 

atzeraelikadura heltzen zaio. 

- Komunikazio-kanala. Komunikatzailearen eta hartzailearen arteko lotura pertsonala nahiz 

inpertsonala da. Kanal pertsonalean, bi pertsona edo gehiago elkarrekin zuzenean 

komunikatzen dira (saltzailea bezeroarekin, adibidez); kanal inpertsonaletan, berriz, ez dago 

komunikazio pertsonalik (irratia, prentsa, telebista, posta, saltokiko kartelak eta abar). 

- Igorlea. Mezua jaulkitzen du. 

- Hartzailea. Mezua jasotzen du. 

- Kodetzea. Igorleak mezua kode batera bihurtzen duen urratsa; euskarri baten bidez 

hartzailearengana iristea da helburua. 

- Deskodetzea. Komunikazio-prozesuan, hartzaileak mezua jasotzen eta interpretatzen duen 

urratsa da. 

- Atzeraelikadura. Komunikazio-prozesuan, mezuaren igorleak mezuak hartzailearengan 

sorturiko erantzunaz edo erreakzioaz duen pertzepzioa. 

- Zarata. Komunikazio-prozesuan, igorleaz eta hartzaileaz kanpoko eragina, mezua 

distortsionatzen duena. 
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Ondorioz, enpresek honelako urrats hauek eman behar dituzte marketineko komunikazio-

prozesu batean: 

1) Zehaztu behar dute zer xede-publikori bidali nahi dioten mezua. 

2) Mezua kodetzen dutenean, kontuan hartu behar dute xede-publiko horrek interpretatzen 

jakin beharko duela. 

3) Komunikazio-kanalek bermatu behar dute mezua baldintza egokietan iritsiko dela eta 

xede-publikoarentzat egokia dela. 

4) Kontrolatu behar dute komunikazioa distortsiona lezakeen zarata ager litekeela. 

7.3. Komunikazio-mixa: motak eta moduak 

Merkataritza-komunikazioak bost tresna dauzka, eta bostek osatzen dute komunikazio-mixa: 

publizitatea, salmenta sustapena, harreman publikoak, salmenta pertsonala eta zuzeneko marketina. 

Komunikazio-
mixa 

Publizitatea 

Harreman 
publikoak 

Salmenta-
sustapena 

Salmenta 
pertsonala 

Zuzeneko 
marketina 
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Kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta erosteko gogoa pizteko egiten diren ekintzen 

multzoa da komunikazio-mixa. 

- Publizitatea. Igorle identifikatu batek mezu inpertsonal ordainduak eta limurtzaileak igortzen 

dizkio xede-talde bati, komunikabideen bitartez, marka edo produktu jakin baten onarpenean eta 

erosketan eragiteko helburuarekin. 

- Salmenta-sustapena. Epe laburreko pizgarri batzuen multzo bat –ekonomikoak edo materialak– 

eskaintzen zaie bitartekariei, saltzaileei edota kontsumitzaileei, epe laburrean eskaria gehitzeko 

asmoz; hala nola deskontuak, kupoiak, zozketak, doako laginak edo opariak. 

- Harreman publikoak. Enpresa edo erakunde batek gizartearen edo kontsumitzaileen onarpena 

lortzeko eta haien aurrean irudi ona emateko egiten diren komunikazio-ekintzak. 

- Salmenta pertsonala. Saltzailearen eta eroslearen arteko harremana pertsonala eta interaktiboa 

da salmenta mota honetan. Hots, komunikazio-tresna pertsonala da: informazioa zuzenean igorri 

eta jasotzen da bezeroekiko harremanetan. Ondorioz, zalantzak argitu, aholkatu eta informatu 

egin daitezke komunikazio mota zuzen honetan. 

- Zuzeneko marketina. Kontsumitzailearen erantzuna edo harekin harreman interaktiboa sustatu 

nahi duten komunikazio-ekintzen multzoa da zuzeneko marketina. Datu-baseen kudeaketan 

oinarritzen da, eta zuzenean kontsumitzaileari begira egindako komunikazio modua da; besteak 

beste, zuzeneko posta, katalogo bidezko salmenta, telezerbitzuak, telemarketina edo posta 

elektroniko komertziala.  

Oro har, enpresek, komunikazio-tresna bakar batez baliatu baino, nahasi egiten dituzte komunikazio-

tresnak, merkatu-xedearekin ahalik eta ondoen komunikatzeko eta helburuak lortzeko. Hortaz, 

marketin-mixeko tresnak era koordinatuan landu behar dira, komunikazio-estrategiaren emaitza 

hobeezina izan dadin. 

Enpresek komunikazio-tresnak hautatu behar badituzte, kontuan hartuko dute zenbait faktorek 

eragiten dutela komunikazio-tresnen hautapenean: 

- Zer baliabide ditu enpresak? 

- Zer produktu edo zerbitzu mota da? 

- Zer merkatutara bideratu nahi da eskaintza? 

- Zer bizi-zikloko fasetan dago produktua? 

- Zer marketin-estrategia du enpresak? 
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7.4. Komunikazio-politiken helburuak 

Merkataritza-komunikazioak hiru helburu nagusi –informatzea, limurtzea eta gogoratzea– izan arren, 

enpresek gehiago zehaztu behar dituzte helburu horiek komunikazio-politiken estrategiak planifikatzen 

dituztenean. Hona hemen adibide garrantzitsuenetako batzuk: 

- Produktuaren berri ematea. Produktu jakin bat erosiko da, baldin eta lehenengo eta behin 

xede-publikoak eta banaketa-kanaleko bitartekariek eskaintza horren berri izaten badute. 

- Informazioa eskaintzea. Informazioa ezinbesteko baliabidea izango da 

kontsumitzaileentzat, batez ere erosketak konpromiso handikoak badira edo erosteko 

baliabide asko behar badira; izan ere, informazioari esker zalantzak eta ziurtasunik eza 

murrizten dituzte kontsumitzaileek. 

- Produktua probatzera bultzatzea. Enpresek haien produktuak probatzera limurtu eta 

motibatu behar dute xede-merkatua. Horrela, erosketek dakarten ziurgabetasuna murriztuko 

dute kontsumitzaileek. 

- Markaren aldeko leialtasuna sustatzea. Enpresek komunikazio-kanal arinen bitartez jarri 

behar dute harremanetan egungo bezeroekin, marka-lehenespena alda ez dezaten eta 

lehiakideen produktuak erosten has ez daitezen. 

- Enpresa-ekintzei buruz informatzea. Enpresek bere ekintzak jakinarazi  behar dizkiete 

kontsumitzaileei, batik bat ekintza horiek eragin handia izaten badute ingurunean. 
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7.5. Publizitatea 

Enpresek kontsumitzaileen portaera aldatzeko asmoz erabiltzen dute askotan publizitatea. 

Hona hemen publizitatearen ezaugarri nagusiak: 

- Marketin-tresna bat da. Enpresaren komunikazio-estrategiaren barnean sartzen da; beraz, 

publizitate-mezuek bat etorri behar dute marketin-mixeko beste osagai guztiekin. 

- Aurkezpen-tresna. Publizitateak produktuen edo zerbitzuen berri ematen du, merkataritza-

komunikazio helburu nagusiak –informatzea, limurtzea eta gogoratzea– lortzeko 

helburuarekin. 

- Aldebakarrekoa. Mezua iragarletik publikora joaten da soilik, eta ez ohi da publikoaren 

erantzuna ahalbidetzen. 

- Inpertsonala. Publizitatea publiko ezezagunaren talde orokor batera bideratzen da. 

- Masiboa. Publizitatea publiko zabal-zabalera bideratzen da komunikabide masiboen bitartez. 

- Igorleak mezua kontrolatzen du. Iragarleak berak erabakitzen du zer iragarki igorri, noiz 

eta zer hedabideren bitartez. 

- Kostua du iragarlearentzat. Komunikazio-tresna honek inbertsio handia dakarkio enpresari. 

- Xede-publiko jakin bati bideratzen zaio. Publizitate-mezu bakoitza ezagutu gabeko 

publiko zabal bati bideratu arren, iragarleek hautatzen dute zer publikori bideratu nahi dioten 

mezua: produktuarekin erlazionatutako ezaugarriak dauzkan publikoari igortzen dio mezua, 

azken finean horixe baita enpresaren xede-publikoa. 

- Planifikatzen da. Publizitate-plangintza egoki baten diseinuak eta garapenak xede-

publikoarekiko kontaktua eta komunikazio-hedapen eraginkorra ahalbidetzen dute. 

- Izaera komertziala. Publizitatearen helburu nagusia xede-publikoaren erosketa-erabakietan 

eragitea da. 
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Publizitatearen bi elementu nagusiak 

Publizitate-mezua. Zer eta nola esaten den: hori da publizitate-mezua. Testuak, irudiak, soinuak eta 

ikurrak erabil daitezke publizitate-helburuak lortzeko. Gainera, publizitate-mezuak zer eskaintzen den 

eta zergatik den interesgarria irudikatu behar du. 

Eslogana. Iragarkien xedea eta muina laburbiltzen duen esaldi edo lema laburra, esanguratsua, 

erakargarria eta oroiterraza da. Publikoaren arreta lortu eta oroitzapena sortu nahi da esloganen 

bitartez. Normalean, esloganek iragarkia ireki edo itxi ohi dute. 
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Publizitatearen helburuak 

Publizitatearen bidez, eskaria suspertu nahi da, edo, beste era batean esanda, salmentak handiagotu 

nahi dira. Beraz, honelako urratsak jarraitu behar dira helburu horiek lortzeko: lehenengo eta behin, 

eroslea motibatu behar da; gero, produktu jakin baten onarpena eta harexen aldeko jarrera positiboa 

sortu behar da; eta, azkenean, erosteko nahia piztu behar da. Eta hori guztia komunikazio-helburu 

nagusi batzuen bitartez lortzen du publizitateak: 

a) Informatzea 

Publizitateak produktuak ezagutzeko aukera ematen dio xede-publikoari: eskaria sortzea errazten du, 

eta marka-irudia hobetu. 

Zehatz-mehatz honelako helburuak izan ditzake informatzeko publizitateak: 

- produktu berri baten merkaturatu dela komunikatzea 

- produktu-ezaugarriak deskribatzea 

- produktua nola erabili irakastea publikoari 

- erabilera berriak iradokitzea 

- prezio-aldaketa bati buruz informatzea 

- gaizkiulertuak argitzea  

- kontsumitzaileen beldurrak murriztea 

- enpresa-irudi bat sortzea 

- salmenta-sustapenak jakinaraztea eta babestea 

- gizarte-kausei laguntzea 
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b) Limurtzea 

Publizitateak xede-publikoari sinetsaraz diezaioke portaera zehatz batzuk gauzatu behar dituela; era 

berean, komunikazio-teknika oldarkorren bitartez, marka jakin baten aldeko zaletasuna handitu 

dezake. 

Zehatz-mehatz honelako helburuak izan ditzake limurtzeko publizitatea: 

- erosle berriak erakartzea 

- erabilera-maiztasuna areagotzea 

- marka-lehenespena sortzea 

- kontsumitzailea mementoan erosteko limurtzea  

- beste marka batera aldatzera bultzatzea 

- saltokirako bisita bat proposatzea 

- telefono-dei bat eskatzea 

- saltzaile baten bisita onartzea 

- produktuaren gaineko pertzeptzioa aldaraztea 
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c) Gogoratzea 

Publizitateak leialtasuna susta dezake enpresa jakin batek dagoeneko badituen bezeroen artean, 

erosteko errepikatze-tasa eta eskaria indartzen dituelako. 

Zehatz-mehatz honelako helburuak izan ditzake gogoratzeko publizitateak: 

- produktuaren ospe handiari eustea 

- produktu jakin baten izena eta abantailak gogoraraztea 

- non erosi gogoraraztea 

- marka edo produktua sasoiz kanpo gogoraraztea 

- produktua etorkizunean beharko dela gogoraraztea 
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Publizitate motak 

Hainbat irizpideren arabera sailka daitezke publizitate motak: 

Edukien arabera 

- Produktu-publizitatea. Produktu jakin baten eskaria sustatu nahi da publizitate honen bitartez, 

eta, horretarako, produktu horren ezaugarriak, onurak edo abantaila lehiakorrak adierazten dira. 

