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LEHENENGO UNITATEA. SARRERA: PRODUKTUAK ETA 

ZERBITZUAK MERKATURATZEA. OINARRIZKO 

KONTZEPTUAK 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 

 

1.1. Produktuak eta zerbitzuak merkaturatzea 

1.2. Beharra, nahia eta eskaria 

1.3. Baliagarritasuna, balioa eta prezioa 

1.4. Markaren nortasuna eta irudia 

1.5. Produktu-mailak 

 

 

1.1. PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK MERKATURATZEA 

 Produktu edo zerbitzu baten merkaturatze-prozesuak bi eta bost urte 

bitarte irauten du, eta, aurrera eraman ahal izateko, beharrezkoak dira baliabide 

materialak, giza baliabideak eta baliabide ekonomikoak. 

 

 Prozesuaren faseak: 

- merkatu-aukerak eta kontsumitzaile motak antzematea 

- ideiak sortzea 

- produktua ekoiztea 

- produktua merkaturatzea 

 

 Produktu edo zerbitzu baten merkaturatze-prozesuaren azken xedea da 

kontsumitzaileen beharrak eta nahiak asebetetzea. 

 

  

1.1.1. PRODUKTUA. DEFINIZIOA 

 

Kontsumitzaileen beharrak eta nahiak asebetetzeko erabiltzen diren 

baliabide guztien multzoa da produktua: ondasun materiala eta ez-materiala, 

atxikita daramatzan zerbitzuak eta hura kontsumitzean lortzen den onura. 

 

 

1.1.2. PRODUKTU MOTAK 

 

Philip Kotlerrek produktu mota hauek bereizten ditu: 

 

 Ondasunak: objektu materialak dira; izan daitezke kontsumo-aldi 

bakarrekoak, zenbait alditakoak edo iraunkorrak. 
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 Zerbitzuak: gauza ez-materialak dira, eta baliabide fisikoak erabiltzen 

dituzte; adibidez, masaje bat esku-ohean, ile-mozketa bat guraizeekin, 

etab.  

 

 Esperientziak: ondasunen eta zerbitzuen arteko konbinazioak dira; 

adibidez: Eurodisneyra joatea, paraxutean jaurtitzea, etab. 

 

 Gertakizunak: epe eta leku jakin batean gauzatzen diren esperientziak 

dira; adibidez, BBK Live jaialdia. 

 

 Pertsonak: pertsona ospetsu baten irudia erabiltzen da, enpresaren 

balioak transmititzeko; adibidez, Paula Etxeberria eta Pantene txanpua. 

 

 Lekuak: eremu geografiko bat produktu bilakatzen da, esate baterako, 

turismoa erakartzeko: “Euskadi. Ven y cuéntalo”.  

 

 Ideiak: hutsune emozionalak betetzen dituzten esperientzia edo 

sentipenekin lotuta daude; adibidez, “Non gogoa, han zangoa” (Ternua). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. BEHARRA, NAHIA ETA ESKARIA 

Merkatuan eskainitako produktuak eskuratuz, kontsumitzaileak beharrak 

asebetetzen ditu, eta horrek onurak sortzen dizkie, bai enpresari, bai erosleari. 

 

 Beharra: pertsona bati zerbait falta zaion sentsazioa, hutsune hori 

beteko duen produktua erostera bultza dezakeena1. Beharrak giza 

izaeraren parte dira. A. H. Maslowen beharren piramidearen arabera:  

 

- Gizakiek, behe-mailako oinarrizko beharrak ase ondoren, 

goi-mailakoak asetzera jotzen dute. 

                                                
1
 ik. Merkataritza eta Marketina Hiztegia 

Ariketa. Sailkatu produktu hauek: 

➔ botila bat ur 

➔ bisita gidatua museoan 

➔ erloju bat 

➔ ile-mozketa ile-apaindegian 

➔ abeslari baten autografoak 
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- Beharrak mugatuak dira. 

- Beharrak giza izaeraren parte direnez, ezin da behar 

berririk sortu.  

 

 Nahia edo desioa: beharra antzeman ondoren, hura asebetetzeko 

modua zehazten du; nahiak era askotarikoak direnez, mugagabeak 

direla esan ohi da.  

 

 Eskaria: kontsumitzaileak bere beharrak asebeteko dituen produktua 

eskuratzeko –erosteko– egiten duen ekintza da. 

 

 

 

Beharra gosea asebetetzea da, eta nahia, berriz, gosea asebetetzeko 

erabiliko dugun janaria: hanburgesa bat, sagar bat, dilistak… Eskaria da 

janaria erosteko egiten den ekintza. 

 

 

 

 

1.3. BALIAGARRITASUNA, BALIOA ETA PREZIOA 

Produktu bat erosteko, kontsumitzaileak kontuan hartzen ditu haren 

baliagarritasuna, balioa eta prezioa, eta aldagai horien arteko oreka bilatzen du. 

 

Baliagarritasuna eta balioa subjektiboak dira. Kontsumitzaileek 

erabilgarritasun-maila desberdina egozten diote produktu berari, eta, horren 

arabera, kontsumitzaile bakoitzarentzat balio bat izango du: hautemandako 

balioa. Kontsumitzailea prest egongo da produktu edo zerbitzu bat 

eskuratzeko, oreka baldin badago onuren (onura funtzionalak edo emozionalak) 

eta kostuaren artean.  

 

Erosleak bere gain hartzen duen kostua diruzkoa, denborazkoa eta 

ahaleginezkoa izan ohi da. Prezioa, berriz, onartzeko prest dagoen kostuaren 

zati objektiboa da. 

 

Kontsumitzaileak beti aukeratuko du balio handiena duen eta kostu 

txikiena ekarriko dion produktua. 

 

   Balioa =     Onurak  =   Funtzionalak             +                  Emozionalak 

                     Kostuak      Diruzkoak + Denborazkoak + Ahaleginezkoak                                             
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Demagun bi bolaluma ditugula, bi markakoak: Bic eta Montblanc. Bolaluma 

biek oinarrizko erabilgarritasun bera dute berez, idaztea, baina 

baliagarritasun-maila ezberdina izango dute markaren arabera. Izan ere, 

markarekin lotuta, beste faktore batzuk agertzen dira, hala nola, ospea, irudia, 

boterea, etab. Horregatik, kontsumitzaileak balio desberdina esleitzen die. 

Enpresek horren arabera erabakitzen dute beren prezio-estrategia. 

 

 

 

 

 

1.1. irudia. Bic bolalumak 

 

 

 

1.2. irudia. Montblanc bolaluma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariketa. Aztertu produktu hauek eta esan zer desberdintasun dauden 

haien baliagarritasunaren eta balioaren artean: 

➔ Casio eta Rolex erlojuak 

➔ Jaguar eta Seat autoak 

➔ Don Simon eta Azpilicueta ardoak 

➔ Autozerbitzu bateanedo Arzaken jatetxean 

bazkaltzea 
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1.4. MARKAREN NORTASUNA ETA IRUDIA 

Produktu bakoitzak ezaugarri jakin batzuk ditu: itxura, diseinua, 

formatua, prezioa, berariazko ezaugarriak –zaporea, osagaiak...–, marka, etab. 

Kontsumitzaileak produktuaren ezaugarrietan oinarrituta erabakitzen du hura 

erosi ala ez, eta, hala, marketinaren oinarrizko helburu bilakatzen da ezaugarri 

jakin batzuk dituzten produktuak eskaintzea. 

  

 

Rolex edo Rolls-Royce markak ikustean, haien ospea, kalitatea edo prezioa 

datozkio burura kontsumitzaileari. Fairy marka ikusten duenean, berriz, 

produktuaren tanta batekin zenbat gauza garbitu daitezkeen pentsatzen du. 

Ideia horiek guztiak kontsumitzailearen buruan sortutako irudi subjektiboak 

dira.  

 

 

● Marka: saltzaile baten produktuak edo zerbitzuak identifikatzeko eta 

lehiakideetatik bereizteko erabiltzen den izena, gehienetan diseinua, irudia 

edo ikur bereziak izan ohi dituena2. Enpresek baliabide ugari inbertitzen 

dituzte marka indartzeko, produktuen garapenean duen garrantziagatik. 

 

● Nortasuna: enpresak bere produktu sortari buruz helarazten duen ideia 

da; hala, enpresa-balioen eta produktuen arteko lotura errazteko, 

gogoratzeko errazak diren marka-leloak (claim), esloganak –iragarkien 

leloak– edo publizitate-kanpainak egiten ditu. Produktuak, hortaz, 

kontsumitzailearen beharrak asebetetzeaz gain, kalitatea, prezioa, tradizioa 

eta erosotasuna bezalako balio erantsiak eskainiko ditu. Hori lortuz gero, 

lotura emozional sendoa sortzen da kontsumitzailearen eta enpresaren 

artean, eta, ildo beretik, erosketa-ohitura iraunkorra eta leiala.  

 

● Markaren nortasuna (branding): enpresak marka bat egiteko aurrera 

eramaten duen prozesuaren ondorioa da, eta epe luzean egonkorrak eta 

iraunkorrak diren produktu-ezaugarri esanguratsuak biltzen ditu.  

 

● Markaren irudia: kontsumitzaileak produktu-markari buruz eraikitzen duen 

irudi mentala da, eta haren oinarrian daude, besteak beste, pertzepzio 

pertsonala, norberaren esperientzia, bildutako informazioa, sentsazioak, 

berezko estimuluak eta emozioak. 

 

Enpresa produktuaren nortasuna eta irudia orekatzen ahalegintzen da, 

posizionamendua3 kontuan hartuta; haren helburua da kontsumitzaileek, 

                                                
2
 ik. Merkataritza eta Marketina Hiztegia 

3
 Posizionamendua: ondasun edo zerbitzu batek kontsumitzailearen buruan duen lekua eta 

balorazioa da, lehiakideen produktuen aldean. 
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sektoreko produktuen artean, berea aukeratu dezaten, irudi ona eta nortasuna 

baliatuta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.  PRODUKTU-MAILAK 

Produktu batek zenbait onura-maila eskain diezazkioke 

kontsumitzaileari:  

 

 Oinarrizko onurak: produktuaren berezko ezaugarriek oinarrizko 

beharren bat asebetetzen dute. 

 

 Onura osagarriak: oinarrizko beharrak asebetetzea errazten dute, eta 

produktuaren erabilera erosoagoa izatea ahalbidetzen. Produktuaren 

balio erantsia handitzen dute. 

 

 Onura estetikoak: produktua erakargarriagoa egiten dute (forma, 

diseinua, kolorea, etab.), eta haren balioa handitu.  

 

 Onura sinbolikoak: autoestimua eta autorrealizazioa lortzeko beharrak 

asebetetzen dituzte.  

 

 

Demagun enpresa batek bere produktua kutxatila batekin batera saltzen 

duela. Horrek balio erantsia gehituko dio produktuari, prezio garestiago baten 

truke. Balio erantsiaz ohartuz gero, kontsumitzaileak onura osagarriak izango 

ditu.  

 

 

Ariketa. Irudikatu produktu hauek eta idatzi haiekin lotuta burura 

datozkizun lehen hiru ezaugarri: 

➔ Euskaltel 

➔ Calvo 

➔ Font Vella 

➔ Sanex 

➔ Pantene 

➔ Ferrari 

➔ Tous 

➔ Primark 

➔ Zara 

 



  

7 
 

Produktu berriak sortzean, enpresek diseinatu eta eratzen dituzten 

produktuek zenbait onura-maila eskaintzen diete kontsumitzaileei. Horren 

arabera, hiru produktu-maila bereizten dira: 

 

 Oinarrizko produktua: oinarrizko onurak eskaintzen ditu, eta prezio 

baxuko estrategiekin erlazionatzen da. 

 

● Produktu areagotua: oinarrizko onurak, onura osagarriak –salmenta 

ondoko zerbitzua, adibidez– eta onura estetikoak eskaintzen ditu. 

 

● Produktu osoa: onura guztiak eskaintzen ditu.   