- Publizitate instituzionala edo korporatiboa. Xede-publikoren iritziak, usteak eta jarrerak 

aldatu edo sortu nahi dira. Produktuen erosketa-erabakien prozesuetan eragiteko erabil daiteke; 

adibidez, alkohol-kontsumo arduratsuaren aldeko publizitate-kanpainak, ohitura osasungarriak 

garatzekoak edo produktu freskoen kontsumoa indartzekoak. 

 

- Publizitatea kooperatiboa edo elkartua. Produktu osagarriak merkaturatzen dituzten hainbat 

iragarlek sustatzen dituzte publizitate-kanpainak; horrela, handitu egiten da eskaintzaren balioa; 

adibidez, batzuetan, detergenteak, karearen kontrako produktuak eta distira-ateratzekoak 

iragartzen dira elkarrekin. 
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Estiloaren arabera 

- Publizitate biguna. Publizitate-mezuaren ardatza marka gogoratzea da, eta produktuaren 

ondasunak edo salmenta-proposamena nekez aipatzen dira. Mezuak ez dio presio gehiegirik egiten 

publikoari. 

 

- Publizitate gogorra: Mezu nagusia produktuaren erosketa piztera bideratzen da, eta, 

horretarako, produktuaren ezaugarriak eta onurak azpimarratzen dira. Mezua erasokorra eta 

aginduzkoa izaten ohi da. Batzuetan, erosteko aginduzko hitzak erabil daitezke: Erosi! 
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Mezu motaren arabera 

- Publizitate emozionala. Kontsumitzaileen emozioetan oinarrituz egiten den publizitatea. 

- Publizitate arrazionala. Kontsumitzaileen logikan eta arrazoian oinarrituz egiten den 

publizitatea. Produktuaren ezaugarriak eta alde onak ezagutarazten saiatzen da. 

 

Produktuen bizi-zikloko faseen arabera 

- Merkaturatze-publizitatea. Produktu berri bat jakinarazi nahi da. Bizi-zikloko merkaturatze-

fasean erabiltzen da. 

- Mantentze-publizitatea. Produktua, marka edo enpresa gogoratu nahi da. Bizi-zikloko 

heldutasun-fasean erabiltzen da. 

 

Beste publizitate mota batzuk 

Produktu motaren arabera Iragarlearen arabera Bidearen arabera 

 Kontsumo-produktuen 

publizitatea 

 Zerbitzu-publizitatea 

 Industria-produktuen 

publizitatea 

 Enpresa-publizitatea 

 Elkarte-publizitatea 

 Administrazio-publizitatea 

 Telebista-publizitatea 

 Prentsa-publizitatea 

 Irrati-publizitatea 

 Zinema-publizitatea 

 Kanpo-publizitatea 

 Saltokiko publizitatea 

 Internet bidezko publizitatea 

 Telefono mugikorraren 

bidezko publizitatea 
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7.6. Publizitate-hedabideak eta euskarriak 

Publizitate-kanpaina bat planifikatu orduko, ezinbestean erabaki behar da zer publizitate-hedabide 

edota euskarri diren egokienak, mezuaren hedapen handia eta publizitate-helburuak lortu nahi badira. 

Publizitate-hedabidea. Publizitate-mezuak igortzeko erabiltzen diren hedabideak dira: 

egunkariak, aldizkariak, telebista, irratia, kaleko kartelak eta abar.  

Publizitate-euskarria. Publizitate-hedabide batean publizitate-mezua zabaltzeko erabiltzen den 

sostengu edo leku konkretua. Publizitate-hedabide orokor baten barruan, kanal bakoitza da 

publizitate-euskarria: adibidez, Berria egunkaria, ETB1 telebista, publizitate-hesi bat… 

Publizitate-formatua. Publizitate-mezuak igortzeko erabiltzen diren egiturak edo formak; 

adibidez, hogei segundoko iragarkia (spota), publirreportajea edo telepromozioa izan daitezke 

telebistako zenbait formatu. 

Hona hemen, publizitate-hedabide eta euskarri nagusi ezaugarri garrantzitsuenak: 

Telebista 

Telebistak irudiak, soinuak eta mugimendua nahasten ditu; beraz, sormenezko aukera asko 

eskaintzen dizkio publizitateari.  

Oro har, erakarpen-ahalmen handiko komunikabidea da; ondorioz, ikus-entzuleen kopurua eta 

publizitatea txerkatzeko kostua handiak dira. Telebista-publizitatearen ekoizpen-kostua handia izan 

arren, inpaktu bakoitzeko kostua ez da handia. 

 

Prentsa 

Idatzizko komunikabide nagusia da. Egokia da hausnartzea eta argudiatzea eskatzen duten 

publizitate-mezuentzat. Prentsa-euskarri nagusiak egunkaria, aldizkariak, egunkarien eranskinak eta 

doako prentsa dira. Aldizkariek eta egunkarien eranskinek inprimatze-kalitate hobea daukate besteek 

baino. 
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Egunkari asko probintzia, eskualde edo toki zehatz batean soilik banatzen direnez, irizpide geografiko 

jakin batzuetan oinarriturik hauta daitezke. Aldizkariak, aldiz, irizpide demografikoen edo 

sozioekonomikoen arabera hauta daitezke. 

Irratia 

Irrati-euskarriak irizpide geografikoen edo demografikoen arabera hauta daitezke, ondo zehaztuta 

daukatelako haien xede-publikoa. 

Publizitatea txerkatzeko kostua txikia da, baina irudien laguntzarik ez izateak murriztu egiten ditu 

publizitatearen eraginkortasuna eta iraunkortasuna. Gainera, informazio konplexua adieraztea zaila da 

irratien bidez. 

 

Zinema 

Alde batetik, zinemak ikuste-kalitate handia duenez, erraz lortzen da ikusleen arreta, eta, ondorioz, 

eraginkorra izaten da publizitatea. Halaber, zinemak publizitatea txerkatzeko kostu txikia du. 

Baina beste alde batetik, zinema-publizitatearen ekoizpen-kostua handia izaten da, eta, ostera, 

publikoaren kopurua txikia, publizitatea proiekzioen hasieran ematen delako eta aretoen edukierak 

mugatu egiten duelako ikusleen kopurua. 
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Kanpo-publizitatea 

Testu labur eta irudi baten bidez komunikatzen da mezua. Kaleetan edo leku publikoetan kokatutako 

publizitate-euskarriak dira: publizitate-panelak, olanak, errepide bazterreko kartelak, hiri-altzariak, 

hormak, markesinak, autobusak… 

Alde batetik, euskarriak irizpide geografikoen arabera hauta daitezke, publizitatea txerkatzeko kostua 

txikia da, eta mezuek luze iraun dezakete. Beste alde batetik, publizitate-mezuek soilak eta bisualak 

izan behar dute. Gainera, mezuen eraginkortasuna baldintzatzen du euskarrien kokaguneak. 

 

Saltokietako publizitatea 

Publizitate euskarri hauek saltokietan bertan egoten dira: kartelen, errotuluen edo erakustokien bidez 

nahiz ahozko edo ikus-entzunezko komunikazioen bidez egiten da. 

Kontsumitzaileek ondo onartzen dute publizitate mota hau; izan ere, saltoki-dekorazioaren beste atal 

bat dela irizten diote. 

 

Internet bidezko publizitatea 

Internetek banan-banan elkarri eragiteko aukera asko eskaintzen dituenez, publizitate kanpaina asko 

Interneten bidez soilik zabaltzen dira. 
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Internetek baditu alde on batzuk: kostu txikiko publizitate-hedabidea da, hainbat irizpideren arabera 

segmenta daiteke xede-publikoa, publizitate-formatu asko eskain daitezke teknologia multimediari 

esker, 365 egunetan eta 24 orduetan atzi daiteke informazioa… 

Hala ere, baditu Internetek alde txarrak ere: izan ere, erabiltzaile askok uste dute Interneten bidezko 

publizitate formatu batzuek euren bizimodu pribatuan sartzen dutela muturra. 

 

Telefono mugikorraren bidezko publizitatea 

Telefono mugikorreko mezuak hartzaileei egokituak bidaltzen dira, hainbat formatutan –testuak, 

irudiak, bideoak, animazioak, audio-artxiboak…–.  

Publizitate-hedabide honek zenbait abantaila ditu: berehalakotasuna, kostu txikia eta mezuak neurrira 

egiteko aukera; alabaina, hartzaileek mezu horiek arbuia ditzakete, gogaitu egiten dituztelako. 

7.7. Publizitate-kanpainak 

Publizitatearen kudeaketa 

Enpresek publizitatea nola kudeatu erabaki behar dute euren ezaugarrien eta baliabideen arabera: 

- Enpresak berak kudeatzen du publizitatea. Publizitatea planifikatzeko prozesu osoa edo 

gehiena barneko baliabideen eta kontrolen bitartez garatzen da; horretarako, enpresa batzuek 

publizitate-saila sortzen dute. 

- Kanpoko enpresa baten esku uzten da publizitatearen kudeaketa. Enpresek 

publizitate-agentziak kontratatzen dituzte. Publizitate-agentziak enpresa independenteak 

dira, eta diseinatu, prestatu eta garatu egiten dizkiete publizitate-kanpainak kontratatu 

dituzten enpresei; halaber, publizitate-agentzia batzuek publizitate-hedabideetan txerta 

ditzakete sortu dituzten publizitate-piezak. 

- Enpresek eta publizitate-agentziek elkarrekin kudeatzen dute publizitatea. 

Enpresaren barnean lantalde edo departamentu bat sortzen da publizitate-agentziekin batera 

lan egiteko. Alde batetik, publizitate-agentzia horiek kanpainak planifikatu, diseinatu eta 

gauzatu egiten dituzte; beste alde batetik, publizitate-estrategiek erraz egin dezakete bat 

enpresaren marketin-planarekin. 
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Publizitate-kanpainak planifikatzea 

Publizitate-kanpaina: publizitate helburuak lortzeko behar diren ekintzen multzoa. 

  

PUBLIZITATE-
KANPAINAK 

PLANIFIKATZEA 

1. Publizitate-helburuak zehaztea 

2. Xede-publikoa hautatzea 

3. Aurrekontua zehaztea 

Metodoa arbitrario 

“Ahal den guztia” 
metodoa 

Lehenagoko 
aurrekontuaren 

araberako metodoa 

Salmenten gaineko 
ehunekoaren metodoa 

Lehiazko 
parekotasunean 

oinarritutako metodoa 

Publizitate-
helburuetan 

oinarritutako metodoa 

4. Sormenezko estrategia eta 
publizitate-hedabideetako 

plangintza 

5. Publizitatearen eraginkortasun-
kontrola eta ebaluazioa 

Aurretesta 

Postesta 
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Urrats zehatz batzuk eman behar dira publizitate-kanpainetan: 

1. Publizitate-helburuak zehaztea 

Zer esan eta nori esan zehaztu behar da komunikazio-helburu mota honetan. Gainera, informatzeko, 

limurtzeko edo gogoratzeko helburu orokorrekin, marketin-planeko helburuekin eta komunikazio-

estrategiarekin bat egin behar dute. 

2. Xede-publikoa hautatzea 

Publizitate-kanpaina zuzenduko zaien pertsonen multzoa da xede-publikoa. Ondo jakin behar da zer 

profil daukaten pertsona horiek: emakumeak ala gizonak diren, zaharrak ala gazteak diren, euren 

gizarte-maila zein den… 

Gainera, produktu jakin bat erosteko orduan azaltzen den portaera aztertzen bada, erosleen 

ezaugarriak identifika daitezke, eta xede-publikoa aukeratzea erraztu. 

3. Aurrekontua zehaztea 

Fase honetan zehaztu behar da publizitatean zenbat inbertituko den epe zehatz batean helburuak 

lortzeko. 

Zenbait metodo daude aurrekontua finkatzeko: 

- Metodo arbitrarioa. Publizitate-kanpainaren enpresa-arduradunek dauzkaten esperientziaren eta 

intuizioaren arabera ezartzen da aurrekontua, era subjektiboan. 

- “Ahal den guztia” metodoa. Enpresa jakin batek inberti dezakeen kantitate maximoa ezartzen 

zaio publizitate-kanpainari, publizitate-helburuak kontuan hartu gabe. 

- Lehenagoko aurrekontuaren araberako metodoa. Aurreko aldian inbertitu zen kantitate 

berdintsua ezartzen da. 

- Salmenten gaineko ehunekoaren metodoa. Iraganeko edo aurreikusitako salmenten gaineko 

ehuneko zehatz bat esleitzen zaio publizitatea egiteko aurrekontuari. 

- Lehiazko parekotasunean oinarritutako metodoa. Lehiakideek publizitatean inbertitzen duten 

bezainbeste inbertitzen da. Horrela, lehiakideek komunikabideetan lortzen duten nabarmentasun 

bera lortuko da. 

- Publizitate-helburuetan oinarritutako metodoa. Helburuak lortzeko behar den kantitatea 

esleitzen zaio aurrekontuari: lehenik, helburuak finkatu eta gero, zer ekintza behar diren ezartzen 

da, eta, azkenik, ekintzak horiek lantzeko behar den aurrekontua izango da publizitate-inbertsioa. 

Metodorik logikoena eta zentzuzkoena da. 
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4. Sormenezko estrategia eta publizitate-hedabidetako plangintza 

 

Sormenezko estrategia: publizitate-kanpaina gidatuko duen oinarrizko ideia. Azken finean, 

xede-publikoaren arreta lortu behar da enpresaren, markaren eta produktuaren irudi positiboa 

adieraziz. Horretarako, sormenezko baliabiderik egokienak aukeratzen dira komunikazio-

helburuak lortzeko. 

Publizitate-mezua ere erabakitzen da sormenezko estrategian, xede-publikoaren beharretan, 

portaeretan eta motibazioetan oinarriturik. Hala ere, mezuak eraginkorrak izateko, ez da bakarrik  zer 

esaten den hartu behar kontuan, baita nola esaten den ere. 

Mezuak AIDA modeloari jarrai diezaiokete eraginkor izateko: Arreta, Interesa, Desira eta Akzioa 

urratsetan oinarritzen den komunikazio-eredua da. Eta eredu honen arabera, merkataritza-

komunikazioak kontsumitzailearen arreta lortu behar du lehenik, produktua badela jakin behar du 

kontsumitzaileak; gero, interesa piztu behar zaio produktua ezagutzeko; ezagutu ahala, erosteko 

desira sortu behar zaio; eta, azkenik, erosi –akzioa– egin behar du. 

Publizitate-hedabidetako plangintza: Publizitate-hedabiderik, euskarririk eta formaturik 

egokienak hautatzen dira mezua xede-publikoari helarazteko eta kanpainaren helburuak 

lortzeko. Ondorioz, ahalik eta antzekoak izan behar dira hautatutako publizitate-hedabideen 

publikoa eta publizitate-planen xede-publikoa. 

Hedabide-plana izeneko dokumentu batean idazten da publizitate-hedabideetako plangintza. 
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Normalean, enpresa askok beste enpresa batzuen menpe uzten dituzte bi eginkizun horiek: 

publizitate-agentziek hartzen dute sormenezko estrategiaren ardura, eta hedabide-zentralek 

publizitate-kanpainarako komunikabiderik egokienak hautatzen dituzte. 

Hedabide-zentralek publizitate-espazioak –hedabideei erositakoak– birsaltzen dizkiete publizitate-

agentziei edo zuzenean iragarleei. Halaber, aholka diezaiekete iragarleei zer publizitate-hedabidetako 

plangintza egokitzen zaien gehien. 

Enpresa iragarleek briefing izeneko dokumentu bat entregatu ohi diete publizitate-agentziei. 

Publizitate-kanpainari buruzko jarraibideak idazten dira briefingean: publizitate-helburuak, xede-

publikoa, aurrekontua, kanpainaren iraupena… 

Hedabide-zentralek bigarren mailako datuen arabera hautatzen dituzte publizitate-hedabideak eta 

euskarriak, hedabide bakoitzak dituen audientzia, estaldura edo barneratze-maila aztertuta. 

 

5. Publizitatearen eraginkortasun-kontrola eta ebaluazioa 

Behin publizitate-mezuak hedatu eta gero ere, publizitate-kanpaina ez da amaitutzat jotzen. izan ere, 

publizitatearen eraginkortasuna ebaluatu behar da orduan: lortu al dira publizitate-helburuak? 

Halaber, ebaluatu egin behar da ea egokia izan den mezua xede-publikoari eragiteko eta zer hedapen-

maila lortu duen publizitate-hedabideetako plangintzak. 

  

Briefing 

Sormenezko estrategia 

Publizitate-mezua  

Publizitate-hedabideetako plangintza 

Hedabide-plana 

Hedabide-zentrala 

Enpresa BRIEFING Publizitate-agentzia 
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Bi tresna nagusi daude publizitatearen eraginkortasuna neurtzeko: 

a) Aurretesta. Publizitate-kanpaina hasi baino lehen egiten den merkataritza-ikerketa. 

Kanpainak xede-publikoan nolako eragina izango duen neurtzen da. Halaber, publizitate-

plangintzan egin diren balizko akatsak identifikatzen saiatzen da. 

Aurretestek iragarkien osagaiak eta zer osagai gogoratzen dituen publikoak gehien azter ditzakete: 

uztartzen al dira marka eta iragarkia?; nabarmendu gabeko iragarkia al da?… Batzuetan, behin-

behineko iragarkien ale bat erakusten zaio xede-publikoaren lagin bati, mezua ulertzen dela eta 

ezezko erreakziorik eragiten ez duela baieztatu nahi delako. 

b) Postesta. Publizitatea hedatzen den bitartean edo bukatu ondoren egiten diren ebaluazio-

ikerketak. Zenbat pertsonari heldu zaien publizitate-mezua, nola interpretatu duten eta nolako 

zirrara eragin dien aztertzen da. Honelako postestak daude, besteak beste: 

- bat-bateko edo iradokitako oroitzapenak aztertzea 

- kanpaina hasi eta 24 ordura, haren eragina aztertzea 

- publizitate-kanpainak salmentetan izan duen eragina aztertzea 

- jarreretako eragina aztertzea  
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7.8. Produktuaren briefinga  

Briefinga.  Iragarleak publizitate-agentziari ematen dion dokumentua. Oro har, publizitate-

kanpainaren helburuek eta enpresa-iragarleari, produktuari eta xede-publikoari buruzko informazioak 

osatzen dute briefinga. 

Publizitate-kanpainarako jarraibideak ematen zaizkie briefingean publizitate-agentziei: 

1. Informazioa 
Produktuaren eta enpresaren ezaugarriak, posizionamendua, merkatu-

kuota, abantaila lehiakorrak… 

2. Kanpainaren 

helburuak 

Enpresaren komunikazio helburu nagusiak eta, batez ere, publizitate-

kanpainaren helburuak 

3. Xede-publikoa 
Xede-publikoa osatzen duten segmentuak: oraingo tamaina eta tamaina 

potentziala, mezu-hartzaileen kokapena eta profila. 

4. Komunikazioaren 

ardatza 

Igorri nahi den mezuaren argumentu-egitura eta argumentuaren haria 

Orobat, zer produktu-irudi helarazi nahi den zehazten da adjektibo 

batzuen bidez. 

5. Publizitate-

hedabideak  eta 

euskarriak 

Nahien diren publizitate-hedabideak eta euskarriak xede-publikoarekin 

kontaktatzeko. 

6. Iraupena 

Publizitate-kanpainaren epea: noiztik noiz arte izango den –egun, aste edo 

hil batzuk–. 

Batzuetan, mugarri batzuen datak adierazten dira. 

7. Hedapen 

geografikoa 
Publizitate-kanpainak barne hartuko duen eremu geografikoa. 

8. Aurrekontua 
Aurrekontu-sail bakoitzeko inbertsioa: ikerketa, sormena, hedapena, 

administrazioa, kontrola eta aurreikusi gabeko gastuak. 

9. Gomendioak 
Iragarleek beste alderdi garrantzi batzuk idatz ditzakete: iragarkien 

iraupena, tonua, estiloa… 
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Publizitate-agentziak 

Publizitate-agentziak. Publizitate-kanpainaz arduratzen diren zerbitzu-enpresak dira: iragarleek 

publizitatea sortzeko, prestatzeko, programatzeko eta gauzatzeko kontratatzen dituzte publizitate-

agentziak. 

Publizitate-agentziek zuzendaritza bat eta sortze-, kontu-, publizitate-hedabideetako plangintza-, 

ikerketa-, ekoizpen- eta finantza-sailak izan ditzakete. 

Publizitate-agentzien lana honela egituratzen da: 

1) Publizitate-kanpaina bat egin nahi duen enpresa bat –iragarlea– publizitate-agentzia batekin 

jartzen da harremanetan, eta kontu-sailari ematen dio briefinga. 

2) Kontu-sailak kanpainaren helburua eta bukatzeko epemuga adierazten dizkie sortze-sailari eta 

publizitate-hedabideetako plangintza-sailari; horrela, sormen-estrategia eta publizitate-

hedabideetako plangintza landuko dute, hurrenez hurren. 

3) Sail bakoitzak bere estrategia amaitu ondoren, saileko arduradunak bezeroarekin biltzen dira 

euren proposamenak aurkezteko. 

4) Bezeroak gehien gustatzen zaion proposamena hautatu eta gero, ekoizpen-sailari bidaltzen 

zaio, ideia gauza dezan. 

Egindako lana hainbat modutan ordaintzen zaie publizitate-agentziei: publizitate-hedabideetan 

kontratatutako zenbatekoaren gaineko artesari bat, zerbitzu-sari finko bat, sistema misto bat edo 

emaitzen araberako ehuneko bat. 
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7.9. Publizitatearen lege-arauketa 

Merkataritza-komunikazioren prozesu guztiak eta publizitatea bereziki legeen barruan gauzatu behar 

dira; izan ere, indarreko zuzenbide-esparruak eta zenbait arau etikok araupetzen dute publizitatea. 

Indarreko zuzenbide-esparrua 

Arau nagusia Publizitate Orokorrari buruzko azaroaren 11ko 34/1988 Legea da, baina 2009an aurreko 

legearen eduki batzuk moldatu zituen beste lege batek: 29/2009 Legea, abenduaren 30ekoa, lehia 

desleialaren eta publizitatearen lege-araubidea aldatzen duena kontsumitzaileen eta erabiltzaileen 

babesa hobetzeko. 

Publizitate Orokorrari buruzko Legeak honela definitzen du publizitatea: “Jarduera komertzial, 

industrial, profesional edo arte-jarduera batean edozein pertsona fisikok edo juridikok egindako 

komunikazioa, publikoa zein pribatua, modu zuzenean edo ez-zuzenean ondasun mugikorren edo 

mugiezinen, zerbitzuen, eskubideen eta betebeharren kontratazioa bultzatzeko”. 

Horren bitartez, enpresek euren produktuei buruzko informazioa ematen dute, eta, aldi berean, 

kontsumitzaileak produktu jakin bat eros dezan konbentzitu nahi dute. Alabaina, iragarkiek ezin dute 

kontsumitzailea nahastu edo engainatu bere erosketa erabakia aldatzeko. Horrelako praktikak eta 

beste batzuk publizitate ez-zilegiaren parte dira. 

Publizitate ez-zilegiaren motak 

Kontsumitzaileen eskubideak zenbait iragarki bidegaberen forma eta edukietan finkatzen dira. Horrela, 

publizitate ez-zilegiaren kontzeptuak ondorengo kategoriak biltzen ditu: 

- Pertsonen duintasunaren kontra doan publizitatea edo Konstituzioan jasotako balio eta 

eskubideak urratzen dituena, bereziki haurrei, gazteei eta emakumeei buruzkoak. 

- Publizitate subliminala. Estimuluak sortzeko tekniken bitartez pertsonengan eragin 

dezakeena da, euren subkontzientean produktu edo zerbitzu jakin baten kontsumitzeko 

beharra sortuz. Halere, jarduera horiek egiaztatzea oso zaila da eta ez dago ustezko ez-

zilegitasun honi men egin dion epai juridikorik. 