 

Kontsumitzaileek erostean duten jarreraren eta erosketa-maiztasunaren 

arabera, produktuak honela sailkatzen dira:  

 

● Aukerako produktuak: kontsumitzaileak asko pentsatu gabe, maiztasun 

handiarekin erosten dituen produktuak dira. Orokorrean, hiru produktu 

mota bereizten dira: egunerokoak (ogia, esnea, etab.), bulkadaz 

erositakoak (pilak) eta larrialdikoak (aterkia). 

 

● Noizbehinkako produktuak: kontsumitzaileak maiztasun txikiarekin 

erosten dituen produktuak dira, aurrez ondo planifikatu, aukerak alderatu, 

ondo pentsatu eta denbora asko erabilita; adibidez, garbigailua, autoa, 

ordenagailua, etab.  

 

● Espezialitateko produktuak: markaren eta ospearen inguruko 

identifikazioa bilatzen dute. Kontsumitzaileak ez du ia produkturik 

konparatzen; orokorrean, produktu jakin baten bila joaten da. 

 

● Bilatzen ez diren produktuak: ezezagunak dira kontsumitzailearentzat, 

ez baitu haien beharrik, baina, behin ezagututa, haiek erosteko gogoa 

sor dakioke; adibidez, heriotza-asegurua. 

 

 

GAIAREN LABURPENA 

● Produktu edo zerbitzu baten merkaturatze-prozesuak bi eta bost urte 

bitarte irauten du. 

 

● Produktu edo zerbitzu berri bat merkaturatzeak zenbait baliabide 

koordinatzea eskatzen du; batik bat, baliabide materialak, ekonomikoak 

eta giza baliabideak. 
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● Zentzu zabalean, produktua da kontsumitzaileen beharrak asebetetzen 

dituena, eta materialak edo ez-materialak dira: ondasunak, ideiak, 

zerbitzuak, esperientziak, lekuak, etab. 

 

● Beharra da gizakiak ase nahi duen gabezia-sentsazioa.  

 

● Beharrak mugatuak dira, eta modu askotara asebete daitezke. 

 

● Nahiak beharren arabera sortzen dira, eta era askotarikoak dira. 

 

● Kontsumitzaileak bere beharrak asebeteko dituen produktua eskuratzeko 

–erosteko– egiten duen ekintza da eskaria. 

 

● Produktu baten balioa eta baliagarritasuna subjektiboak dira, 

kontsumitzailearen araberakoak. 

 

● Erosleak bere gain hartzen duen kostua diruzkoa, denborazkoa eta 

ahaleginezkoa izan ohi da, eta produktuarekin lortuko dituen abantailekin 

erlazionatuta dago.  

 

● Marka da produktu baten ezaugarri garrantzitsuena, 

kontsumitzailearengan eragin dezakeen lotura emozionala dela eta.  

 

● Markaren nortasuna da enpresek epe luzera garatzen duten produktu-

ezaugarria. 

 

● Markaren irudia da kontsumitzaileak produktuari buruz duen 

irudikapena; subjektiboa da.  

 

● Produktuak eskaintzen dituzten onurak: oinarrizkoak, osagarriak, 

estetikoak eta sinbolikoak. 

 

● Produktu-mailak: oinarrizkoa, areagotua eta osoa. 

 

● Kontsumitzaileen jarreraren eta erosketa-maiztasunaren arabera, 

produktuak dira aukerakoak, noizbehinkakoak, espezialitatekoak eta 

bilatzen ez direnak. 
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BIGARREN UNITATEA. INFORMAZIO-ITURRIAK 

 

 

ZER IKASIKO DUGU?  

 

2.1. Barneko eta kanpoko informazio-iturriak 

2.2. Kanpoko informazio-iturri nagusiak 

2.3. Salmenta-sareari eta bezeroei buruzko informazioa 

2.4. Informazio esanguratsua lantzeko prozesua 

 

2.1. BARNEKO ETA KANPOKO INFORMAZIO-ITURRIAK 

 Marketineko informazioa lortzea eta lantzea funtsezkoa da zuzendaritza-

talde ororentzat erabakiak hartzeko prozesuan: taktika operatiboak eta 

estrategikoak aztertzeko, planifikatzeko, erabakitzeko eta ezartzeko, hain zuzen 

ere. Hala osatzen dute enpresek beren Marketineko Informazio Sistema (MIS; 

gaztelaniaz, SIM). 

 

MIS sistema marketinaren azpisistema bat da; enpresek beren  

marketin-erabakiak hartzeko erabiltzen dituzten teknika eta prozeduraren 

multzoa. MIS sistemaren bidez, enpresek behar duten informazioa modu 

sistematikoan eta objektiboan bildu eta aztertzen dute.  

 

DATUAK => INFORMAZIOA => EZAGUTZA => ERABAKIA 

 

Enpresek zenbait informazio-iturri baliatzen dituzte MIS sistema 

osatzeko.   

 

 Datu-iturrien jatorriaren arabera, badira barne-datuak, enpresa 

barrukoak, eta kanpo-datuak, kanpoko eragileetatik ateratakoak 

(merkatuak, lehiakideak, bezeroak, kontsumitzaileak, hornitzaileak, 

etab.). 

 

 Datuen nolakotasunaren arabera, bi datu mota daude: bigarren mailako 

datuak –lehendik diren datuak– eta lehen mailakoak –datu berriak, 

alegia–. 
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2.1. irudia. Informazio-iturrien eskema 

 

Informazio-iturriak aukeratzean, enpresek kontuan hartzen dute 

informazioa lortzeko erraztasuna eta denbora, diru-inbertsioa eta 

informazioaren erabilgarritasuna. 

 

 

2.1.1. BIGARREN MAILAKO ITURRIAK 

 

 Bigarren mailako barne-iturriak. Enpresek eskuragarri dituzten datuak 

dira; beste helburu batekin sortu ziren arren, datuok erabilgarriak izaten 

dira. Kostu txikia dute –denboran eta dirutan–, eta asko errazten dute 

ikerketa. Adibidez, kontabilitate- eta finantza-txostenak (balantzeak, 

emaitza-kontuak…), ekoizpen-datuak, beste produktu batzuen 

merkaturatze-datuak eta informazio komertziala. 

 

● Bigarren mailako kanpo-iturriak. Eskuragarri dauden datuak dira, 

enpresatik kanpoko erakundeek sortutakoak. Mikroinguruneari, 

makroinguruneari eta eremu geografikoari buruzko datuak dira, eta kostu 

txikia dute –denboran eta dirutan–, baina haien zehaztapen-maila ez da 

nahikoa erabakiak hartzeko. Adibidez, erakunde publikoetako online eta 

offline urtekariak (INE, Eurostat…), datu-baseak eta banku-txostenak. 
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2.2. irudia. Bigarren mailako informazio-iturrien eskema 

 

 

2.1.2. LEHEN MAILAKO ITURRIAK: 

 

● Lehen mailako barne-iturriak. Ikerketaren neurriko datuak dira (ad hoc 

datuak), enpresak berak lortutakoak. Dirutan kostu txikia dute, baina, 

denbora eta enpresa-langileen ahalegin handia eskatu ohi dute. 

Adibidez, langileekin egindako produktu-inkestak, ideia-jasak 

(brainstorming) edo prozedurak hobetzeko talde-bilerak. 

 

● Lehen mailako kanpo-iturriak. Enpresatik kanpoko erakundeek sortutako 

datuak dira; enpresak briefingaren4 bitartez eskatzen ditu. Datuen 

zehaztapen-maila dela eta, kostu handia dute –denboran eta dirutan–. 

Adibidez, bezeroen asebetetze-mailari buruzko txostena eta produktu 

baten erabilgarritasunari buruzko txostena. 

                                                
4
 Briefinga: txosten bat da, proiektu baten argibideak zehazten dituena; argia, sinplea eta 

laburra da. 
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2.3. irudia.  Lehen mailako informazio-iturrien eskema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. KANPOKO INFORMAZIO-ITURRI NAGUSIAK 

Hiru dira enpresek baliatzen dituzten kanpoko informazio-iturri nagusiak.  

 

 

2.2.1. MERKATUKO INFORMAZIO-ITURRIAK 

 

Enpresa gehienek informazio ziklikoa biltzen dute merkatuaren 

garapenean eragina duten zenbait aldagairi buruz, eta kontuan hartzen dute 

informazio hori proiektu berri bat aztertzean. Hona hemen merkatuko 

informazio-iturrien oinarrizko sailkapen bat:  

 

● Negozioa monitorizatzea (monitoring): etengabeko informazio-bilketa 

da, enpresak merkatutik bildutakoa. Informazio horrek zenbait ezaugarri 

bete behar ditu: aldizka eguneratzea –hilero, hiruhilero, urtero…–, 

denbora-tarte konstanteak izatea, ulergarria eta alderagarria izatea, 

egituratua izatea, erabilerraza izatea, etab. 

 

● Neurriko informazioa (ad hoc): aldagai jakin baten inguruko 

informazio-jarraipena da, enpresak egindakoa; informazioaren 

Ariketa. Aipatu zer txosten mota aztertu eta landu beharko dituen enpresa 

batek pistatxozko txokolatea merkaturatu nahi badu, eta sailkatu itzazu  

informazio-iturri motaren arabera: barnekoak, kanpokoak, lehen 

mailakoak, bigarren mailakoak. 
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zehaztasunak erabaki onak eta eraginkorrak hartzea ahalbidetzen du. 

Xede hauetarako erabili ohi da: enpresa-aukerak hainbat ikuspegitatik 

aztertzeko, merkatu-aukerak antzemateko, monitoringeko aldagaien 

azpi-portaerak antzemateko, produktu edo zerbitzu berriak 

merkaturatzeko, etab.  

 

Enpresaren mikroingurunearen elementua da merkatua; enpresan duen 

eragina ezagutzeko aztertzen da, eta, besteak beste, posizionamendua eta 

merkatuan duen garapena ezagutzeko aukera eskaintzen du. Enpresa-

erabakiek ere, merkatuan eragiten dute. Enpresek merkatuan aztertzen dituzten 

datu nagusiak hauek dira: 

 

● Merkatu-kuota (market share): produktu edo produktu-zorro batek bere 

merkatu edo sektorean hartzen duen salmenta-proportzioa da; 

ehunekotan adierazten da, eta denboran alderagarria da. Halako 

informazioa modu estatikoan edo dinamikoan azter daiteke. 

  

Ohiko aztergaiak hauexek dira: enpresa baten kuota beste 

enpresenarekiko; merkatuko marka-kuotak; produktu-kategoria baten 

hainbat segmentu-kuota; produktu-kuota segmentu edo merkatu batean; 

etab. 

 

Merkatu-kuotari buruzko informazioa merkatu- edo segmentu-

aldakuntzari buruzko  datuekin osatu behar da, ondorio esanguratsuak 

ateratzeko; adi erreparatu behar zaie neurketa-unitateei (€) eta prezio-

aldakuntzei. 

 

   Merkatu-kuota =      enpresaren salmenta      b 

                                merkatu-salmenta totalak                                           

  

 

 

Herri bateko okindegi guztien salmentak urte batean 200.000 € izan dira, eta 

okindegi horietako baten salmentak, berriz, 30.000 € izan dira;hortaz, 

okindegi horren merkatu-kuota urte horretan 30.000/200.000 = % 15 izan da. 

Salmentak dirutan neurtu ordez, unitatetan ere neur daitezke. Orokorrean, 

merkatu-kuotak salmentei buruzkoak izaten dira, baina sektoreko bezero-

kopuruari buruzkoak ere izan daitezke. Adibidez, A telefono-konpainiak 

abonatu guztien % 40ko merkatu-kuota lortu du.  
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 Sarrera-fasea (penetration). Produktu edo produktu-zorro bat 

kontsumitzen duten familien kopurua hartzen da kontuan, eta zenbait 

azterketa-aukera zabaltzen ditu: produktuaren onespen-maila eta hura 

erosteko joera, urteko erosketa-ekintzen kopurua, erosketa-gastua batez 

beste, eta erosketa-maiztasuna. 

 

 Kontsumitzailearen gastu totala. Kontsumitzaileak enpresa baten 

produktuetan eta enpresa lehiakideenetan egiten duen gastua da. 

Aldagai hauetan oinarritzen da: erosketa bakoitzeko produktu-kopurua, 

ordaindutako batez besteko prezioa, erosketa-maiztasuna, etab. 

Enpresek denboran egindako analisiek ezagutzera ematen dute 

kontsumoa hazi edo murriztu den, prezio-politika egokia ote den, etab. 

 

 

 

 

Aztertu kontsumitzailearen erosketa-portaerari buruzko datu hauek: 

 

 Aurtengo datuak 
(€) 

Iazko datuak (€) 

Batez besteko gastua 70 90 

Erositako ale-kopurua urteko 10 15 

Gastua erosketa bakoitzeko 7 6 

- Ale-kopurua erosketa 
bakoitzeko 

2 3 

- Prezioa unitateko  3,50 2,00 

  

Datuak aztertu ondoren, ondorio hauek atera dira: 

 

- Kontsumitzaileak aurten egindako gastu totala txikiagoa da iazkoa baino. 

- Ale gutxiago erosi ditu aurten. 

- Ale gutxiago erosi ditu erosketa bakoitzeko. 

- 1,50 € gehiago ordaindu du unitate bakoitzarengatik; horrek kontsumo-

ohiturak aldatzea eragin du, eta, agian, ordezko zenbait produktu erosten 

hasi da, merkeagoak direlako. 
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 Banaketa haztatua (BH) edo Weighed Distribution (WD). 

Banatzaileek kontsumitzaileei eskainitako produktuen eskuragarritasun-

maila adierazten du aldagai horrek, eta banatzaileen merkatu-boterearen 

eta -estrategiaren araberakoa izan ohi da. 

 

  

Herri batean, bi denda daude: batak 50 m2-ko azalera du eta oinarrizko 

produktuak saltzen ditu; besteak, hipermerkatuak, 20.000 m2-ko azalera du, 

35.000 artikulu baino gehiago saltzen ditu eta herrian kontsumitzen denaren    

% 99,9 saltzen du. Enpresa batek produktu bat merkaturatzean hipermerkatuan 

bakarrik saltzea erabakiz gero, produktua herriko denden erdiek baino ez dute 

izango erakusgai, baina % 99,9ko banaketa haztatua edukiko du. 

 

 

Merkatuko informazioaren trataeran lan egiten duten zenbait agentzia: 

TNS global (Kantar), The Nielsen Company, IRi Growth delivered, etab. 

 

 

2.2.2. INGURUNEKO INFORMAZIO-ITURRIAK 

 

Orokorrean, faktore multzo batek osatzen du ingurunea. Marketinean bi 

ingurune bereizten dira: 

 

 Makroingurunea edo ingurune orokorra: kontrolatu ezin diren kanpo-

indarrak dira;  enpresa-eraginetik kanpo daude.  

 

 Mikroingurunea edo ingurune zehatza: kontrolatu ezin diren kanpo-

indarrak dira; enpresan eragiten dute eta aldi berean enpresaren 

estrategien eragina jasaten dute. 

 

Ingurunea aztertzeak sektoreko ahuleziak eta aukerak antzematen 

laguntzen du, eta informazio hori ezinbestekoa da enpresaren bilakaerari 

begira.  

 

 

2.2.3. LEHIAKIDEEI BURUZKO INFORMAZIO-ITURRIAK 

 

Lehiakideei buruzko datuak garrantzitsuak dira enpresa-erabakiak 

hartzeko; datuek fidagarriak, esanguratsuak, erabilgarriak, egituratuak eta 

eguneratuak izan behar dute. Hauxe da lehiakideei buruz aztertu beharreko 

informazio nagusia: 

 

● Enpresen pisu erreala merkatuan (%). Zenbait segmentu-kuotak 

osatzen duten multzoa da. 
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● Marka-estrategiak. Segmentuka aztertu ohi da, eta marka baten 

bilakaera zehazten laguntzen du. 

 

● Enpresen sustapen-jarduerak. Besteak beste, inbertitutako 

baliabideak eta prezioen gaineko presioa aztertzen dira. 

 

Enpresaz kanpokoak izan ohi dira lehiakideei buruzko informazio-iturri 

nagusiak, baina enpresa barneko datuak ere izaten dira; hain zuzen ere, 

salmenta-puntuko kudeatzaileek bildutakoak, kontu-kudeatzaileek (key account) 

beren bezeroengandik bildutakoak, etab. 

 

 

2.3. SALMENTA-SAREARI ETA BEZEROEI BURUZKO INFORMAZIOA 

Salmenta-saretik bildutako informazioak bi jatorri nagusi ditu: 

 

● Salmenta-puntuko kudeatzaileek (gaztelaniaz, gestor/a de punto de 

venta: GPV) salmenta-puntuan bildutako informazioa; besteak beste, 

sustapenei buruzko datuak, kodeei buruzko salmenta-datuak, 

lehiakideen kodeei buruzko salmenta-datuak, etab. 

 

● Kontu-kudeatzaileek (key accounts) banaketa-gunean bildutako 

informazioa; besteak beste, salmenta-datuak, marken bilakaera, 

merkatuko fakturazioa eta saltokiaren bilakaera-datuak aztertzen ditu. 

 

Ondorio esanguratsuak ateratzeko, beharrezkoa da enpresak 

informazioa kudeatzea eta eraldatzea; horretarako, laginaren tamaina eta 

datuen fidagarritasuna aztertuko ditu. 

 

P. Kotlerren ustez, barne-informazioaren baitan bi azpisistema daude: 

 

 Eskaera-bidalketa-faktura sistema. Eskaera kudeatzeak albarana eta 

faktura sortzea eragiten du, eta stocka kudeatzea; informazio-ziklo bat 

sortzen da, enpresako zenbait sail eta bezeroren artean. 

 

 Salmenta-txostenen sistema. Marketineko zuzendariek salmentei 

buruzko informazio eguneratua behar dute. Aplikazio informatikoei esker, 

eskura eduki ditzakete salmenta- eta fakturazio-datuak, modu errazean. 
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2.4. INFORMAZIO ESANGURATSUA LANTZEKO PROZESUA 

Erabakiak hartzeko eta bere estrategia definitzeko, enpresak hainbat 

informazio-iturritatik bildutako informazioa kudeatu eta eraldatu behar izaten du. 

 

Prozesuari Marketineko Informazio Sistema (MIS) deritzo, eta barnean 

hartzen ditu informazioa modu puntual eta zehatzean bildu, sailkatu, aztertu, 

ebaluatu eta banatzen duten pertsona, talde, tresna eta prozedurak; hau da, 

marketineko arduradunek erabaki eraginkorrak hartzeko beharrezkoa duten 

guztia. 

 

 

MARKETINEKO INFORMAZIO-SISTEMA (MIS) 
 

MARKETIN- 
ZUZENDARITZA 

↔ 

 

 

 

 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

 

 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

 
 

 

↔ 

 

↔ 

 

 

 

 

 

↔ 

MARKETIN- 
INGURUNEA 

Azterketa 
Informazio-
beharraren 
ebaluazioa 

Barne-
txostenak 
 
 
 
 

         ↕ 

Marketin- 
adimena 
 
 
 

         ↕ 

Xede publikoa 

Planifikazioa  Lehiakideak 

Gauzatzea 
Informazio-
banaketa Marketin 

analitikoa 
Merkataritza-
ikerketa 

Interes-taldeak 

Kontrola  Banaketa-kanalak 

    
Makroingurunea 
 

                       →                                 Marketinaren komunikazio-erabakiak                             →  

 

2.4 irudia.  Marketineko informazio-sistemen eskema 

 

 

Esteban Talaya eta Mondéjar Jiménez autoreen arabera, MIS sistemak lau 

azpisistema barne hartzen ditu: 

 

● Barne-txostenen sistema: enpresak bere datuei buruz aldizka 

eskaintzen dituen barne-txostenak dira; besteak beste, salmenta-datuen 

txostenak, kontabilitate- eta finantza-txostenak, etab. 

 

● Marketin-adimena: lehiakideei eta merkatuaren inguruneko gertaerei 

buruzko informazio publikoaren bilketa eta azterketa sistematikoa da. 

 

● Marketin-sistema analitikoa: analisi matematikoak eta ekonometrikoak 

dira, etorkizunari begira egindakoak; adibidez, eskariaren aurreikuspena. 
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● Merkataritza-ikerketen sistema: ikerketak dira, eta teknika kualitatiboen 

eta kuantitatiboen bidez egiten dira. 

 

INFORMAZIOA LORTZEKO TEKNIKAK 

Kualitatiboak Kuantitatiboak 

Elkarrizketa sakonak 
Eztabaida-taldeak edo taldekako 
eztabaidak 
Proiektatzeko teknikak 

Inkestak 
Behaketa 
Esperimentazioa 

 

Marketineko erabakiak hartzeko, ezinbestekoa da informazioa bilatzea, 

biltzea, aztertzea, zabaltzea eta erabiltzea. Arriskuak eta aukerak aurreikusten 

laguntzen du. Informazio esanguratsua eta eraginkorra lortzea helburu, 

prozesua sei fasetan banatzen da: 

 

1. fasea. Ikerketa-helburuaren definizioa 

2. fasea. Ikerketa-ereduaren diseinua 

3. fasea. Datu-bilketa 

4. fasea. Datu-sailkapena eta -egituraketa 

5. fasea. Datu-azterketa eta -interpretazioa 

6. fasea. Emaitza-txostenaren aurkezpena 

 

 

GAIAREN LABURPENA 

 

 Informazio-iturriak barne-datuetan eta kanpo-datuetan egituratzen dira. 

 

 Jatorriaren arabera, informazio-iturriak barnekoak edo kanpokoak dira, 

eta haien nolakotasunaren arabera, lehen mailakoak eta bigarren 

mailakoak. 

 

 Barneko informazio-iturriak enpresa barnekoak dira: merkataritza-

txostenak, fakturazio-datuak, etab. 

 

 Kanpoko informazio-iturriak enpresaz kanpokoak dira: lehiakideak, 

bezeroak, kontsumitzaileak, etab. 

 

 Merkatuko informazio-iturri nagusiak bi dira: negozioa monitorizatzea eta 

ad hoc informazioa. 
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 Merkatuan aztertzen diren datu nagusiak hauek dira: kuota (market 

share), sarrera, kontsumitzailearen gastu totala eta banaketa haztatua. 

 

 Enpresaren makroinguruneak eta mikroinguruneak aztertzea 

beharrezkoa da arriskuak eta aukerak antzemateko. 

 

 Lehiakideei buruzko datuak kanpoko eta barneko informazio-iturrietatik 

lortzen dira: enpresen pisu erreala merkatuan (%), marka-estrategiak eta 

sustapen-jarduerak.  

 

 Bi azpisistema bereizten dira salmenta-sarean: eskaera-bidalketa-faktura 

sistema eta salmenta-txostenen sistema. Bildutako informazioak bi jatorri 

nagusi ditu: salmenta-puntuko kudeatzaileak (GPV) edo kontu-

kudeatzaileak. 

 

 Marketineko Informazio Sistema (MIS) marketinaren azpisistema bat da; 

enpresek beren marketineko erabakiak hartzeko erabiltzen duten teknika 

eta prozedura multzoa. MIS sistemaren bidez, enpresek behar duten 

informazioa modu sistematikoan eta objektiboan bildu eta aztertzen dute. 

 

 MISek lau azpisistema ditu: barne-txostenak, merkataritza-ikerketen 

sistema, marketin-adimena eta marketin-sistema analitikoa. 

 

 Merkataritza- edo merkatu-ikerketak merkatu-arriskuak eta -aukerak 

antzematen laguntzen du. 

 

 Merkataritza-ikerketa egiteko, teknika kualitatiboak eta kuantitatiboak 

erabiltzen dira. 
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HIRUGARREN UNITATEA. MERKATU-AUKERAK ETA 

MERKATURATZE-FASEAK 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 

 

3.1. Merkatu-aukerak: kanpoko eta barneko analisia 

3.2. AMIA analisia  

3.3. Produktu edo zerbitzu berriak sortzeko urratsak  

3.4. Produktuaren edo zerbitzuaren merkaturatze-faseak  

 

 

3.1. MERKATU-AUKERAK: KANPOKO ETA BARNEKO ANALISIA 

 Merkatu-aukerak antzematean hasten da produktu berri bat sortzeko eta  

garatzeko prozesua. Garrantzitsua da, beraz, barneko eta kanpoko zenbait 

iturritako informazioa lortzea eta lantzea, aukerak igartzeko eta arriskuak 

ekiditeko. Kontsumitzaileek gabezia bat adierazten dutenean sortu ohi da 

merkatu-aukera; ondoren, ideia bat sortu, garatu, hura produktu edo zerbitzu 

bihurtu, merkaturatu eta merkatu-eskaintza bilakatuko da.  