- Adingabeak erostera bultzatzen duen publizitatea, euren esperientzia eza edo 

sineskortasuna esplotatuz. Gainera, adingabekoei zuzendutako publizitateak argi utzi beharko 

ditu produktuaren ezaugarriak, segurtasuna eta haurrak izan behar dituen gaitasun eta 

trebetasunak; kalterik hartu gabe edo beste edonori kalterik eragin gabe erabil ditzaten. 

- Publizitate desleiala, publizitate engainagarria eta publizitate erasotzailea.  
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Azken horiek lehiakortasun desleialeko jardueren izaera dute eta Lehiakortasun Desleialari buruzko 

urtarrilaren 10eko 3/1991 Legean agertzen dira:  

- Publizitate desleialak lehiakideen izen txarra eman, iraindu edo mesprezatzea bilatzen du. 

Enpresa baten edo produktu baten ospeaz edo izen onaz aprobetxatzea, edo kontsumitzailea 

nahastea ere desleiala da. 

- Publizitate engainagarriak okerrera eraman ditzake kontsumitzaileak eta euren jarduera 

ekonomikoan eragin. Produktuaren ezaugarriak egiazkoak izan behar dira eta ezin dute 

pertsonen erosteko erabakia aldatuko duen inolako nahasmenik eragin.  

- Publizitate erasotzaileak pertsonek aukeratzeko duten askatasuna aldatzea du helburu: 

jazarpenaren, derrigortzearen edo bidegabeko eraginaren bitartez. 

Gainera, alkoholarekin eta tabakoarekin gertatzen den bezala, merkatuko beste produktu askok 

hainbat arau dauzkate: bankuek, janariek, jostailuek, medikamentuek eta abarrek berezko arauketa 

dute. 

Arau etikoak 

Publizitate-ekintzetan parte hartzen duten kolektiboek –komunikabideak, igarleak, hedabide-

zentralak, publizitate-agentziak– borondatez onartzen dituzten arauak dira. 

Autocontrolek, merkataritza-komunikazioa autoerregulatzeko elkarteak, publizitate-

autorregulazioren arauak kontrolatzen ditu estatuan: publizitatea prozesu ekonomikoan 

instrumentu erabilkorra dela bermatzen du Autocontrolek, beti ere kode etiko bati jarraituz eta 

publizitatearen hartzaileen eskubideak errespetatuz. 

Autocontrolek bi eratan erregulatzen du marka askoren publizitatea: 

- Alde batetik, publizitate-lan bat kaleratu behar duen enpresa batek Autocontrolera jo dezake, 

publizitate hori egokia den edo ez jakiteko: Autocontrolek aholkuak ematen dizkio enpresa 

horri, edo zuzenketak egin diezazkioke. 

- Beste alde batetik, Autocontrolek arbitraje-funtzioa bete dezake: publizitatearekiko arazoak 

edo gatazkak ebazten ditu. Esate baterako, elkarte batek uste badu iragarki batek legeren bat 

betetzen ez duela, erreklamazio bat aurkez diezaioke iragarleari. Enpresa horrek erreklamazio 

horren eskaria onar eta bete dezake; bestela, iragarleak uste badu bertan estimatzen dena 

bidezkoa ez dela, erreklamazioa deuseztatuko du, eta Autocontrolek ebatziko du gatazka. 
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7.10. Harreman publikoak 

Harreman publikoak: Enpresa jakin baten eta haren produktuen aldeko informazioa eta jarrera 

positiboak sortzeko komunikazio-ekintzak. 

Xede-publikoaren konfiantza eta sinesgarritasuna lortzen saiatzen da harreman publikoen bidez: 

berriak eta komunikatuak sortuz, prentsaurrekoak emanez, ekitaldiak babestuz, konferentziak 

antolatuz, erakustazoketan parte hartuz... 

Harreman publikoek honelako helburuak lor ditzakete: 

- produktu berriak merkaturatzeko komunikazio-kanpainei laguntzea 

- heldutasun fasean dauden produktuen birposizionamenduei laguntzea 

- produktu-kategoria jakin batzuen aldeko gogoa eta arreta sustatzea 

- xede-publikoaren segmentu zehatz batzuen jokabideetan eta pertzepzioetan eragitea 

- zailtasun komertzialetan dauden produktuak babestea 

- enpresen nortasun korporatiboa garatzea, euren produktuak erraz sal ditzaten 

Harreman publikoek hainbat ekintza osatzen dute, besteak beste: 

- Babesletza: Enpresek kirol-ekintzei, giza gertakariei edo komunikabideei laguntzen diete, 

ekonomikoki, edo beste era batean, sustatzeko helburuarekin. Horrela, babestutako enpresen 

edota gertakarien irudia, balioak eta izaera enpresa-babeslearekin lotzen dira. 

- Mezenasgoa: Enpresek kultura edo giza ekintzei laguntzen diete, enpresa-irudi positiboa indartu 

nahi dutelako. Euren entzuleria babesletzarekin lortzen dena baino txikiagoa da. 
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- Erakustazoketara joatea: Erakustazokak aldizkako jardunaldiak dira; sektore jakin bereko 

enpresak biltzen dira harreman komertzialak ezartzeko, euren produktuak saltzeko edo euren 

buruen berri emateko. 

- Giza ekitaldiak: Enpresek haien ospeari eusteko, produktu jakin baten berri emateko edo irudia 

sortzeko jaialdiak, ospakizunak edo ekitaldiak antolatzen dituzte. 

- Prentsaurrekoak: Komunikabide batzuen ordezkariei deitzen zaie, enpresa jakin bati buruzko 

aurkezpen batera joan daitezen. Askotan, prentsaurrekoa bukatu ondoren, galdetzea onartzen da. 

- Buletina: Buletin, berripaper edo liburuxka bana bidaltzen zaie aldizka harpidedunei Interneten 
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edo postaren bidez; horretan enpresa jakin baten berriak informatzen dira. 

- Prentsa-txostena: Enpresa jakin bati buruzko azken berriak txoten batean bildu eta gero, 

prentsari banatzen zaio. 

Harreman Publikoen ekintza gehienek publicitya sortzen dute: enpresei buruzko informazioa 

komunikabideetan agertzen da, albiste gisa eta musu-truk. 
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7.10. Salmenta-sustapena 

Salmenta-sustapena: Epe laburrean, pizgarri ekonomikoen edo materialen edo ekintza berezi 

batzuen bitartez, produktu jakin batzuen salmentak bizkortzeko asmoz egiten diren ekintzak; 

adibidez, deskontuak prezioan, laginak oparitzea, oparien eta kupoien eskaintza, zozketak, 

lehiaketak... 

Salmenta-sustapenek honelako helburuak lor ditzakete: 

- salmenta-bolumenen gehikuntza bultzatzea 

- ohiko bezeroen fideltasuna saritzea 

- produktua saltzen duten saltokien kopurua handiagotzea 

- enpresek biltegiratzen dituzten izakinak saltzeari laguntzea 

- produktu berriak merkaturatzeari laguntzea 

- enpresek merkatuan dauzkaten lehiakortasun-kokapena atxikitzea edo hobetzea sustatzea 

Salmenta-sustapenak honelako publiko mota hautara bidera daitezke: 

a) Bitartekarientzako sustapenak 

Ekoizleek salmenta-sustapenen tresnak erabili ohi dituzte bitartekariak bizkortzeko; izan ere, horiek 

egoten dira azken kontsumitzaileekin harremanetan, eta produktu baten edo beste baten salmentak 

suspertzeko ahalmena daukate; adibidez: 

- kongresuak eta ekitaldiak 

- deskontuak edo murrizketak prezioan 

- produktu edo doako lagin batzuk ematea 

- opariak edota bidaiak 

- bitartekarientzako edo saltzaileentzako prestakuntza 

- merchandising ekintzetan laguntzea 

- saltokiko publizitateko materialak eta saltokia animatzeko elementuak ematea 

b) Salmenta-indarrarentzako sustapenak 

Saltzaileak elementu garrantzitsuenetakoak dira enpresetan, saldu egiten dutelako. Horregatik, eurak 

motibatzeko ahaleginak egiten dituzte enpresek: salmenta-sustapenen bitartez, besteak beste: 

- helburuen araberako hobariak 

- jokoak eta lehiaketak 

- bidaiak 

- sariak: asteko saltzailea… 
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c) Preskriptoreentzako sustapenak 

Enpresak preskriptoreen atxikimendua lortzen ahalegintzen dira; horrela, marka horiek gomendatuko 

dizkiete beste kontsumitzaileei; adibidez: 

- dohaineko produktu-laginak eta opariak 

- instalazioak bisitatzea 

- biltzarretarako, kongresuetarako eta hitzaldietarako gonbiteak 

d) Kontsumitzaileentzako sustapenak 

Produktuen erosketak sustatzeko eta kontsumitzaileen interesa eragiteko lantzen dira; adibidez: 

- deskontuak prezioan 

- produktuen kantitate gehiago, prezio beraren truke 

- produktu osagarriak dohainik edo prezio txikiagoan 

- kupoiak edo deskontu baleak 

- lehiaketak edo jokoak 

- dohaineko produktu-laginak, dastatzeak 

- opariak 

 

Merchandisinga 

Hainbat dendatan –autozerbitzu-dendetan, bereziki– produktuak bakarrik saltzen dira, saltzaileen 

aholkurik gabe; ondorioz, produktu horiek teknika bereziak behar dituzte bere kabuz sal daitezen; 

gainera, teknika horien bidez, txikizkariak produktuen salmentak eta errotazioa-aroa handiagotzen 

ahalegintzen dira. 
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Beraz, saltokian ahalik eta produktu gehien saltzeko erabiltzen diren teknikek osatzen dute 

merchandising edo marketina saltokian. Horretarako, produktu aukera, aurkezpena, eskaintzak, 

saltokiko komunikazio-ekintzak eta abar aztertzen dira. 

Merchandising-teknikek honelako mailak dituzte: 

- saltokien antolaketa eta ikusmoldea 

- saltokiak erakargarriago egiteko teknikak eta ekintzen multzoa: produktu-erakusketak, 

ekitaldi eta aurkezpen bereziak, zozketak, lehiaketak, musikarekin girotzea, kartelak… 

- saltokiko produktu-aukera hautatzea eta erakustea 

- sailen edo apalategien kudeaketa 

Askotan, merchandising-ekintzek hornitzaileen, saltzaileen eta dendarien elkarlana eskatzen dute. 

Gaur egungo merchandisingak hiru dimentsio dauzka: 

- Aurkezpen-merchandisinga: Saltokiko produktuak non kokatu eta nola aurkeztu hobetzeko 

teknikak dira: saltokiko produktu-aukera sekzioen, kategorien eta familien arabera sailkatzen dira; 

saltokiko zirkuituak edo ibilbideak planifikatzen dira; saltokiko argiteria eta seinaleztapena 

diseinatzen da… 

- Sedukzio-merchandisinga: Erosketak aisiaren esperientzia atsegin bihurtzen dira saltokiak 

girotzeko tekniken bitartez: sustapenak eskaintzea, dohaineko laginak oparitzea, jakiak dastatzea, 

salmenta puntuko publizitatearen euskarriekin apaintzea, ikus-entzunezkoak erakustea… 

- Kudeaketa-merchandisinga: Saltokiak errentagarri bihurtzeko teknikak dira: sailen edo 

apalategien neurriak egokitzen dira; eta, zer eta zenbat marka, erreferentzia eta ale saldu eta 

erreferentzia bakoitzari zenbat leku utzi optimizatzen da. 



 

MARKETINA MERKATARITZAN 

172 
 

7.11. Salmenta pertsonala 

Salmenta pertsonala: Saltzailearen eta eroslearen arteko komunikazio-tresna interaktiboa eta 

pertsonala; informazioa zuzenean igortzen eta jasotzen da xede-publikoarekiko harremanetan. 

Azken finean, saltzaileek produktu jakin baten onurez eta abantailez konbentzitu nahi dute xede-

publikoa salmenta pertsonaletan. 

Oro har, komunikazioa aurrez aurre gauzatzen den arren, telefonoz edo beste komunikazio-bide 

interaktibo baten bitartez ere bidera daiteke. 

Hona hemen salmenta pertsonalaren ezaugarri nagusiak: 

- Moldagarritasuna: Saltzaileek bezero bakoitzari egokitu diezaiokete salmenta-aurkezpena 

eta argudiaketa, eta pertsona bakoitzaren beharrei eta egoera bakoitzari molda diezaiokete 

salmenta-diskurtsoa; izan ere, salmenta-elkarrizketak bezero bakar batekin edo gutxiekin 

egiten dira. 

- Komunikazio zuzena eta pertsonala: Saltzaileen eta bezeroen arteko aurrez aurrezko 

kontaktua ezartzen da; hortaz, kontsumitzaile potentzialek kasu egin behar diete mezuei. 

- Atzeraelikadura: Saltzaileek bat-batean eta berehala argitu eta erantzun diezazkiekete 

zalantzak bezeroei. 

- Xede-merkatua hautatzeko aukera: Xede-publikoaren profilaren antzekoak diren 

pertsonak hautets daitezke. 

- Salmenta ixteko aukera: Berehala negozia eta itxi daiteke salmenta. 

- Etengabeko komunikazioa: Salmenta-prozesua ez da inoiz bukatzen; aitzitik, etengabeko 

komunikazio-fluxua da saltzaileen eta erosleen artean; izan ere, bezeroak asetu egiten badira 

tratuan nahiz euren zalantzak argituz, etorkizuneko salmentak bultzatuko dira. 

- Komunikazio eraginkorra: Informazio gehiago, konplexuagoa, erabilgarriagoa eta 

baliagarriagoa bidal daiteke; beraz, marketineko komunikazio-tresnarik emankorrena da, 

kontaktuak salmenta bihurtzeko aukera gehiago daudelako. 

Baina salmenta pertsonalak zenbait desabantaila ere badauzka: 

- Ezin da erosle kopuru handi batera iritsi epe laburrean eta aldi berean. 

- Salmenta pertsonalek inpaktu bakoitzeko kostu handia daukate. 
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- Salmenta-arloko langile adituak behar dira. 

7.12. Zuzeneko marketina 

Aurretik euren ezaugarrien arabera –sozialak, ekonomikoak, geografikoak, profesionalak…– hautatu 

diren erosle potentzialen eta saltzaileen arteko kontaktu zuzenak ahalbidetzen dituzte zuzeneko 

marketinaren teknikek. Teknika horiek berehalako erantzun bat lortzea eta bezeroekiko harreman 

iraunkorrak lantzea daukate helburu, batik bat. 

Komunikazio-mixeko tresna honek zuzeneko kontaktu-sistemak –posta, telefonoa, posta 

elektronikoa…– erabiltzen ditu produktuak sustatzeko. Gaur egun inbertsio handiak egiten ari dira 

publizitate-hedabide honetan. 

Orokorrean, zuzeneko marketina honelako helburuak lortzeko erabiltzen da: 

- oraingo bezeroen eta bezero potentzialen fidelizazioa sustatzeko 

- bezero berriak erakartzeko 

- informatzeko tresna gisa 

- oraingo bezeroekiko harremanak hobetzeko 

- inkestak egiteko 

- banaketa-kanal gisa erabiltzeko (lineako salmenta, adibidez) 

Zuzeneko marketinen tresnarik erabilgarrienak dira: 

- Postazko marketina: Ohiko postaz saltzen da, hartzaile bakoitzari eskaintza pertsonalizatu bat 

igorriz. Hau da, iragarki, eskaintza edo katalogo bat edo beste formatu bateko informazio 

komertziala bidaltzen zaio xede-publikoari.  

- Telefonozko marketina edo telemarketina: Kontaktuak telefonoz egiten dira. Produktu jakin 

batzuei buruz edo aldi baterako eskaintzei buruz informatzeko erabiltzen da. Telefonia-zerbitzuko 

enpresek askotan erabiltzen dute. 

- Posta elektronikozko marketina: Produktuei buruzko informazioa eta eskaintzak posta 

elektronikoz bidaltzen zaizkio xede-publikoari. 
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7.13. Online marketina 

Alde batetik, Internetek hainbat aukera eskaintzen dizkie enpresei; besteak beste: 

- markei, lehiakideei, prezioei, merkatuko zerbitzuei eta abarrei buruzko informazio objektiboa 

lortzeko gaitasuna 

- azken kontsumitzaileen eta ekoizleen arteko komunikazio arin bat ahalbidetzeko gaitasuna 

- informazioa edo publizitatea erraz eta azkar eskatzeko eta igortzeko gaitasuna 

- merkatuen beharrak, gustuak eta lehentasunak hobeto ezagutzeko gaitasuna 

- eskaintza pertsona bakoitzaren ezaugarrietara egokitzeko gaitasuna 

Beste alde batetik, kontsumitzaileek ahalmen gehiago lortzen dute Interneti esker, zer informazio 

behar duten, zer eskaintza diren interesgarrienak eta abar erabaki ditzaketelako. 

Enpresek hainbat komunikazio-osagai dauzkate eskuragarri Interneten marketin-estrategiak 

garatzeko: 

- Enpresak Sarean egotea ahalbidetzen duten tresnak: 

 Online zerbitzu komertzial bat eurengana dezakete. 

 Enpresek haien webgunea gara dezakete: 

o Webgune korporatiboa: Enpresek xede-publikoarekin harreman hurbilagoa 

garatzeko eta Sarean daukan entzutea hobetzeko eskaintzen dute informazioa euren 

webgunean. 

o Marketin-webgunea: Enpresen webguneak salmentei laguntzeko edo beste 

marketin-helburu batzuk lortzeko balio dute. Horretarako, xede-publikoa euren 

webgunera erakartzeko baliabideak bilatzen dituzte enpresek. 

o Mikroguneak: Enpresek beste webgune batzuk sortzen dituzte komunikazio-kanpaina 

zehatz batzuetarako. 
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- Online publizitatea: Interneteko publizitateak segmentatzeko aukera asko ahalbidetzen ditu; 

izan ere, publizitate-eskaintza bakoitza xede-publikoaren segmentu zehatz batera egokitu daiteke. 

- Sare sozialak, foroak eta elkarteak: Antzeko nahiak, gustuak eta lehentasunak dituzten 

kontsumitzaileak elkarrekin biltzen dira horrelako komunitate birtualetan. Hori dela eta, enpresek 

informazio erabilgarria lortzen dute leku horietatik; gainera, enpresa asko komunitate birtual 

horiek sortzen edo babesten hasita daude. 

- Posta elektronikoa: Kontsumitzaileek banan-banakako harremanetan jar daitezke enpresekin 

posta elektronikoaren bidez. 

Irudia: webgune korporatibo bat.  
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8. Merkataritza plangintzako prozesua 

8.1. Marketinaren plangintza: xedea eta helburuak 

Zer da planifikatzea? Enpresa jakin baten egoera zein den analizatzea, helburu zehatz batzuk 

ezartzea, horiek lortzeko ekintza egokiak hautatzea eta hori guztia betearazteko plan bat lantzea. 

Marketin-plangintzaren ardatz nagusia marketin-plana da. Plan horrek bideratu eta koordinatu egiten 

ditu enpresa jakin baten marketin-politikak. 

Lehenengo eta behin, marketin-plangintzan aztertu behar da: 

 Zein dira marketin-prozesuko elementurik nagusiak? 

 Zein dira marketin-planaren oinarrizko osagaiak? 

 Zein dira marketin-politikak gauzatzearen eta mozkinen edo salmenten arteko erlazioa 

azaltzen duten beharrezko tresnak? 

Zer da marketin-plangintzaren xede nagusia? Plan bat ezartzea plangintza estrategikoan 

garatutako helburu nagusiekin bat datozen merkataritza-helburuak eta horiek lortzeko. 

Hona hemen marketin-plangintzaren helburu nagusiak: 

a) Enpresaren ingurunea deskribatzea eta ezagutzea. Plangintzak jakinarazten du nolakoak 

diren makroingurunea, mikroingurunea eta enpresaren baliabideak eta zer eragin izan dezaketen 

etorkizunari begira. 

b) Aurreratzeko gauza izatea. Plangintzaren bitartez merkatuko gabeziak antzeman daitezke, eta 

behar horiek asetzeko produktuak eskain daitezke. 

c) Desiratutako helburuak lortzea. Noizbehinka, nekez lortuko diren helburuak eta jomugak 

aipatzen dira, baina ezinezkoa da horiek lortzea. Hala ere, askotan, kalkulu eta antolaketa on eta 

lan tinko baten bitartez lor daitezke helburu horiek. 

d) Langileen konpromiso- eta kontrol-baliabide gisa erabiltzea. Askotan, zuzendariek lortu 

nahi diren plangintzako helburuei buruz informatzen diete beste bitarteko agintariei; horrela, 

agintari horiek aurreikusitako planak ezartzeko konpromisoa eskuratzen dute. Halaber, 

plangintzak balio du helburuak bete diren kontrolatzeko. 

e) Ustekabekoei aurre egitea. Ezusteko elementuen eragina murriztu egin daiteke plangintza on 

baten bitartez: lehiakideen erreakzioak, eskari-gehikuntza bat... Esate baterako, salmenta-

plangintza bat egingo balitz, izakin-gordekin bat gorde daiteke aurreikusi ez den eskari-gehikuntza 

bat asetzeko. 
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8.2. Marketin-planaren ezaugarriak eta baliagarritasuna 

Marketin-plana. Dokumentu idatzi bat da, helburu zehatz batzuk eta haiek lortzeko zenbat denbora 

eta zer jarduera eta ekintza egin behar diren ezartzen duena. Hau da, marketin-plan batek helburuak 

lortzeko jarduerak eta ekintzak zehaztu behar ditu, denboran zehar nola banatuko diren eta bakoitzak 

zer haztapen izango duen neurtuz. Gehienetan, zenbait merkataritza-ikerketaren emaitzetatik 

abiatzen da marketin-plana. 

Era berean, epe laburrerako eta luzerako salmenta-aurreikuspenak, prezio-politika, salmentak 

sustatzeko eta saltzeko estrategiak, beharko den pertsonala eta gastuen aurrekontua landu behar ditu 

marketin-planak. 

Marketin-planaren ezaugarriak 

 Idatzizko dokumentu soil bat da, eta eginkizunak gauzatzeko balio behar du. 

 Ordenatua da: egitura jakin bat betetzen du, eta zehatza da. 

 Aurretik zenbait analisi eta ikerketa egin behar dira enpresari, lehiakideei eta merkatuari 

buruz. 

 Epe zehatz batean zer marketin-helburu –kualitatiboak nahiz kuantitatiboak– eta nola 

lortu behar diren ezartzen du. 

 Zer jarduera eta ekintza egin behar diren denbora zehatz batean zerrendatzen du, 

enpresaren baliabideen arabera. 

 Ekintzen eta estrategien arteko konbinaziorik egokiena ezartzen du marketin-politiken 

helburuak lortzeko. 

 Planeko urratsak eta ekintzak gauzatzeko arduradunak nor diren adierazten du. 

 Kontrol-prozedurak eta helburuen gaineko desbiderapenak zuzentzeko zer neurri hartu 

ezartzen du. 

 Moldagarria da, hau da, merkatuko balizko aldaketa batzuen aurrean alda daiteke. 
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Marketin-planaren baliagarritasuna 

Enpresa jakin baten marketin-planak jakinarazten du nolakoa den haren egungo egoera eta 

etorkizuneko ikuspegia. Hori dela eta, edozein marketin-planek honelako funtzioak bete behar ditu: 

 Ikuspegi sistematiko bat erabiltzea bermatzen du merkataritza- eta marketin-erabakiak 

hartzeko orduan. 

 Bide-erakuslea da: zer urrats egin behar dituen enpresa batek oraingo egoeratik 

etorkizuneko egoerara. 

 Balizko ustekabeak saihesten eta murrizten laguntzen du. 

 Helburuak lortzeko, giza baliabideak eta materialak eta ekonomikoak ezartzen ditu. 

 Adierazten du zer pertsona arduratuko diren planeko ekintza bakoitzaz; horrela, marketin-

ekintzak egiten laguntzen du, jarduerak bikoiztea eta erantzukizunak ez betetzea saihestuz. 

 Enpresaren alde positiboak eta negatiboak, aukerak eta mehatxuak agerian jartzen ditu. 