 

 

2015ean, Yatecomo (Gallina Blanca) produktuak arrakasta handia izan 

zuen kontsumo-merkatuan: erosotasuna eta goraldian dagoen ekialdeko 

sukaldaritzaren merkatu-aukerak batu zituen. 

 

 

Enpresak kanpoko eta barneko analisiaren bitartez antzematen ditu 

arrisku eta mehatxu potentzialak, eta baita indarrak eta aukerak ere. 

 

 

3.1.1. BARNE-ANALISIA 

 

Barne-analisiaren bidez, enpresaren baliabideak, koordinazioa eta 

funtzionamendua aztertzen dira, enpresa-prozesuen eraginkortasuna 

areagotzeko, besteak beste. item hauek aztertzen dira:  

 

- Enpresaren egitura 

- Negozio-unitate estrategikoak 

- Balio-katea 

- Enpresa-harremanak 

- Zuzendaritza-estiloa 

- Kudeaketa-teknikak eta teknika operatiboak 
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- Lortutako emaitzak  

- Sektore bereko edo tamaina bereko enpresekiko benchmarka5 

 

 Barne-analisiaren helburuetako bat da enpresaren potentziala aztertzea, 

merkatu-aukerak aprobetxatzeko. P. Kotlerrek zioen bezala, “gauza bat da 

ingurunean aukera erakargarriak antzematea, eta beste bat da gaitasuna izatea 

aukera horiek arrakasta bihurtzeko”.  

 

Produktu edo zerbitzu berri bat sortzeko eta merkaturatzeko prozesua 

hasi baino lehen, enpresek beren puntu indartsuak, puntu ahulak eta barne-

oztopoak ebaluatu beharko dituzte.    
 

Barne-oztopoak aztertzea eraginkorra izan ohi da enpresan; oso zailak 

dira antzemateko, baina garrantzi handikoak dira proiektu baten arrakastari edo 

porrotari begira. Izan ere, gertagarria da enpresa batek helburu jakin batera 

zuzendutako nahikoa baliabide tekniko eta giza baliabide izatea eta, hala ere, 

eraginkorra ez izatea funtzionamendu- eta koordinazio-akatsen ondorioz.  

 

Oztopo-iturri izan daitezke, besteak beste, zenbait ohitura, errutina eta 

aurreiritzi, talde-lanean jarduteko moduak, lidergo-estiloak, motibaziozko 

faktoreak edo faktore kulturalak. 

 

 

VHSkoekin alderatuta, Beta markako bideo-produktuak kalitate 

handikoak ziren, baina ez ziren eraginkorrak izan merkatuan, eta 

horregatik desagertu ziren merkatutik. Porrotaren arrazoi nagusiek 

barne-oztopoekin zerikusia dute, besteak beste, puntu indartsuak behar 

bezala ez ustiatzearekin, koordinazio gutxiko estrategiak ezartzearekin, 

lehiakide zuzenen mehatxuei erantzunik ez ematearekin eta marketin-

mixeko politika desegokiak ezartzearekin. 

 

 

Langile trebeak eta baliabide tekniko zein motibatzekoak izan arren, 

negozio batek gaizki funtziona dezake, esaterako zenbait sailetako langileak  

enpresa-helburuak aintzat hartu gabe aritzeagatik talde-lanean. 

 

 

 

 

 

                                                
5
 Benchmarka: inbertsio baten errentagarritasuna neurtzeko erabiltzen den erreferentzia-puntua 

da.  

Ariketa. Eraiki Nestle Espainia enpresaren puntu ahulen eta indartsuen 

matrizea (www.nestle.es), eta aukeratu zuk sustatuko zenituzkeen bi 

puntu indartsu eta saihestuko zenituzkeen bi puntu ahul.  

 

http://www.nestle.es/
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3.1.2 KANPO-ANALISIA 

 

Enpresa-ingurunean sortzen diren aukerek eta mehatxuek osatzen dute 

kanpo-analisia. Bigarren unitatean ikusi dugunez, marketinean bitan banatzen 

da ingurunea: makroingurunea eta mikroingurunea.  

 

Oro har, enpresek kontrola ezin dituzten kanpoko aldagaiek osatzen dute 

makroingurunea, eta kanpo-eragileen ekintzen ondorio da. Kanpoko aukerak 

eta mehatxuak zehazteko, makroingurunea PEST aldagaien bitartez aztertzen 

da:  

 

 Politiko-legalak: erabaki politikoek eragin positiboa edo negatiboa izan 

dezakete enpresetan; adibidez, zerga-tasa aldatzeak kostu gehigarri bat 

eragin dezake BEZaren edo sozietateen gaineko zergan. 

 

 Ekonomikoak: kontuan eduki behar dira joera ekonomiko orokorrak: 

familien errentak, lan-egoera, kontsumoko prezioen indizea (KPI), 

langabezia-tasa, etab. Izan ere, aldagai horiek guztiek eragin handia 

dute, besteak beste, familien erosahalmen errealean. 

 

 Sozialak: giza faktoreak eta faktore kulturalak dira, denboran zehar 

aldatzen direnak. Mehatxu potentzialak eta garapen-aukerak 

aurreikusteko aztertu behar dira; adibidez, emakumea eta lan-merkatua, 

erlijio- eta kultura-aniztasuna, kontsumo-patroi berriak (erosketak 

Interneten egitea, adibidez), etab.    

 

 Teknologikoak: teknologia arloko berrikuntzek eragin zuzena dute 

kontsumitzaileen ohituretan: produktu berrien eguneratze-prozesuaren 

abiadura gero eta handiagoa da, kontsumo-bide berriak zabaldu dira eta 

produktuen zaharkitze-prozesua gero eta azkarragoa da.  

 

 Aldagai horiek zer bilakaera duten denboran aztertzeak bide ematen du 

enpresa-proiektuen bideragarritasun-aukerak aldez aurretik antzemateko. 

  

Enpresaren ohiko funtzionamenduari eragiten dioten kanpoko faktoreek 

osatzen dute mikroingurunea. Enpresak mikroingurunean eragin dezake, 

betiere merkatuan duen pisuaren arabera, haren negoziazio-gaitasunaren 

arabera eta haren posizionamenduaren arabera. 

 

M. Porterrek mikroingurunearen bost lehia-indar definitu zituen; 

aldakorrak dira eta elkarri eragiten diote: 
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3.1. irudia. M. Porterren bost indarrak 

 

 

 Merkatuaren lehia-egoera. Enpresek lehiakideen inguruko zuzeneko 

informazioa eskuratu behar dute, haien jokabidea ezagutzeko. 

Lehiakideek produktu  berriak merkaturatzeak eragina izan dezake 

kontsumitzaileen erosketa-portaeran. 

 

 

Azken urteotan aldaketa esanguratsuak gertatu dira etxean 

kontsumitzen den kafearen inguruko merkatuan. Kafe-kapsulen 

sistemak kontsumo-patroi tradizionalak aldatu ditu eta behar berriak 

sortu –kafe-makina bereziak, besteak beste–. Lehia handia sortu da 

enpresen artean; horregatik, erantzun egokia eskaini behar zaie 

kontsumitzaileei. 

 

 

 Enpresa lehiakide berriak. Merkatu berritzaileek eta hazkunde 

handikoek enpresa lehiakide berriak erakartzen dituzte; enpresa sortu 

berriak edo merkatu berrietara zabaldu nahi duten enpresak izaten dira. 

Adibidez, La Carretilla enpresa plater prestatuen merkatuan sartu da.  
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 Ordezko produktu berriak. Zenbait produktuk behar bera asebetetzen 

dute, eta, ondorioz, haien artean lehia sortzen da. Enpresek kontsumo-

ohiturak eta motibazio berriak aztertu behar dituzte kontsumitzaileak 

erakartzeko; adibidez, tofua kontsumitzea haragiaren ordez. 

 

 Bezeroen negoziazio-boterea. Kontsumitzaile gutxiko eta eskaintza 

ugariko merkatuetan gertatu ohi da; enpresari presioa eginez, 

kontsumitzaileek ahalmena izango dute kalitate hobeko produktuak, 

bezeroentzako arreta-zerbitzu hobeak eta prezio baxuagoak lortzeko. 

 

 Hornitzaileen negoziazio-boterea. Enpresa-sektoreak berak eta 

lehengaiek baldintzatzen dute hornitzaileen negoziazio-boterea. Enpresa 

eta hornitzaileen negoziazio-boterearen arteko desoreka handiek 

errentagarritasun-galera handiak sor ditzakete; esate baterako, 

hornitzaile edo lehengai bakar baten menpe egoteak negoziazio-boterea 

desorekatzen du. 

 

 

3.2. AMIA ANALISIA 

Enpresa-diagnosia egiteko erabiltzen den matrizea da AMIA; 

ezinbestekoa da enpresaren helburuak, ildo estrategikoak eta haren plangintza 

formulatzeko. Lau atal hartzen ditu bere baitan: Aukerak-Mehatxuak-Indarrak-

Ahuleziak (ingelesez, SWOT: Streghts-Weaknesses-Oportunities-Threats). 

Helburua da enpresaren oraina eta geroa baldintzatu dezaketen barneko eta 

kanpoko faktoreak identifikatzea: 

 

 Aukerak: kanpoko faktore positiboak dira; identifikatu eta landu ondoren, 

lehia-abantaila edo enpresa-arrakasta bihur daitezke enpresarentzat.   

 

 Mehatxuak: kanpoko faktore negatiboak dira, enpresari kalteak sortu 

ahal dizkiotenak, eta, hortaz, komeni da haiei antzematea eta aurrea 

hartzea. 

 

 Indarrak: barneko faktore positiboak dira; haiek bereizten dute enpresa 

bat haren lehiakideengandik.  

 

 Ahuleziak: barneko faktore negatiboak dira; enpresa-helburuak betetzea 

eragotzi ahal dute.  
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3.2. irudia. AMIA matrizea 

 

AMIA analisia egitea oso baliagarria da enpresa-estrategiak antolatzeko. 

Izan ere, indargune eta aukeren konbinazioetatik sortuko dira enpresa-

arrakasta lortzeko egoera onenak, eta ahulgune eta mehatxuen 

konbinazioetatik, berriz, enpresak saihestu behar dituen egoera kaltegarriak 

antzemango dira.    

 

AMIA analisiaren emaitzen arabera, egoera hauek gerta daitezke: 

 

AMIA Indarrak Ahultasunak 

Mehatxuak Ziurgabetasun-egoerak Potentzialtasun estrategiko 

kaltegarriak 

Aukerak Potentzialtasun estrategiko 

mesedegarriak 

Ziurgabetasun-egoerak 

 

3.3. irudia. AMIA analisiaren emaitzak 

 

 

 

3.3. PRODUKTU EDO ZERBITZU BERRIAK SORTZEKO URRATSAK  

Enpresak produktuaren ideia lantzeko, plangintza antolatzeko eta 

produktu bukatua zehazteko, bi eta bost urte bitarteko batez besteko epea 
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behar izan ohi du. Kontsumitzaileen eta produktu lehiakideen ezaugarriak 

kontuan hartuta, enpresak bere produktuaren ideia sortzeaz gain, 

posizionamendua ere zehaztu behar du, kontsumitzaileen arreta selektiboa 

lortu nahi baitu; horretarako, marka eta produktuaren irudiaren eta nortasunaren 

arteko oreka bilatuko du. 

 

Pérez Gorosteguiren arabera, hauexek dira produktu berriak sortzeko 

egin behar diren urratsak: 

 

1. Ideiak bilatzea. Ideiak sortzeko, bide hauek erabili ohi dira: barneko 

eta kanpoko informazio-iturriak, berrikuntza-taldeak, brainstorming 

bezalako teknikak eta ebaluazio- eta bideragarritasun-azterketak. 

 

2. Ideiak aukeratzea. Ideiak iragazi egin behar dira, eta interesa edo 

indarra dutenak –ekonomikoki, finantzarioki...– modu zehatzagoan 

aztertu; fase honen bukaeran, ideia gutxi eta errentagarriak geratzen 

dira. 

 

3. Ideien bideragarritasuna aztertzea. Ideiak inbertsio gisa aztertzen 

dira: kostuak, errentagarritasuna, kutxa-fluxuak, inbertsio-itzulketa, 

etab.  

 

4. Produktua garatzea. Produktuari buruzko hasierako ideia  

kontsumitzaileengandik bildutako informazioan oinarritzen da, eta, 

hura garatzeko, kontuan hartu behar dira baliabide ekonomiko eta 

teknikoak. Fase honetan zehazten dira, besteak beste, ekoizpen-

metodoak, fabrikazio-kostuak eta produktuaren enbalajea 

(packaging).  

 

5. Produktua probatzea. Behin produktu berriaren prototipoa sortuta, 

hura testatu egiten da (pertzepzio-, onartze- eta erabilpen-testak 

egiten dira), hala behar izanez gero, aldaketak egiteko. 

 

6. Produktua enpresan aurkeztea. Behin betiko produktua lortu 

ondoren, eta hura merkaturatu baino lehen, enpresako merkataritza- 

eta salmenta-sareei aurkezten zaie, haiek arduratuko baitira 

banaketa- eta merkaturatze-baldintzak negoziatzeaz. 

 

7. Merkaturatzea. Produktua merkatuan sartzen da, bai enpresaren 

merkaturatze-sarearen bidez, bai bitartekarien edo banatzaileen 

bidez. Lehen hilabeteetan, enpresak arreta jarri behar du aurrez 

irudikatutako banaketa-baldintzak bat etor daitezen errealitatekoekin; 

izan ere, enpresak ziurtatu behar du kontsumitzaileak eskuragarri 

duela produktua. 
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3.4. PRODUKTUAREN EDO ZERBITZUAREN MERKATURATZE-

PROZESUA: FASEAK 

Produktu edo zerbitzu berriaren proiektua gauzatzeko, erabakigarria da 

merkaturatze-prozesua. Lau fase ditu: 

 

 
 
 

3.4 irudia. Merkaturatze-fasearen inbutu-azterketa 

 

 1. fasea. Aukeren egingarritasuna aztertzea. Fase honetara iritsi diren 

ideia interesgarrienak ebaluatu eta aztertu behar dira; bideragarritasun-

irizpideei begira ontzat emandakoak baztertuak izan daitezke egingarritasun-

irizpideen arabera.   

 

 

Estralurtar izeneko enpresak oporraldiak Marten pasatzea eskainiko duen 

zerbitzu bat merkaturatu nahi du. Gaur egun badago planeta gorrira bidaiatzeko 

adina teknologia, baina ez litzateke aukera egingarria izango. 

Ariketa. Asmatu produktu berri bat autoen merkaturako, brainstorming 

teknika erabiliz. 
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2. fasea. Proiektuak aukeratzea eta aztertzea. Berrikuntzan 

inbertitzeko baliabideak mugatuak izaten dira, eta horrek ideia batzuk baztertu 

behar izatea dakar. Proiektuak alderatzeko, enpresak analisi ekonomiko-

finantzarioak egiten ditu; adibidez, kostu-onuraren azterketa (cash-flow).  

 

3. fasea. Produktua garatzea. Enpresak kontuan hartu behar ditu 

produktuaren alderdi teknikoak, bai eta enbalajea (packaging) ere –funtzioak, 

edukiak, formatuak, tratamendu-unitatea...–. Horrez gain, beste zenbait alderdi 

aztertu behar ditu, besteak beste, produktuaren barne-egonkortasuna, 

trazabilitatea, nahasketak (blend) eta lehentasunezko kontsumoa. 

 

4. fasea. Produktua banatzea eta merkaturatzea. Marketin-sailak epe 

laburreko eta ertaineko lehentasunak eta estrategiak ezarri behar ditu, 

merkaturatze-aurrekontua kontuan hartuta. Hala, orekatu egin behar ditu 

komunikazioan inbertitzekoa (Pull estrategia) eta banaketa-birbanaketan 

inbertitzekoa (Push estrategia).  

 

Produktuaren behin betiko aurkezpena egin behar zaio merkataritza-

taldeari, eta logistika- eta zerbitzu-katea garatu, bai eta merkatuan sartzeko 

beharrezkoak diren fabrikazio- eta hornikuntza-aurreikuspenak egin ere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariketa. Produktu berri bat merkaturatzeko proiektuak honako 

datu hauek ditu:  

- Hasierako ordainketa: 20.000 m.u. 

- Kapital-kostua edo deskontu-tasa: % 10 

- Urteko kutxa-fluxuen mugimenduak 

 

 1 2 3 4 

Diru-sarrerak 10.000 16.000 20.000 25.000 

Ordainketak 14.000 6.000 6.000 4.000 

Mozkin 
garbiak 
urteko 

    

 

Kalkulatu: 

1) Espero diren mozkin garbiak urteko 

2) Merkaturatuko den produktuaren kapital-kostua 
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GAIAREN LABURPENA 

● Merkatu-aukerak antzematean hasten da produktu berri bat sortzeko 

prozesua. Ezinbestekoa da, beraz, enpresak barneko zein kanpoko 

informazio-iturriak lantzea, aukerak igartzeko eta arriskuak ekiditeko. 

 

● Barne-analisiak enpresaren baliabideak, antolaketa, koordinazioa eta 

funtzionamendua modu kritikoan berrikusten ditu. Indarguneak eta 

ahulguneak ebaluatzen dira, baita barne-oztopoak ere. 

 

● Kanpo-analisia enpresaren makroingurunean eta mikroingurunean 

dauden aukerek eta mehatxuek baldintzatzen dute. 

 

● Enpresak kontrolatu ezin dituen kanpoko indarrek osatzen dute 

makroingurunea. Hura ezagutzeko, PEST azterketa egin behar da. 

 

● Mikroingurunea enpresaren funtzionamenduan eragina duten kanpo-

faktoreek osatzen dute; besteak beste, haren tamainak eta sektoreak. 

 

● M. Porterren arabera, mikroinguruneko eragile nagusiak honako hauek 

dira: merkatuaren lehia-egoera, enpresa lehiakide berriak, ordezko 

produktu berriak, bezeroen negoziazio-boterea eta hornitzaileen 

negoziazio-boterea. 

 

● AMIA analisia enpresa-plangintzako prozedura bat da, aukerak (A), 

mehatxuak (M), indarguneak (I) eta ahuleziak (A) identifikatzeko. 

 

● AMIA matrizeak aukera ematen du kanpo-analisiak eta barne-analisiak 

dokumentu bakar batean biltzeko, eta helburuak finkatzea eta 

estrategiak ezartzea errazten du. AMIA analisiaren bitartez, 

potentzialtasun estrategiko mesedegarriak, potentzialtasun estrategiko 

kaltegarriak eta ziurgabetasun-egoerak antzeman daitezke. 

 

● Produktu berri bat sortzeko urratsak hauek dira: ideiak bilatzea, ideiak 

aukeratzea, ideien bideragarritasuna aztertzea, produktua garatzea, 

produktua probatzea, produktua enpresan aurkeztea eta, azkenik, 

merkaturatzea.  

 

● Produktu bat merkaturatze-prozesuan lau fase daude: aukeren 

egingarritasuna aztertzea, proiektuak aukeratzea eta aztertzea, 

produktua garatzea eta, azkenik, banatzea eta merkaturatzea. 

 

● Proiektuak aukeratzeko, oso baliagarria da errentagarritasun-faktoreak 

aztertzea. 
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LAUGARREN UNITATEA. SALMENTA-ARGUMENTARIOA ETA 

PRODUKTUA SALMENTA-SAREARI AURKEZTEA 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 
 
4.1. Salmenta-argumentarioa 

4.2. Produktuaren deskribapena 

4.3. Salmenta-argumentuak 

4.4. Salmenta-teknikak eta bezeroen eragozpenak aurreikustea 

4.5. Produktua edo zerbitzua salmenta-sareari aurkeztea  

4.6. Produktua edo zerbitzua aurkezteko material lagungarriak  

4.7. Salmenta-sarearen prestakuntza- eta motibazio-plana 

 

 

4.1. SALMENTA-ARGUMENTARIOA 

Salmenta-argumentarioa txosten bat da non produktu berri baten 

ezaugarriak, bereizgarritasunak eta onurak adierazten diren, eta hura erabiltzen 

dute enpresek produktu berria komertzialei aurkezteko. Txostenak informazio 

egituratua, argumentatua, argia, zehatza, erakargarria zein limurtzailea eskaini 

behar du, eta argumentu arrazionalak zein emozionalak bildu; izan ere, enpresak 

tresna hori erabiltzen dute salmenta-baldintzak negoziatzeko eta aurrez finkatutako 

helburuak lortzeko. Argumentarioa osatzeko, datu hauek hartzen dira kontuan: 

 Produktua edo zerbitzua sortzeko arrazoia 

 

 Marketin-mixeko lau aldagai klasikoak (produktua, prezio, banaketa eta 

promozioa –ingelesez, 4P deiturikoak–), eta pertsonak (5. Pa) 

 

 Xede-taldea (target) eta salmenta-guneak 

 

 Enbalajea (packaging) eta produktu-gama 

 

 Produktuaren erabilera 

 

 Produktuaren abantailak eta desabantailak 

 

 Zenbakizko helburuak. Adibidez, etxe-kontsumitzaileen kopurua, sarrera-

faseko kontsumoa ehunekotan, fakturazioa ehunekotan... 

 

 Laguntza-plana eta baliabideak 
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Argumentarioaren gidoia: 

1. Produktua edo zerbitzua sortzeko arrazoiak 
  
2. Produktua edo zerbitzua zertan den 
  
3. Marka 
  
4. Xede-taldea  
  
5. Salmenta-guneak 
  
6. Enbalajea (packaging) eta produktu-gama 
  
7. Produktua nola erabili: abantailak eta desabantailak 
  
8. Produktuak asebetetzen duen beharra 
  
9. Prezioa 
  
10. Banaketa 
  
11. Promozioa 
  
12. Pertsonak (5. Pa) 
  
13. Zenbakizko helburuak 
  
14. Laguntza-plana edo komertzialentzako eta saltzaileentzako  

baliabideak 
 

 

 

4.2. PRODUKTUAREN DESKRIBAPENA 

Produktua ahalik eta modurik onenean aurkeztu behar da argumentarioan; 

haren nortasuna adierazten duten ezaugarriak nabarmendu behar dira, bai eta, 

produktu lehiakideen aldean, hura berezia bihurtzen duten ezaugarri berritzaileak 

ere. Alderdi hauexek zaindu behar dira bereziki: 

 Marka6. Saltzaile baten produktuak edo zerbitzuak identifikatzeko eta 

lehiakideetatik bereizteko erabiltzen den izena, gehienetan diseinua, irudia 

edo ikur bereziak izan ohi dituena. Markak saltzaile horren produktu bakarra, 

produktu-familia bat edo produktu guztiak identifika ditzake. 

                                                
6
 ik. Merkataritza eta Marketina Hiztegia 
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Marka ezaguna bada, haren ospea eta leialtasun-datuak nabarmenduko dira 

kontsumitzaile potentzialak erakartzeko. 

 

● Enbalajea (packaging). Produktuak elkartu eta garraiatzeko erabiltzen den 

azala, kaxa edo bestelako bilgarria da7. Haren eragin bisuala dela medio, 

produktua erosteko motibazioa sortzen du. Horrenbestez, enbalajea 

aukeratzean, kontuan hartu behar dira alderdi hauek: 

 

- Erabilera errazten duten ontzi eta dosifikatzaileak 

- Etiketako informazioa 

- Enbalajearen formak eta koloreak 

- Azpimarka 

 

● Produktu-zorroa. Enpresa batek saltzen dituen produktu guztien zerrenda 

da.  