 Hainbat ekintza bukatzeko muga-epeak ezartzen ditu. 

 Helburuen eta emaitzen arteko aldeak zuzentzeko neurri zehatz batzuk ahalbidetzen ditu; 

horretarako, kudeaketa kontrolatzeko sistema bat egokitu behar da. 

 Enpresak zer helburu eta aurrerapen lortzen duen neurtzen laguntzen du. 

 Langileek jokaera berdintsua eta egonkorra izatea sustatzen du; izan ere, normalean, 

enpresek urtean marketin-plana lantzen dutenez, aurreko planen historiak eta garapenak 

informazio-iturri dinamiko bihurtzen dira. 

Gainera enpresek marketin-planak gauzatzen dituztenetik, posizio lehiakorrean kokatzen dira enpresa 

horiek. Horrez gain, plan bat gainbegiratzeak marketineko informazio-sistema eguneratzea errazten 

du, azkar erabakitzeko beharrezko datuak eskaintzen dizkiolako. 
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8.3. Marketin-planaren egitura. Hura lantzeko faseak

Orokorrean, honelako egitura dauka edozein enpresaren marketin-planak: 

1) Laburpen betearazlea 

Helburu orokorrak eta geroko gomendioak zehazten dituen laburpen motza da. 

2) Egungo egoeraren analisia 

Barneko informazioaren bidez aztertzen da enpresaren egungo egoera; eta merkatuari, haren 

egiturari, bezeroei, lehiari, banaketa-kanalei, hornitzaileei eta makroinguruneari buruzko datuak 

laburbilduz aztertzen da kanpoko egoera. 

3) AMIA analisia 

Aurreko analisian lortu den informazioa baliatuz, jakiten da zein diren aukera, mehatxu, indargune eta 

ahulgune garrantzitsuak. 

4) Helburuak 

Helburuek marketin-estrategiak zehazteko eta ezartzeko eta ekintzak programatzeko balio dute. Bi 

motatako helburuak daude: 

 Ekonomia-helburuak. Enpresa guztiek mota honetako helburuak lortu nahi dituzte, egindako 

inbertsioak errentagarri bihurtu behar dituztelako. 

7. Kontrola 

6. Ekintzen egitaraua 

5. Marketin-estrategiak 

4. Helburuak 

Ekonomia-helburuak Marketin-helburuak 

3. AMIA analisia 

2. Egungo egoeraren analisia 

1. Laburpen betearazlea 

MARKETIN-PLANAREN FASEAK 
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 Marketin-helburuak. Marketin-helburuek inplizituki dakartzate ekonomia-helburuak ere; 

adibidez, salmentak handiagotuko balira, mozkin handiagoa lortuko litzateke. 

5) Marketin-estrategiak 

Marketin-estrategiek erakusten dute zer bideri jarraitu behar dieten enpresek lehiakideak gainditzeko. 

Lehenengo eta behin, enpresek honelako gaiak begietsi behar dituzte estrategia adierazteko: 

 zuzenduko zaien kontsumitzaile aproposa 

 produktu-posizionamendua 

 ikerketa eta garapena 

 produktu-aldaketak 

 prezioa 

 banaketa 

 salmenta-taldea 

 bezeroarentzako zerbitzua 

 publizitatea 

 salmenta-sustapena 

Marketin-estrategiak eratzeko mementoan hainbat aukera ager daitezke, helburu bera zenbait eratan 

lor daitekeelako. 

Kasu horietan, hautabiderik egokienak hautetsi behar dira helburuak lortzeko; ondorioz, marketin-

arduradunek azaldu behar dute zein diren estrategiarik aproposenak. Halaber, aukeratutako estrategia 

egokiro lantzeko, marketin-arduradunek hitzarmen batera ere heldu behar dute produktu-, ekoizpen-, 

logistika- eta salmenta-arduradunekin. 

6) Ekintzen egitaraua 

Behin estrategia egokiak hautatu ondoren, ekintza-planera pasatu beharko da. Horretarako, zehaztu 

behar da zer urrats emango diren estrategia horiek aplikatzeko. Horregatik, erabaki beharko da: 

 Zer ekintza eta jarduera egingo diren. 

Helburua: salmentak % 9 handitzea 

1. aukera: unitateko prezioa 
handitzea 

2. aukera: preziori eustea, baina 
salmenta-unitateak handitzea 
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 Noiz eta zenbat denbora aplikatuko den. 

 Nor izango diren arduradunak ekintza horiek betearazteko, eta nor hartuko duten egiteko 

ardura. 

 Zer aurrekontu gordeko den ekintza zehatz bakoitzerako. 

7) Kontrola 

Azken urratsa da kontrola, eta horri esker jakin daiteke nola izan den marketin-planaren garapena. 

Beraz, planaren segimendua egiteko helburuarekin erabiliko diren kontrolak ezarri behar dira. 

Normalean, kontrolak erabiltzen dira jakiteko zer mailatan bete diren proposatutako helburuak eta 

aurrekontuak; hilean behin edo hiru hilean behin egin ohi dira, eta enpresaren zuzendaritzek 

gainbegiratzen dituzte denbora-tarte bakoitzeko emaitzak. Gainbegiratu ondoren, nabarmentzen dira 

zer ekintzak ez dituzten lortu ezarritako helburuak, lortu ez diren arrazoiei buruzko informazioa 

eskatzen zaie arduradunei, eta emaitzak hobetzeko ekintzak proposatzen dira. 

8.4. Egoeraren analisia: barneko eta kanpoko analisia. AMIA analisia 

Enpresa jakin batek merkatuan daukan egoera estrategikoa ebaluatzearekin batera hasten da 

marketin-plana. 

Marketin-planeko atal honetan barneko eta kanpoko alderdiak aztertzen dira; izan ere, alderdi horiek 

helburuetan eta marketin-estrategietan eragiten dute. 

Egoeraren analisiarekin hasten da, eta analisi horretatik informazioa lortzen da AMIA analisia egiteko. 

Egoeraren analisia 

Marketin-plangintzaren lehen fasea da: marketin-helburuak lortzeko, kanpoko eta barneko alderdirik 

adierazgarrienak aztertzen dira analisi honetan. 

Egoeraren analisirako datu asko marketineko informazio-sistemaren azpisistemetatik lor daitezke. 

Datu horiek bildu eta aztertu ondoren, jakin daiteke zer arrazoirengatik dagoen enpresa jakin bat 

egoera jakin batean eta zer aukera dauzkan etorkizunean garatzeko. 

Egoeraren analisia 

Kanpoko analisia 

Ingurunea Sektorea Merkatua 

Barneko analisia 

Enpresa-
filosofia 

Xede-
publikoa 

Salmentak 
Marketin-
mixeko 
politikak 
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a) Kanpoko analisia 

Kanpoko analisian azaldu nahi da zer aukera eta mehatxu agertzen diren merkatu zehatz batean. 

Horretarako, ingurunea eta merkatua aztertzen dira: 

- Ingurunea. Makroingurunea eta mikroingurunea aztertzen dira. Deskribatzen da zer alderdik 

eragiten duten enpresa jakin baten politiketan eta kudeatzeko ahalmenean. Zenbait aldagairen 

arebera laburpen bat egiten da: familien kopurua, populazioa, biztanleriaren piramidea, 

estatuaren egitura ekonomikoa, biztanle landunak... 

- Sektorea. Sektore bateko alderdiek sektore bereko enpresei eragiten diete zuzenean edo 

zeharka. Beraz, honako hauek aztertu behar dira: lehiakortasun-maila, banaketa-kanalak, 

merkaturatzeko sistemak, prezio-estrategiak, marka bakoitzeko posizionamendua... 

- Merkatua. Jakin nahi da zer-nolako merkatuetan jarduten duen enpresa jakin batek; hau da, 

erreferentzia-merkatua definitzen eta mugatzen da. Jarraian, hainbat alderdi aztertzen dira: 

eskaintzaren neurria; produktu eta marka motak; merkatu-kuotak; lehiakideen kopurua, tamaina, 

garrantzia edo estrategia; ordezko produktuak; banaketa-kanalak... 

b) Barneko analisia 

Merkataritza- eta marketin-ikuspuntu batetik, enpresek dauzkaten ahulguneak eta indarguneak 

hautematen laguntzen du analisi mota honek. Azken finean, enpresek dauzkaten baliabideak eta 

ahalmenak aztertzen dira. Zehatz-mehatz, barneko analisian honelako alderdiak ikertzen dira: 

- Enpresa-filosofia. Aztertzen da zer xede, ikuspegi, balio, kudeaketa eta kultura korporatibo 

dauzkan enpresa jakin batek. Orobat, enpresa horren organigrama eta marketin-sailaren 

zereginak deskribatzen dira. 

- Xede-publikoa. Xede-merkatua osatzen duten pertsonen ezaugarriak definitu behar dira. 

Gainera, jakin beharko da zer segmentazio-estrategia egokitzen dioten enpresek erreferentzia-

merkatuari. 

- Salmentak. Aztertzen da nolakoa izan den enpresa jakin baten salmenten eta mozkinen bilakaera 

orokorrean, produktu-lerroen arabera eta lehiakideen salmenten arabera. Halaber, eskariaren 

zenbatespena kalkulatzen da. 

- Marketin-mixeko politikak. Analizatu egin behar da nolakoa izan den enpresa jakin baten 

marketin-ikuspegia marketin-politikei dagokienez: 

 Produktua: produktu motak, ezaugarri teknikoak eta komertzialak, ontziratzea, 

enbalajea... 

 Prezioa: salmenta-baldintzak, prezio-estrategiak, deskontuak... 

 Salmenta-antolakuntza: saltzaileen kopurua, organigrama, ordainsariak, salmenta-

sarearen formakuntza... 

 Banaketa: banaketa-estrategia, kanalen partaidetza, banatzaileen erosketa-maiztasuna... 
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 Merkataritza-komunikazioa: komunikazio-estrategia, komunikazio-inbertsioa, publizitate-

eraginkortasunaren analisiak... 

AMIA analisia 

AMIA analisiak egoeraren analisian aztertu den informazioa laburbiltzen du; eta, haren ondorio 

nagusiak adierazten ditu, eskematikoki eta argi. 

Kanpo-inguruneko elementuak Barne-inguruneko elementuak 

Aukerak Indarguneak 

Enpresei helburuak lortzen laguntzen dieten 

kanpoko faktoreak dira. Hots, badauden edo 

suspertzen ari diren faktore horietaz baliatzen 

dira enpresak merkataritza-garapenean. 

Enpresei helburuak lortzen laguntzen dieten  

barneko faktoreak eta gaitasunak dira. 

Mehatxuak Ahulguneak 

Enpresei euren garapena edo hazkundea 

eragozten edo kaltetzen dieten kanpoko 

faktoreak dira. 

Enpresei helburuak lortzea eragozten edo 

baldintzatzen dieten barneko faktoreak eta 

mugak dira. 

8.5. Lortu nahi diren helburuak finkatzea 

Behin analisiak eta salmenta-aurreikuspenak bukatu ondoren, jakin behar da zer helburu lortu nahi 

dituen enpresa jakin batek marketin-planaren bitartez. 

Oro har, helburuak honelako urrats hauek eginez finkatzen dira: 

1) Salmenta-aurreikuspena berrikustea. Helburuak finkatu baino lehen, jakin behar da zer 

faktorek eragin duten tamaina handiko salmenta aurreikusteko. 

2) Xede-publikoa berrikustea. Helburuak ezartzeko informazio-iturri nagusia merkatua da. 

3) Merkatuak eskaintzen dituen aukerak eta mehatxuak berrikustea.Enpresak merkatu-

bilakaeraren eta joeren arabera jarduten dira, bere burua babesteko edo aukeraz 

aprobetxatzeko. 

4) Marketin-helburuak adieraztea. Aurreko urratsetatik aurrera, zentzuz eta logikaz zehaztu 

behar dira marketin-helburuak, enpresaren baliabideak erabiliz. 
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Helburuek zehazten dute noraino eta zer modutan heldu nahi duen enpresa batek. Helburuak 

estrategietan gauzatzen dira. Hau da, helburuek zer lortu behar den zehazten dute, eta estrategien 

hautaketak nola lortuko diren helburu horiek mugatzen du. 