 

● Produktuaren erabilera. Produktuaren erabilera bera denean berrikuntza    

–sektorean nahiz produktu-kategorian–, berritasuna nabarmentzeko, 

erabilera berria eta tradizionala alderatuko dira.  

Marketin-mixeko estrategia bereizgarriak ere indartu behar dira: 

- Produktuaren ezaugarriak adieraztean, kontuan hartuko da xede-

taldea. 

- Prezioa ezartzean, kontuan hartuko dira merkatuko marka nagusiak, 

aurreikusitako fakturazioa eta sustapen-estrategiak. 

- Promozioa hiru, sei eta hamabi hilabeteko faseetan planifikatzea oso 

lagungarria izaten da. 

- Banaketa-kanaletan lehentasunak finkatu behar dira, banaketa-

prozesua azkartzeko. 

 

4.3. SALMENTA-ARGUMENTUAK 

Produktuaren garapen teknikoa amaituta, zenbait doikuntza egin behar izaten 

dira –besteak beste, kontsumitzaileei egindako testen8 emaitzen ondorioz–, eta, 

hala, produktua prest izango da merkaturatze-fasean sartzeko. Fase horretan, 

proiektuaren ardura nagusia marketin-sailetik salmenta-sarera pasatzen da; haren 

eginbeharra izango da produktua hainbat merkatutan aurkeztea, sartzea, 

                                                
7
 ik. Merkataritza eta Marketina Hiztegia 

8
 Kontsumitzaleei testak egitea oso baliagarria da jakiteko zer harrera egingo dioten produktu 

berri bati edo zer iritzi duten produktu jakin bati buruz. Besteak beste, onarpen-testak, 
hobespen-testak eta kontsumo-testak egiten dira. 
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birbanatzea eta sustatzea. Bezeroak konbentzitzeko, salmenta-sareak argumentu 

arrazionalak eta emozionalak erabiltzen ditu: 

 Argumentu arrazionalak. Argumentu objektiboak dira; datu kuantitatiboak 

izaten dituzte oinarri, besteak beste: 

 
- Bezeroen datuak; adibidez, zer ezaugarri dituzten haiek erosten dituzten 

produktuek (barne-ezaugarriak –lehengaiak, usaina...– zein kanpokoak    

–formatua, erabilera…–), urtean zenbat kontsumitzen duten, zein gastu-

joera duten… 

- Enpresa-sektoreko datuak; adibidez, merkatuko fakturazio-gehikuntza, 

kontsumitzaile berrien kopurua, segmentuen arteko gorabeherak... 

-  Salmenta- eta mozkin-aurreikuspenak. Enpresaren datu kuantitatiboetan 

oinarri duten fakturazio- eta irabazi-aurreikuspen errealistak dira. 

- Inbertsio- eta euskarri-politikak; adibidez, zenbat inbertitu den 

merkaturatze-estrategian, komunikazioan eta sustapenean, edo 

ordaintzeko erraztasunak eskaini diren... 

 

 Argumentu emozionalak: argumentu subjektiboak dira, eta aurreiritziekin, 

sentipenekin eta norberaren aurreko esperientziekin lotura dute; oro har, 

saltzaileak limurtzea bilatzen dute, haien motibazioa eta gogo-aldarte 

positiboa eragitea. Horrenbestez, hona hemen kontuan hartzeko zenbait 

jarraibide: 

 
- Salmenta-taldearen beharrak eta gabeziak ezagutu behar dira, haiei 

erantzun bat emateko. 

- Marketin-taldearen motibazioak ezagutu behar dira, eta argumentu 

dinamikoak, motibagarriak eta pizgarriak erabili. 

- Argumentuak ematean hizkera positiboa erabili behar da, eta ahozko zein 

ez-ahozko komunikazioa landu. 

- Marketin-taldea proiektuan inplikatzea lortu behar da. 

 

Argumentu emozionalak adierazteko, komunikazio asertiboa erabili behar da. 

 

Komunikazio asertiboaren protokoloa:  

1. Atsegina ez zaidan eta egonezina sortzen didan jokaera zehatz eta 

labur deskribatu. 

2. Jokaera horrek nigan zer sentimendu sortzen duen eta zergatik azaldu. 

3. Nik zer nahiko nukeen adierazi edo eskatu. 

4. Adierazi nola sentituko nintzatekeen nahi dudan hori beteko balitz 
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4.4. SALMENTA-TEKNIKAK ETA BEZEROEN ERAGOZPENAK AURREIKUSTEA 

Produktua merkaturatzeko negoziazio-prozesuari begira,  talde komertzialak 

eginkizun hauek izango ditu: 

- Argumentuak ondo planifikatu eta antolatu 

- Argumentuak  argi, zehatz eta arin, inor aspertu gabe, adierazi 

- Gaizki-ulertuak ekidin 

- Orainaldian hitz egin, adierazpen positiboak baliatuta, koherentziaz eta 

handikeriarik gabe 

- Abantailak aipatu 

- Behaketa eta entzumen aktiboa praktikatu 

- Negoziazioan finkatutako denborak errespetatu 

- Zalantzak motibatu eta erantzun objektiboak eman 

Kontrakoa uste den arren, eragozpenak ez dira zertan oztopo izan, 

negoziazioa seriotasunez hartzen den seinale baizik; kexei eta zalantzei aurre 

egiteko eta bestearen benetako beharrei hurbiltzeko modua dira. 

Eragozpenei aurre egiteko zenbait baliabide: 

- Argumentu logikoak, objektiboak, zehatzak  eta kalitatezkoak erabiltzea. 

- Kexaren alderdi bat onartzea, eta ondoren norberaren aldeko norabidean 

argudiatzea. 

- Enpatia, asertibotasuna eta hizkera positiboa erabiltzea. Adibidez, 

bestearen lekuan jartzea, deabruaren abokatuarena egitea... 

- Arretaz entzutea, eta ez sentitzea behartuta zalantza eta kexa guztiei 

erantzutera. 

 

4.5. PRODUKTUA EDO ZERBITZUA SALMENTA-SAREARI AURKEZTEA 

Talde komertzialak produktu berriaren aurkezpenean bertan izan ohi du 

lehen kontaktua harekin, eta, hala, hasieran, ohikoa da konfiantza falta eta 

zalantzak izatea (barne-oztopoak). Une horretan, erabakigarria izango da ondo 

transmititzea produktuak garrantzi handia duela enpresaren estrategian eta 

arrakastan. 

Produktu berria salmenta-sareari –barnekoari zein kanpokoari– aurkeztean, 

alderdi hauek zaindu behar dira: 

 Aurkezpen-lekua: enpresatik kanpo egiteak jakin-mina eta arreta 

areagotzen ditu. 
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 Aurkezpen-egitura: komeni da bi adituren artean egitea, gidoi egituratu 

batekin eta modu dinamikoan, ikusmenezko eta ez-ahozko komunikazioa 

baliatuta; adibidez, ideia ona izaten da enpresaren arrakasta erakusten duen 

bideo batekin hastea aurkezpena. 

 

 Erritmoa: ezinbestekoa da arina izatea eta denboraz neurtua, 40. minututik 

aurrera entzuleen arreta murriztu egiten baita. 

 

 Aurkezpen-formatua: modu bat baino gehiago dago mezua helarazteko      

–jarraibideen eskuliburua, ppt aurkezpena...–; euskarria edozein delarik ere, 

ezagutza teknikoak transmititzeaz gain, helburua izan behar du lotura 

emozionalak sortzea. 

 

 Produktuaren proba: salmenta-sarearekin proba bat egiteak ezagutza 

praktikoa areagotzen du, eta hori oso erabilgarria gerta daiteke salmenta-

prozesuan. 

 

4.6. PRODUKTUA EDO ZERBITZUA AURKEZTEKO MATERIAL 

LAGUNGARRIAK 

Banaketa-helburuak betetzeko eta  negoziazioak eraginkorrak izan daitezen, 

komertzialek zenbait material erabiltzen dituzte: 

 Salmenta-argumentarioa. Enpresa eta egoerari egokitua. 

 

 Salmenta-orria. Argumentarioaren informazioa orri batean laburtzen du: 

produktuaren marka, izena eta azalpena; eskuragarritasun-data; ontziaren 

irudia; datu logistiko sinpleak, eta barra-kodea. 

 

 Produktuaren lagina. Produktua probatzeko aukera eskaintzen dute. 

 

 Merkataritza-informazioa. Askotarikoak izan daitezke: tarifak, deskontuak, 

promozio-estrategia, akzioetarako aurrekontua… 
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 Aurkezpen-kita. Produktua aurkezteko erabiltzen da, eta zenbait kasutan  

bitartekariarentzako oparia izaten da.  

4.1. irudia. Citrofrut produktua aurkezteko kita 

 

 

4.7. SALMENTA-SAREAREN PRESTAKUNTZA- ETA MOTIBAZIO-PLANA 

Salmenta-sarearen formakuntza orok denbora eta bestelako baliabideak 

inbertitzea eskatzen du, eta zenbait helburu lortzen laguntzen du –produktuaren 

garrantziaz jabetzea, zalantzak argitzea, talde-lana bultzatzea...–. Formakuntza-

saioak lan-bilerak (workshop) izan ohi dira, eta, halakoetan, bereziki zaintzen dira 

aretoaren dekorazioa, argitasuna eta musika; izan ere, helburua da produktuarekiko 

lotura emozionala eragingo duten balio eta elementuak helaraztea komertzialei. 

Enpresek lehenbailehen lortu nahi dituzte mozkinak, eta, horrenbestez, 

pizgarriak eskaini ohi dizkiete komertzialei; besteak beste, bonuak  eta saltzaile 

hoberenaren saria. 

 

Bonuak 

Saldutako kaxa bakoitzeko, 2 € saltzailearentzat 

Salmenta-helburua % 100 betez gero, 500 €-ko pizgarria saltzailearentzat, eta % 85 

betez gero, 300 €-koa; hortik behera, pizgarririk ez.  



  

37 
 

GAIAREN LABURPENA 

 Salmenta-argumentarioa txosten bat da non produktu berri baten 

ezaugarriak, bereizgarritasunak eta onurak adierazten diren; txosten hori 

erabiltzen dute enpresek produktu berria komertzialei aurkezteko. 

 

 Produktua ahalik eta ondoen aurkeztu behar da argumentarioan; haren 

nortasuna eta ezaugarriak nabarmendu behar dira, bai eta produktu 

lehiakideen aldean hura lehiakor bihurtzen duten elementu berritzaileak ere. 

 

 Salmenta-argumentu erabilienak arrazionalak eta emozionalak dira.  

 

 Argumentu arrazionalak objektiboak dira; produktu berriari buruzko datu 

kuantitatiboak izaten dituzte oinarri. 

 

 Argumentu emozionalak subjektiboak dira, eta lotura dute norberaren 

aurreko esperientziekin, aurreiritziekin, sentipenekin eta motibazioarekin. 

 

 Talde komertzialak eginkizun hauek izango ditu: argumentuak ondo 

planifikatu eta antolatu; argumentuak argi, zehatz eta arin adierazi; gaizki-

ulertuak ekidin; orainaldian hitz egin, adierazpen positiboak baliatuta; 

abantailak aipatu; behaketa eta entzumen aktiboa praktikatu; negoziazioaren 

denborak errespetatu eta zalantzei objektiboki erantzun. 

 

 Eragozpenak negoziazio-prozesuaren parte dira, eta haiei erantzuteko 

argumentu logikoak, objektiboak, zehatzak eta kalitatezkoak erabiltzen dira, 

bai eta enpatia, asertibotasuna eta hizkera positiboa ere. Ezinbestekoa da 

arretaz entzutea eta eragozpenaren alderdiren bat onartzea. 

 

 Produktu berria salmenta-sareari aurkeztean, alderdi hauek zainduko dira: 

aurkezpen-lekua, -egitura, -erritmoa eta -formatua, eta produktuaren proba. 

 

 Produktuaren aurkezpena egiteko erabiltzen diren material lagungarri 

ohikoenak hauexek dira: salmenta-argumentarioa, salmenta-orria, 

produktuaren lagina, merkataritza-informazioa eta aurkezpen-kita. 

 

 Lan-bilerak (workshop) egitea erabakigarria izaten da komertzialak 

produktuaren garrantziaz jabetzeko, zalantzak argitzeko eta talde-lana 

bultzatzeko. 

 

 Salmenta-sarea motibatzeko, enpresak produktu berriarekiko lotura 

emozionala landu eta txertatu beharko du, eta, ondoren, pizgarri 

ekonomikoak eskaini. 
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BOSGARREN UNITATEA. MARKETIN-EKINTZAK 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 

 

5.1. Publizitatea eta sustapena 

5.2. Produktu edo zerbitzu berrien inguruko marketin-ekintzak 

5.3. Bezeroak fidelizatzeko ekintzak 

5.4. Zuzeneko marketina eta produktu bat merkaturatzeko zuzeneko marketin-

ekintzak  

5.5. Online-sustapenak egiteko tresnak 

 

 Marketin-mixeko komunikazio-estrategiak bost tresna nagusi ditu: sustapena, 

publizitatea, harreman publikoak, salmenta pertsonala eta zuzeneko marketina.  

 

5.1. PUBLIZITATEA ETA SUSTAPENA 

 Enpresaren komunikazio-estrategian, publizitatea eta sustapena oinarrizko 

bi tresna dira; hala, enpresak egoki aukeratu behar ditu tresna horiek garatzeko 

bideak, betiere kontuan hartuta bere baliabideak, xede-taldea eta kanal 

eraginkorrenak. 

● Sustapena9: kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta erosteko 

gogoa pizteko egiten diren ekintzen multzoa.  

 

● Publizitatea: igorle identifikatu batek xede-talde bati komunikabide baten 

bitartez mezu inpertsonal ordainduak eta limurtzaileak igortzea10. Publizitatea 

askotarikoa da, eta, horregatik, zaila da zehaztea zer aldagaik baldintzatzen 

duten haren eraginkortasuna. Nolanahi ere, baditu ezaugarri orokor batzuk: 

 

- Komunikazio publikoa da. Publizitatea homogeneoa da hartzaile 

guztientzat, eta hainbat interes- eta motibazio-maila sortzeko 

ahalmena dauka.  

- Norabide bakarrekoa da. Publizitatea inpertsonala da, eta 

kontsumitzaileari zuzendutako bakarrizketa bilakatzen da. 

- Inpaktu-eragilea da. Publizitateak ikusmenezko, entzumenezko, 

afektuzko eta emoziozko inpaktuak sortzeko aukera eskaintzen die 

enpresei. 

                                                
9
 Merkataritza eta Marketina Hiztegia 

10
 Merkataritza eta Marketina Hiztegia 
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- Errepikakorra da. Publizitatea behin eta berriz igortzen da, maiz 

komunikabide eta kanal bat baino gehiago erabilita, kontsumitzaileak 

produktuari buruz duen pertzepzioan eragiteko. 

 

Línea Directa aseguru-etxeak publizitate- eta sustapen-kanpaina ugari sortu 

zituen. Deskontuak-eta iragartzeko, pertsona ospetsu bat baliatu zuen; hauxe 

zen haren eslogana: “Permíteme que insista”.  

 

 

 

 

 

 

 

5.2. PRODUKTU EDO ZERBITZU BERRIEN INGURUKO MARKETIN-EKINTZAK 

 Produktua merkaturatzen hasita, salmentak poliki hazten dira, oinarrizko bi 

faktore hauek eraginda: 

● Banaketa-kanala. Banaketa-kanalaren arabera, produktua lehenago edo 

beranduago iritsiko da azken kontsumitzailearen eskuetara.  

 

● Produktua zenbateraino den ezaguna. Kontsumitzaileek produktu berria 

ezagutu arte beren kontsumo-ohiturei eutsiko diete; hortaz, produktu berriak 

kontsumituak izan daitezen, garrantzitsua da inbertsioak egitea produktua 

ezagutarazteko eta probatzera emateko, besteak beste.  

 

Philips markako TV Smart Curve produktuak marka-kalitatea du, eta liderra 

da berrikuntza-arloan. Kasu horretan, merkaturatze-estrategia izan da prezio 

altuari eustea, deskontu-sustapenik egin gabe, eta indarra jartzea 

komunikazioan, produktua ezagutzera emateko eta eskaria sortzeko. 

 

Produktu edo zerbitzu berriak merkaturatzeko zenbait estrategia bereizten 

dira: 

Ariketa. Aukeratu komunikazio-inpaktua eragin dizun produktu bat 

(publizitatean, sustapenean, edo bietan) eta justifikatu enpresaren 

komunikazio-politikaren ezaugarriak. 
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 Merkatua azkar gaingabetzeko11 estrategia. Prezio altua da produktu 

berriaren posizionamendua, eta asko inbertitzen da sustapenean, produktua 

ezagutzera emateko eta erosketa bultzatzeko. 

 

 Merkatua poliki gaingabetzeko estrategia. Lehiakiderik aurreikusten ez 

denean erabiltzen da estrategia hau: prezio altuak ezartzen  dira, eta gutxi 

inbertitzen da sustapenean; besteak beste, egunkariak eta aldizkariak 

erabiltzen dira komunikazio-tresna gisa. 

 

 Merkatuan azkar barneratzeko estrategia. Produktuaren merkatu-tamaina 

handia da, eta produktu-unitatearen prezioa, berriz, baxua. Halakoetan, 

enpresaren helburua izan liteke eskala-ekonomiak12 lortzea, esaterako, eta  

hortaz, marketin-ekintza nagusia izango da produktua probatzera emateaz, 

alegia, produktu-laginak banatzea (sampling).  

 

 Merkatuan poliki barneratzeko estrategia. Tamaina handiko eta 

berrikuntza-maila txikiko merkatuetan erabiltzen da; prezioak lehiakorrak dira, 

eta sustapen-maila txikia. Era horretara, kontsumitzailea pixkanaka ezagut 

daiteke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3. BEZEROAK FIDELIZATZEKO EKINTZAK 

Marketin-ekintza ugari bideratzen dira bezero eta kontsumitzaile berriak 

erakartzeko, baina enpresentzat oso garrantzitsua da –eta merkeagoa– bezeroak 

fidelizatzea. 

 Bezeroaren fideltasuna erlazionatuta dago produktu edo zerbitzu baten 

kontsumoak eta erabilerak eragindako poztasunarekin eta asebetetzearekin. 

                                                
11

 Gaingabetzea: segmentuetatik, geruzaz geruza, ahalik eta sarrerarik handienak eskuratzea. 
ik. P. Kotler, Marketinaren oinarriak. 
12

 Eskala-ekonomia: enpresa baten ekoizpena eta dimentsioa handitzen denean, batez besteko 
kostuak jaitsi egiten dira, eta horrek eragina du salmenta-prezioan. 

Ariketa. Aztertu zer sarrera-estrategia erabili diren produktu hauek merkaturatzeko: 

➔ Yatekomo - Gallina Blanca 

➔ Colgate Max White 

➔ Invisible Black & White Nivea 

➔ Mini fuet Campofrío 

 Campofrío Campofrío 
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Kontsumitzaileak asebetetzeko eta fidelizatzeko, harreman-marketineko estrategiak 

erabiliko dira. 

P. Kotlerren arabera, pozik dagoen bezero batek: 

- Denbora gehiagoz  jarraitzen du leial enpresa-produktuekiko  

- Enpresaren produktu berriak erosten ditu 

- Arreta gutxiago eskaintzen die lehiakideen eskaintzei 

- Bezero berriek baino arreta gehiago jartzen die enpresako komunikazioei.  

Bezeroaren fideltasuna lortzeko eta hura mantentzeko bide nagusiak hauexek dira: 

● Bezeroarentzako arreta-zerbitzua. Gomendagarria da arreta-zerbitzuetako 

langileak motibatuta izatea; izan ere, produktuari buruzko informazio orokorra 

eta teknikoa eman ez ezik, haiek kudeatzen dituzte bezeroen eskaerak, 

intzidentziak, itzulketak, etab. 

 

● Kexen eta erreklamazioen postontzia. Enpresak bide eraginkorra sortu 

behar du kexak eta erreklamazioak kudeatzeko eta haiei irtenbidea emateko; 

erreklamazioak gertatzen direnean, bezeroen jarrera ezkorra izan ohi da, eta, 

beraz, enpresak ahalegina egin behar du haiek pozik uzteko. 

 

● Zuzeneko marketina. Enpresaren eta bezeroen nahiz bezero potentzialen 

arteko zuzeneko harremana ahalbidetzen du; besteak beste, onlineko 

tresnak eta aplikazioak baliatuta. Bide horretatik, enpresak kontsumitzaileen 

inguruko ezagutza sakonagoa lortzen du, eta bezeroek, berriz, denbora nahiz 

kostuen murrizketa, eta erosotasuna. 

 

● Banakako marketina (one-to-one marketing). Bezeroaren profila 

ezagututa, hari tratu pertsonalizatua eskaintzea ahalbidetzen du –besteak 

beste, mezu eta banaketa pertsonalizatuen zein haren neurrira egindako 

eskaintzen eta pizgarrien bidez–. Sortutako lotura emozionalak fideltasuna 

eragiten du. 

 

Eroski txartela bezeroen fideltasuna lortzeko tresna da; haren  bidez, 

erosketetan deskontuak aplikatu, puntuak metatu eta opariak lortzen dira. 

 

● Fidelizazio- edo txartel-klubak. Kasu gehienetan, bezeroak mantentzeko 

klubak dira, eta, noiz edo noiz, aukera ematen dute deskontuak, sustapenak, 

opariak eta abar lortzeko. 
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5.4. ZUZENEKO MARKETINA ETA PRODUKTU BAT MERKATURATZEKO 

ZUZENEKO MARKETIN-EKINTZAK 

 

5.4.1. ZUZENEKO MARKETINA
13 

 Zuzenean kontsumitzaileari begira egindako komunikazio-ekintzen multzoa, 

kontsumitzailearen erantzuna edo harekiko harreman interaktiboa sustatu nahi 

duena. Datu-baseen kudeaketan oinarritzen da, eta hor sartzen dira zuzeneko 

posta, katalogo bidezko salmenta, telezerbitzuak, telemarketina, etab. Komunikazio-

mixaren osagaietako bat da. 

 

Niessen Zinemak gonbidatu egiten du bezeroa haren urtebetetze-egunean, eta 

horrek enpresaren eta kontsumitzailearen arteko lotura emozionala sortzen du. 

 

Zuzeneko marketinak abantailak eskaintzen dizkie bi aldeei:, 

kontsumitzaileek, batetik, erraz eta eroso erosten dute, eta denbora eta kostuak 

aurreztu; enpresek, bestetik, kontsumitzailearen profil segmentatuari buruzko 

datuak ia kosturik gabe lortzen dituzte, eta komunikazio-estrategiak merke eta 

eraginkor bideratu. 

 

 

5.1. irudia. Bezeroari zuzendutako marketina: sailkapena 

 

 

                                                
13

 ik. Merkataritza eta Marketina Hiztegia 
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5.4.2. ZUZENEKO MARKETIN-EKINTZAK PRODUKTU BERRIENTZAT 

Produktu berri bat merkaturatu nahi denean, kontuan hartu behar da 

produktua ezezaguna dela merkatuan eta, oro har, kontsumitzaileek ez dutela bat-

batean onartuko, denbora bat behar izango dutela –produktua zenbat eta 

berritzaileagoa izan, orduan eta denbora gehiago–. Hortaz, zuzeneko marketinak 

zenbait bide erabiltzen ditu kontsumitzaile potentzialak erakartzeko. 

 Mezu elektronikoak (mailing). Produktu berri bati buruzko komunikazio 

masiboa da, eta askotan deskontu-bale batekin batera bidaltzen da; 

halakoetan, segmentatutako datu-base bat erabili ohi da, enpresarena 

berarena edo hirugarren bati erositakoa. 

 

 Produktu-laginen banaketa segmentatua (sampling). Produktuaren 

laginak banatzen dira kontsumitzaileen etxeetan, segmentatutako datu-base 

baten arabera edo segmentazio geografikoaren arabera. 

 

 Salmenta pertsonala. Inpaktu handiko teknika tradizionala da, produktua 

modu kualitatiboan ezagutzeko aukera ematen duena; kostu handiak eta 

emaitza txikiak ditu. Avon kosmetikoak, adibidez, etxez etxeko salmentaren  

bidez egin ziren ezagunak. 