Helburuek honelakoak izan behar dute: 

 Egokiak eta koherenteak. Marketin-helburuek enpresa beraren helburu orokorrekin bat 

etorri behar dute. Marketin-plana marketin-helburuak lortzeko baliabide bat da; era berean, 

marketin-helburu horiek helburu orokorrak lortzen laguntzen dute. 

 Berariazkoak. Alderdi bakar bati buruzkoak izan behar dute anbiguotasunetan sartu gabe. 

 Neurgarriak eta argiak. Helburuak objektiboak izan behar dira, eta helburuetan mugarritu 

behar da zer eta noiz lortu nahi den; hots, helburuen emaitzak kuantifikatu egin behar dira. 

Izan ere, marketin-plan jakin batek arrakasta lortuko du, ezarritako helburuak lortzen baditu. 

Horregatik, helburuen deskribapen nahasgarriak –hobetzea, maximizatzea...– ekidin behar 

dira. 

 Moldakorrak eta irekiak izan behar dira ustekabeko aldaketei aurre egiteko. 

 Motibagarriak eta bidegarriak. Helburuek erronka bat ere ekarri behar diete lortu behar 

dituztenei. Halaber, lortu ezin diren helburuek ez daukate zentzurik, eta ez dira motibagarriak. 

 Adostuak. Helburuak lortu behar dituztenek eta beste enpresa-langileek onartu eta ulertu 

egin behar dituzte. 

 Denboran mugatuak. Helburuek epe-muga bat izan behar dute bukatzeko. 

Helburuekin batera, merkatu-portaeran eragiteko, jomugak zedarritu behar dira. Hortaz, xede-

publikoa bi mailatan banatzen da, eta maila bakoitzari helburu zehatz batzuk egokitu: 

 Egungo bezeroen ingurukoak: 

o Egungo erabiltzaileei eustea 

o Egungo erabiltzaileen erosketa-intentsitatea areagotzea 

 Kontsumitzaile berrien edo potentzialen ingurukoak: 

o Bezero berrien kopurua handitzea 

o Bezero berrien fidelizazioa lortzea 
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Enpresek bi motatako helburuak finka ditzakete: 

Kuantitatiboak Neur daiteke; adibidez, salmenta-aurreikuspenak, merkatu-kuota, mozkin-

marjina, bezero berrien erakartzea...  

Kualitatiboak Ez dira erraz neurtzen; adibidez, marka-irudia, lehiakortasun-kokapena, 

ezagutze-maila, zerbitzu-kalitatea, salmenta-indarraren 

profesionalizazioa... 

8.6. Marketin-estrategiak 

Behin enpresa jakin batek marketin-planeko helburuak zehaztu ondoren, haiek lortzeko modurik 

egokienak finkatu behar ditu; estrategiak, alegia. 

Erabaki estrategikoak diseinatzeko prozesuak zenbait etapa osatzen ditu: 

1. Erreferentzia-merkatua definitzea edo erabakitzea zer merkaturi bideratuko dizkion 

ekintzak enpresa jakin batek. 

2. Merkatua segmentatzeko ikuspegi estrategikoa. Zer lagun-taldek dauzkaten ezaugarri 

homogeneoak identifikatzen dira, enpresa horrentzat onuragarriak diren zenbait aldagairen 

arabera. 

Ondorioz, segmentazio-estrategiek hainbat abantaila ahalbidetzen dituzte: eskaintza 

komertzializatzeko segmenturik erakargarrienak identifikatzea, negozio-aukerak hautematea 

segmentu bakoitzaren beharren azterketaren bitartez, segmentu horien gain jarduteko eren arteko 

lehentasunak ezartzea eta, azkenik, marketin-ekintzarik egokienak diseinatzea ezarritako helburuak 

lortzeko. 

3. Lehiarako posizionamendua aztertzea. Enpresak zehazten du nolako irudia diseinatu bere 

buruaz eta nola helarazi nahi dion xede-publikoari. Irudi horrek bai enpresarena, bai 

produktuena eta bai zerbitzuena izan behar du. 

4. Marketin-erabaki estrategikoak ezartzea. Xede-merkatuko aukerak hobekien 

aprobetxatzen dituzten estrategiak hautatzen dira. 

Ondorioz, enpresek estrategiarik egokienak erabaki behar dituzte merkatu-joeretan eta enpresen 

ezaugarrietan oinarriturik. Baina hamaika estrategia daude; are gehiago, enpresa jakin bati jomugak 

eta helburuak lortzen laguntzen dioten estrategiak bat baino gehiago izan ohi dira. Hona hemen 

estrategia batzuk: 
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Merkatu berrietan barneratze-estrategiak 

Denbora berean lau estrategia har daitezke: 

- Merkatu berri batean sartzea. Enpresek merkatu berri horretan sartzen diren unearen arabera 

aldatzen da estrategia. 

1) Merkatu zehatz batera sartzen den lehenengo enpresa esperientzia-kurbaz balia daiteke, 

kostuak murriztu egiten dituelako esperientzia lortu ahala; baina merkatu horretara sar 

daitezkeen lehiakideak zelatatu egin beharko ditu etengabean. 

2) Enpresa jakin bati gehiago komeni zaio merkatu berri batera goiz sartzea sartzen lehenengoa 

izatea baino, enpresa horrek baliabideak baldin badauzka lehenengoari aurre egiteko; baina 

lehenengoa sartu denak ezarri dituen eragozpenak gainditu beharko ditu, eta merkatu-

aukerak murriztu egiten dira denboraren poderioz. 

3) Finkatutako merkatu zehatz batean hainbat enpresa daudenean, beste enpresa bat geroago 

sartzen da. Honela, sartu diren lehenengoen aurrerapen teknologikoez eta eskala-ekonomiez 

balia daiteke enpresa hori, baina merkatu horretan kokatutako lehiakide horiekin lehiatu behar 

da. 

- Hutsune bat erdiestea. Enpresa jakin batek lehiakiderik gabeko segmentu batean salerosteari 

ekiten dio; hau da, lehiakideei segmentu batean merkaturatzea interesatzen ez zaienean, enpresa 

batek segmentu horretara bideratzen ditu baliabide guztiak. 

- Merkatua handitzea. Enpresek horizontalki edo bertikalki heda dezakete merkatua. Hedapen 

horizontalean merkatu berriak erdietsi nahi dira, eta hedapen bertikalean ekoizpen-etapak edo 

merkaturatze-prozesuak batu egiten dira enpresa zehatz baten menpe –adibidez, ekoizle bat 

banatzaile batekin elkartzen da–. 

- Posizionamendua. Enpresek produktu-posizionamendu berezi bat bilatzen dute lehiakideen 

posizionamenduetatik aldentzeko. 

Merkatu-kuotaren hedapen-estrategiak 

Oinarrizko hiru estrategiaren bitartez heda daiteke merkatu-kuota: 

- Merkatua garatzea. Produktuak merkatu jakin bateko segmentu berri batzuetan merkaturatzeari 

ekiten diote enpresek, merkatu-partaidetza handitzeko. 

- Produktua garatzea. Enpresek produktu berriak merkaturatzen dituzte oraingoak ordezkatzeko 

edo hobetzeko. 

- Dibertsifikatzea. Produktu berriak merkatu berrietan merkaturatzen dira. 
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Finkatze-estrategiak 

Enpresek orain arte saldu dituen produktuak merkaturatzen dituzte, baina errentagarritasun gutxiko 

segmentuetatik ateratzen dira. Normalean, heldutasun-fasean edo hasierako gainbehera-fasean 

dauden produktuekin lantzen dira horrelako estrategiak. 

- Berposizionamendua. Kontsumitzaileek buruan daukaten produktu-posizionamendua aldatzen 

dute enpresek; hots, marka-posizionamendu berri bat bilatzen da lehiakideengandik bereizteko: 

horrela, adibidez, bilgarria alda daiteke, edo banaketa-kanal berriak gauzatu daitezke. 

- Lehia zuzena. Enpresek baliabide lehiakorrak baldin badauzkate, lehiakideen aurka tinko 

lehiatzeari ekin diezaiokete. 

Merkatutik ateratzeko estrategiak 

Produktu jakin bat errentagarria ez denean –bai mozkinak sortzen ez dituelako, bai hobetzeko 

aukerarik ez dagoelako–, atera egin behar da merkatutik; hona hemen produktu horri eslei 

dakizkiokeen estrategiarik nagusiak: 

- Arriskua murriztea. Mozkinak sortzen ez dituen edo galerak izateko arrisku gehiago dauden 

segmentuetatik ateratzen da produktu hori. Hau da, ez da esparru geografiko guztietatik 

ateratzen produktu hori, mozkin-galerak izateko arriskuak murrizten baino ez da saiatzen 

estrategia honen bidez. 

- Azken mozkinak biltzea. Produktu hori atera egiten da merkatutik era planifikatuan. Horrela, 

ahalik eta mozkin handienak lortzen ahalbidetzen da produktu horren bizi-zikloa amaitu arte. 

- Likidazioa edo saldoa. Produktu hori berehala ateratzen da merkatutik; horretarako, salgai 

guztiak prezio txiki baten truke saltzen saiatzen dira. 

- Berposizionamendua. Produktu hori merkatu batetik ateratzen da beste batean sartzeko. 

8.7. Marketin-mixeko ekintzak eta politikak definitzea 

Ekintza-planak erakusten du zer jarduera egingo diren, noiz gauzatuko diren, nork hartuko duen 

zeregin bakoitzaren ardura eta zenbat inbertsio esleituko zaion jarduera bakoitzari. 

Marketin-estrategiek adierazten du zer marketin-ekintza gauzatuko diren eta zergatik; ekintza-

planek, aldiz, nork, non, noiz eta nola azaltzen dute. Hau da, marketin-estrategiek jarraitu behar 

diren ildoak erakusten dituzte; ekintza-planek, berriz, ildo horiek nola aplikatu adierazten dute. 
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Ekintza taktikoak zehaztea 

Fase honetan mugatu behar dira zehatz-mehatz zer ekintza gauzatuko diren. Ekintza taktikoak 

marketin-mixeko osagaiekin erlazionatzen dira: 

Produktuen gaineko ekintzak 

Gama: produktu berri bat merkaturatzea, produktu jakin baten bertsio berriak merkaturatzea, 

errentagarritasun txikiko produktuak kanporatzea… 

Bilgarria: materialak ordezkatzea, birdiseinatzea, tamaina aldatzea, beste formatu bat diseinatzea… 

Kalitatea: lehengai hobeak erabiltzea, irudia hobetzea… 

Marka: marka berri bat barneratzea, marka bat kanporatzea, marka baten izena aldatzea… 

Prezioaren gaineko ekintzak 

Prezioa: prezioaren gaineko ehuneko edo kopuru zehatz bat handitzea edo txikiagotzea, beste 

prezio-estrategia bat lantzea… 

Salmenta-baldintzak: kreditu-txartelaren bidezko ordainketa onartzea, geroagoko ordainketa 

onestea… 

Banaketaren gaineko ekintzak 

Komertzializazio-kanalak: kanal berri batzuen bitartez saltzea (Interneten, adibidez), kanal baten 

barnean hainbat formatutan saltzea (komenentziako dendetan, adibidez), errentagarriak ez diren 

kanalak uztea… 

Banaketa: banatzaileen presentzia handitzea, errentagarriak ez diren banatzaileak uztea, banatzaile 

berriak bilatzea… 

Kalitatea: banaketa-marjinak ehuneko batean txikiagotzea, merchandising-ekintzak lantzea, 

saltzaileen kopurua handitzea, banatzaileei informatzea produktu berriak nola erabili, bitartekari 

batzuen baterako estrategiak gauzatzea… 

Komunikazioaren gaineko ekintzak 

Kanpainak: komunikazio-ekintza bereziak –publizitatea, harreman publikoak, salmenta-sustapenak, 

salmenta pertsonala edo zuzeneko marketina–… 

Publizitate-agentzia: briefinga edo publizitate-agentzia aldatzea, kanpainaren muina aldatzea… 

Hedabideak: hedabideak hautatzea, errentagarritasun txikiko hedabideak baztertzea, publizitatea 

hedabide berri batzuetan txertatzea… 
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Kronograma 

Denbora gaizki planifikatzen bada, giza edo finantza-baliabide gehiago beharko dira; ondorioz, 

marketin-plana garestitu egiten da, eta, gainera, marketin-plana bideraezin bihur liteke. Hortaz, 

aurreikusitako epeak betetzen saiatu behar da beti. 

Kronograma. Jarduerak programatzeko eta kontrolatzeko grafiko bat da denbora-unitatetan 

antolatua. Hau da, denbora-aurreikuspen bat da kronograma, eta bertan jasotzen da zer ekintza 

egingo diren eta zenbat denbora edo zer epe beharko duen bakoitzak gauzatzeko. 

Horrela, ekintzak grafiko horren lerroetan zerrendatzen dira, eta ekintza horiek gauzatzeko aldiak 

zutabeetan adierazten dira. 

8.8. Aurrekontua 

Behin marketin-mixeko ekintzak eta politikak definituta, haiek gauzatzeko baliabideak kudeatu behar 

dira: aurrekontu batean jasotzen dira baliabide horiek. 

Marketin-planaren aurrekontua. Enpresa jakin batek marketin-plana gauzatzeko behar dituen 

ahalegin ekonomikoa, giza baliabideak eta denbora-inbertsioa unitate ekonomikoetan adierazten 

dituen dokumentua. 

Ondorioz, finantza-baliabideez gain, enpresek giza baliabideak eta epeak aurreikusi behar dituzte 

marketin-planari ekiditeko. 
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Finantza-baliabideak 

Enpresa-zuzendaritzak jakin behar du zenbat balio duen marketin-planak eta, batez ere, zer mozkin 

ekarriko dion plan horrek enpresari. 

Enpresek aurreikusitako diru-sarrerei eta kostuei gaineko aurrekontu bat lantzen dute, kontu horrek 

planaren bideragarritasunari buruzko erabakiak hartzen lagundu diezaien. Hau da, kontu horrek 

azaltzen du ea plan horrekin aurrera jotzea merezi duen ala ez; ezetz bada, plana ez da errentagarria 

izango, kostuak diru-sarrerak baino handiagoak izango direlako. Ondorioz, ezinbestean, edozein 

marketin-planek diru-sarreren, kostuen eta mozkinen gaineko aurreikuspena izan behar du. 

Aurreikusitako diru-sarrerak. Sarrera-aurreikuspena salmenta-aurreikuspenean oinarritzen da. 

Behin zenbat unitate salduko diren kalkulatuz gero, produktu-unitateak eta produktu horri esleitu nahi 

zaion prezioa biderkatu egin behar dira, eta produktu horrek lortuko dituen diru-sarrerak kalkulatuko 

dira. 

Aurreikusitako diru-sarrerak = Salmenta-unitateak × Prezioa unitateko 

Aurreikusitako kostuak. Kostu-aurreikuspena salmenta-aurreikuspenean oinarritzeaz gain, 

produktuek dauzkaten beste kostu batzuk ere hartu behar dira barne; adibidez, marketin-mixeko 

osagaiaren erlazionatutako marketin-ekintzak: produktu berri bat diseinatzea, saltzaile gehiago 

kontratatzea, publizitate-kanpaina gauzatzea… 

Aurreikusitako mozkinak. Aurreikusitako diru-sarreren eta kostuen arteko diferentzia da. 

Aurreikusitako mozkinak = Aurreikusitako diru-sarrerak – Aurreikusitako kostuak 
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Giza baliabideak 

Zehaztu behar da zenbat pertsona behar diren marketin-plana gauzatzeko. Marketin-planarekin 

zerikusia daukaten kideak ezezik, salmenta-aurreikuspenak betearazten ahaleginduko direnak ere 

hartuko dira kontuan. Horrez gain, zereginak eta erantzukizunak esleitu behar zaizkie pertsona horiei, 

eta adierazi behar da zer epe daukaten zeregin horiek gauzatzeko. 

Adibidez, Lur Berri kooperatibak postu bana jarri nahi du hainbat nekazaritza azokatan; horretarako, 

besteak beste, erabaki beharko du nor jarriko dituzten postuak, nor izango diren saltzaileak eta nork 

gainbegiratuko dituen zeregin guztiak. 

Horrela, jakingo da zer zeregin egin behar diren eta nor den arduraduna zeregin horiek gauzatzeko. 

Azkenean, zehaztu egiten da noiz egingo diren zeregin horiek. 

8.9. Marketin-plana gauzatzea 

Marketin-plana gauzatzea. Ezarritako ekintzak abiarazten dira marketin-planeko estrategia guztiak 

gauzatzeko. 

Marketin-plana gauzatzeko arduradun nagusia marketin-zuzendaritza da; zuzendaritza horrek 

honelako eginkizunak bete behar ditu: 

- Identifikatzea zer funtzio garatuko diren enpresa-maila bakoitzean. 

- Euren artean erlazionatzen diren ekintzak elkartzea eta enpresako langile edota lantalde 

batzuei esleitzea ekintza horiek. 

- Ezartzea zer aginte-maila daukan langile eta lantalde bakoitzak eta nor den arduraduna. 

- Beharrezko gainbegiratze-mailak zehaztea. 

Dena dela, marketin-plana eraginkorki gauzatuko da, enpresa horren departamentu guztiek laguntzen 

badute. Horretarako, estrategia bakoitzeko ekintzak enpresako langileen eta departamentuen artean 

banatu behar dira operatiboki. 

Marketin-estrategiak gauzatzen diren bitartean, zenbait egoera gerta daitezke estrategien 

egokitasunaren eta ezarpen-kalitatearen arabera: 
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ESTRATEGIA 

Egokia Desegokia 

Ezarpen 

Bikaina 

Arrakasta 

Estrategia egokia ezarri da 

merkatuaren baldintzen eta 

enpresaren baliabideen arabera; 

ondorioz, lortu egiten dira helburuak. 

Erruleta 

Estrategia bikain ezarri da, baina ez 

da estrategia egokia hautatu; hortaz, 

hobekuntzak ezarri behar dira 

ezarpenean. 

Urria 

Arazoa 

Estrategia ona da, baina era 

desegokian landu da. 

Porrota 

Estrategia desegokia da, eta 

baldintza txarrenetan ezartzen da. 

Behin marketin-plana bukatu ondoren, betearazpen-laburpena idatzi behar da marketin-planaren 

amaieran. 

8.10. Marketin-planeko politiken jarraipena 

Bai marketin-plana gauzatzen den bitartean, bai bukatu ondoren, lortzen diren emaitzak aztertu behar 

dira; horrela, beharrezkoak diren aldaketak eta doikuntzak gauzatu daitezke eta etorkizuneko 

marketin-planak era eraginkorragoan diseina daitezke. 

Marketin-planeko politikei hainbat kontrol-mekanismoren bitartez egiten zaie jarraipena. 

Mekanismo horiek baiezta dezakete ea helburuak betetzen ari diren marketin-planeko ekintzak 

gauzatzen diren bitartean. 

Kontrol-mekanismoak abiarazteak hiru baldintza dakartza berarekin: 

- Ekintza bakoitzaren emaitza neurtzea. 

- Diagnostikatzea zer mailatan betetzen diren helburuak. 

- Zuzentzeko neurriak ezartzea. 
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Oro har, lau kontrol mota daude: 

Urteko planaren kontrola 

Urteko kontrolak baieztatu nahi du ea enpresak lortzen dituen marketin-planean aurreikusitako 

emaitzak. Horretarako, marketin-zuzendaritzak bost tresna erabiltzen dituzte emaitzak aztertzeko: 

- Salmenta-azterketa. Urteko salmentak aurreikusitako salmenta-helburuekin alderatzen dira. 

- Merkatu-kuotaren azterketa. Enpresa jakin baten ibilera balioesten da lehiakideekin 

konparatuz: Merkatu horretako enpresek lortzen dituzten salmentetatik enpresa horrek egin 

dituen salmenten ehunekoa da enpresa horren merkatu-kuota. 

- Marketin-kanpainaren araberako salmenta-azterketa. Marketin-kostuen eta salmenten 

arteko ratioa erabiltzen da azterketa honetan. Enpresek erabakitzen dute zer mailatan egon behar 

duen ratio horrek, zenbat alda daitekeen eta zer mugatatik aurrera hartu behar diren neurriak. 

Azken finean, ratio horrekin enpresek ziurtatu nahi dute ez dituztela eginahal handiegiak egiten 

marketinean salmenta-helburuak lortzeko. 

- Finantza-azterketa. Kostuen eta salmenten arteko ratioak aztertzen dira; izan ere, zehaztu nahi 

da non eta noiz lortzen dituen enpresa jakin batek mozkinak. 

- Kontsumitzaileen jarrera-azterketa. Zehaztu nahi da ea enpresa jakin bat zuzen jokatzen ari 

den eta nola erantzuten ari zaizkien kontsumitzaileak marketin- jarduerei; enpresa batek jakin 

nahi du azterketa mota honen bidez, besteak beste: 

o zer mailatan ezagutzen den marka 

o zenbat xede-merkatuko bezerok hobesten duten marka 

o zenbat diren bezero berriak, ase gabeko bezeroak eta galdutako bezeroak 

o nolako kalitate esleitzen dioten bezeroek markari eta zerbitzuari 

Errentagarritasun-kontrola 

Produktuen, lurraldeen, bezero-taldeen edo beste irizpide baten arabera neurtzen da 

errentagarritasuna. Horrela, marketin-zuzendaritzak erabaki dezake zer produktu edo marketin-

ekintza hedatu, murriztu edo merkatutik atera behar den. 

Eraginkortasun-kontrola 

Salmenta-taldea, publizitatea, sustapenak edo banaketa kudeatzeko erarik eraginkorrenak zehaztu 

nahi dira eraginkortasun-kontrolen bidez:  
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- Salmenta-indarren eraginkortasuna. Salmenta-zuzendariek adierazle-erregistro bat izan behar 

dute: saltzaile eta egun bakoitzeko salmenta-bisiten kopurua, bisita baten iraupena, batez besteko 

bisita-kostuak, eskabideen ehunekoa ehun bisitako… 

- Publizitatearen eraginkortasuna. Publizitate-kostuen segimendu bat lantzen da hedabide 

bakoitzean hainbat alderdiren arabera –oroitzapena, entzuleen edo ikusleen ehunekoa iragarki 

bakoitzeko, produktu zehatz baten aldeko jarrera-aldaketak publizitate-kanpainaren aurretik eta 

gero…–. 

- Salmenta-sustapenen eraginkortasuna. Sustapen zehatz baten eraginkortasuna hainbat 

irizpideren arabera neurtzen da: salmenta-ehunekoa, sustapen-kostua salmenta bateko, 

erabilitako sustapen-kupoien ehunekoa… 

- Banaketa-eraginkortasuna. Banaketa-kostuak nola murriztu bilatzen da, inbentario-kontrolak, 

biltegiratze-lekuak eta garraio erak hobetuz. 

Estrategia-kontrola 

Marketin-eraginkortasuna berraztertu egiten da enpresetan; hau da, aztertzen da ea enpresek 

lantzen duten benetako marketin-orientazioa. Horretarako, zer baliabide erabiltzen ari diren euren 

ahalbideen azpitik identifikatzeari ekiten diote enpresek, eta gomendioak ematen dituzte baliabide 

horiek egoki erabiltzeko. Baina, ahulguneak topatzen badira, azterketa sakonagoa egin beharko da: 

marketin-ikuskapena, alegia. 

Marketin-eraginkortasunean ahulguneak hautematen direnean, gauzatu egiten da marketin-

ikuskapena. Marketin-ikuskapena ikerlan sakonagoa da, eta, ia beti, enpresatik kanpoko marketin-

ikuskari bat kontratatzen da, berak gauzatu dezan. 

Marketin-ikuskapenak enpresa jakin baten ingurunea, helburuak, estrategiak eta ekintzak ikertzen 

ditu; gainera, askotan, marketin-planeko helburuak jartzen ditu zalantzan. Azken finean, hauteman 

egin nahi da zer arlok dauzkaten arazoak eta aukerak, eta ekintza-plan bat gomendatu nahi da 

helburu hobeak lortzeko.  
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