 

 Katalogo bidezko marketina. Enpresak bere produktu-zorroa bidaltzen du 

etxeetara, katalogo batean; Ikeak, adibidez. 

 

 Telemarketina. Teleoperadoreak baliatzen dira bezero berriak erakartzeko 

eta produktu berriak ezagutarazteko. 

 

 Ongietorri-paketea (welcome pack). Lehen eskariarekin batera bezeroari 

bidaltzen zaion adeitasunezko oparia da. 

 

5.5.  ONLINE-SUSTAPENAK EGITEKO TRESNAK 

 Internet tresna aparta da komunikatzeko eta sustapenak eta eskaintzak 

egiteko, betiere kontuan hartuta merkatu, produktu-kategoria eta 

posizionamenduaren araberakoa dela marketinean duen eragina. 

 

Marketin digitalaren eraginkortasuna neurtzeko, alderdi hauek hartzen dira 

kontuan: sortutako inpaktua, erosketa-kopurua eta fidelizazioa. Hori dela eta, 

beharrezkoa da  marketin digitaleko plan bat sortzea, zeinak tresna hauek 

barne hartu ditzakeen: 
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 Web-ostatua (hosting). Online-zerbitzu bat da, eta erabiltzen da web-

orri edo web-aplikazio bat argitaratzeko, Interneten. Web-ostatuan izena 

eman, eta espazio bat alokatzen da zerbitzari batean, eta bertan 

biltegiratu norberaren webgunea funtzionatzeko beharrezko diren 

artxiboak eta datuak.  

 

 

 
 

 
5.2. irudia. Web-ostatua 

 

 

● Banner-a. Web-orri batean txertatzen den espazio animatua da, eta 

testu laburra eta irudi erakargarriak izaten ditu. 

 

 
 

5.3. irudia. Kike Amonarrizen liburu berriaren banner-a Elkarren web-orrian 
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● Harreman-zentroa edo komunitate birtuala. Interes eta motibazio 

berak dituzten kontsumitzaileen komunitatea da.  

 

 
 

5.4. irudia. Sasiburu Euskaldunon Elkartearen komunitate birtuala facebooken 

 

 

● Erosketa-saskia. Aukeratutako produktuak –eta haien ezaugarri, prezio 

eta deskontuak– islatzen dituen atala da. 

 

● Lehiaketa. Tresna honen bidez, web-orrialde batean inskribatu direnei 

aukera ematen zaie galdera batzuei bertan erantzuteko: erantzun 

hoberena saritzen da. 

 

● Zabor-posta (spam). Eskatu ez den informazioa era masiboan bidaltzen 

dute enpresek, posta elektronikoaren bidez; halakoetan, harpidetzari 

baja emateko aukera eskaini behar dute. 

 

● Esteka. Tresna honek aukera ematen du hitz edo esaldi baten bidez      

–bertan klik eginda– beste web-orri bat irekitzeko. 
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● Micrositea. Webgune bat da, tamainaz mugatua eta aldi baterakoa, non 

produktu baten bikaintasuna saltzen den, orokorrean banner baten 

bidez. Zerbitzuak ere eskaini ohi dira micrositen bitartez. 

 

 
 

5.5. irudia. Vital Fundazioaren web-orriko micrositea EITBko maratoirako diru-bilketaren alde 

 

 

● Leiho gainerakorra (pop-up window). Web-orrialde batean sartu eta 

bat-batean agertzen den iragarki edo publizitate-ekintza txikia da; ixteko 

edo minimizatzeko aukerak baino ez ditu eskaintzen. 

 

 
 

5.6. irudia. Zergatik online-dendaren leiho gainerakorra 
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GAIAREN LABURPENA 

 Marketin-mixeko komunikazio-estrategiak bost tresna nagusi ditu: 

publizitatea, sustapena, harreman publikoak, salmenta pertsonala eta 

zuzeneko marketina. 

● Publizitatea: igorle identifikatu batek xede-talde bati komunikabide baten 

bitartez mezu inpertsonal ordainduak eta limurtzaileak igortzea. 

 

● Enpresek inbertitu egin behar dute produktu berriak ezagutzera emateko eta 

banatzeko. 

 

● Produktu edo zerbitzu berri bat merkaturatzeko, enpresak marketin-estrategia 

nagusi hauen artean hautatu beharko du: merkatua azkar gaingabetzeko 

estrategia, merkatua poliki gaingabetzeko estrategia, merkatuan azkar 

barneratzeko estrategia eta merkatuan poliki barneratzeko estrategia.  

 

● Bezeroak mantentzea eta fidelizatzea merkeagoa da bezero berriak egitea 

baino; bezeroen fideltasuna erlazionatuta dago produktu edo zerbitzu 

baten kontsumo eta erabilerak eragindako poztasunarekin eta 

asebetetzearekin. 

 

● Bezeroak fidelizatzeko bide nagusiak hauexek dira: bezeroarentzako arreta-

zerbitzua, kexen eta erreklamazioen postontzia, zuzeneko marketina, 

banakako marketina (one-to-one marketing) eta fidelizazio- edo txartel-

klubak. 

 

● Zuzeneko marketina da zuzenean kontsumitzaileari begira egindako 

komunikazio-ekintzen multzoa, kontsumitzailearen erantzuna edo harekiko 

harreman interaktiboa sustatu nahi duena. Datu-baseen kudeaketan 

oinarritzen da, eta hor sartzen dira zuzeneko posta, katalogo bidezko 

salmenta, telezerbitzuak, telemarketina, etab. 

 

● Zuzeneko marketinak bide edo tresna hauek baliatzen ditu nagusiki: mezu 

elektronikoak, produktu-laginen banaketa segmentatua (sampling), 

salmenta pertsonala, katalogo bidezko marketina, telemarketina eta 

ongietorri-paketea (welcome pack). 

 

● Internetek interakzio-abantaila handiak eskaintzen ditu, eta horrek 

beharrezkoa egiten du marketin digitaleko plan bat izatea. 

 

● Marketin digitalaren tresna nagusiak dira: web-ostatua, banner-a, 

komunitate birtuala, erosketa-saskia, lehiaketa, zabor-posta (spam), 

esteka, micrositea eta leiho gainerakorra. 
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SEIGARREN UNITATEA. SUSTAPEN-EKINTZAK 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 

 

6.1. Sustapen-ekintzak. Helburuak 

6.2. Xede-taldearen araberako sustapen-ekintzak 

6.3. Ekoizlearen sustapenak eta saltokiko sustapenak 

6.4. Bitartekarientzako eta banatzaileentzako sustapen-ereduak 

6.5. Saltzaileentzako eta preskriptoreentzako sustapen-ereduak 

6.6. Saltokiaren araberako sustapen-ekintzak 

6.7. Salmenta eta sustapen bereziak 

6.8. Saltokietako tresneria produktuei buruz informatzeko eta haien publizitatea 

egiteko 

 

 

 

6.1. SUSTAPEN-EKINTZAK. HELBURUAK 

 Sustapena14 da kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta 

erosteko gogoa pizteko egiten diren ekintzen multzoa (publizitatea, salmenta-

sustapena, harreman publikoak, etab.); marketin-mixaren osagaietako bat da.  

 

 
 

6.1. eta 6.2. irudiak. Azoka bat eta saltoki bateko publizitate-tresna bat 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14

 ik. Marketina eta Merkataritza Hiztegia. 
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Sustapen-ekintzek oinarrizko bi helburu mota izaten dituzte: 

 

● Batetik, epe ertaineko eta epe luzeko helburu estrategikoak. Enpresak 

kontsumitzaileari irudi bat helarazi nahi dio, marka-identitatearekin15 bat 

egiten duen irudia, produktua erostera bultzatuko duena. Hona hemen 

helburu estrategiko nagusiak: 

 

- Marka eta produktua nabarmentzea 

- Markaren eta produktuaren posizionamendua indartzea 

- Komunikazio-politika osatzea 

- Leialtasun-estrategiak ezartzea eta lotura emozionala sortzea 

- Erosketen batez bestekoa gehitzea 

- Kontsumo-ohituretan eragitea, produktu bat erabiltzeko modua 

aldarazteko edo noizbehinkako produktu bat  ohikoa bihurtzeko, 

adibidez  

- Merkatu-kuotaren bitartez merkatu-posizioa indartzea 

 

● Epe laburreko helburu taktikoak. Oro har, gehiago saltzearekin 

erlazionatu ohi da. Hona hemen zenbait helburu taktiko: 

 

- Salmentak handitzea 

- Erosketa-portaerak aldatzea  

- Produktuen lehiakortasuna hobetzea 

- Erosketa-kopurua edo erosketa bakoitzeko zenbatekoa gehitzea 

- Sarrera-faseko etxe-kontsumitzaileen kopurua zabaltzea 

- Merkatu-kuota (share) gehitzea 

 

 

6.2. XEDE-TALDEAREN ARABERAKO SUSTAPEN-EKINTZAK 

Sustapenek berehalako eragina sor dezakete merkatuan. Zer merkatu-

segmentazio16 lortu nahi den eta zer estrategia erabakitzen den, halako 

sustapen-ekintzak bideratuko dira. 

 

Produktu berri bat merkaturatzeko prozesuan, sustapen-ekintza mota hauek 

bereizten dira: 

 

                                                
15

 Marka-identitatea: enpresak kontsumitzaileari helarazten dion irudia da; produktuari eta 
markari buruzko ezaugarri egonkor batzuk adierazten ditu, kontsumitzailearengan lotura 
emozionala sortzea helburu. 
16

 Merkatu-segmentazioa: marketin-estrategia bat da, zeinaren bidez enpresak bere produktu 
generiko baten bertsio berritua –hura alderdiren batean gaindituko duena– merkaturatzen duen, 
merkatua segmentatzeko helburuz. Merkatua segmentatzeko irizpide nagusiak lau dira: irizpide 
geografikoak, irizpide demografikoak, irizpide psikografikoak eta jarrerazko irizpideak.  
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● Kontsumitzaile potentzialei zuzendutako sustapenak. Enpresak 

erabaki-aldagai baten arabera garatzen du promozioa: prezioa murriztu, 

produktu bat oparitu, produktua probatzera eman saltokian, etab. 

  

● Aldizkako kontsumitzaileei zuzendutako sustapenak. Produktu berria 

probatu dutenei eskainitako pizgarriak dira, erosketa errepikatu dezaten. 

 

● Banatzaile eta bitartekariei zuzendutako sustapenak. Banaketa- zein 

birbanaketa-sarea zabaltzeko teknikak dira. 

 

● Merkataritza-sarera zuzendutako sustapenak. Produktu berriaren 

banaketa- eta birbanaketa-sarea zabaltzeko eta salmenta-puntuetan 

duen errotazio-indizea17 handitzeko pizgarriak dira. 

 

● Preskriptoreei zuzendutako sustapenak. Helburua da produktua 

erosteko aholkua edo agindua eman dezaketen ahalik eta aditu 

(preskriptore) gehienengana iristea, produktua ondo ezagutu eta balioets 

dezaten, produktuaren posizionamendua indartzeko. Horretarako, 

komunikazio-ekintzak baliatzen dira. 

 

 
 

6.3. irudia.  Sendagileak sendagaien preskriptoreak dira 

 

 

6.3. EKOIZLEAREN SUSTAPENAK ETA SALTOKIKO SUSTAPENAK 

Ekoizlearen sustapenak eta saltokiko sustapenak azken 

kontsumitzailearengana zuzentzen dira. Kontsumitzailea ase gelditzen denean 

produktua erosita, orduan handitu egiten da berak produktuari hautemandako 

balioa18, eta produktua erosten jarraitzeko bidea zabaldu. 

 

                                                
17

 Errotazio-indizeak adierazten du zer salmenta-abiadura duen produktu batek salmenta-
puntuan; eskaner bidez neurtutzen da. 
18

 Produktu baten baliagarritasuna eta balioa kontsumitzailearen subjektibotasunaren menpe 
daude. Kontsumitzailearen pertzepzioak balio desberdina egokitu diezaieke erabat 
ordezkagarriak diren bi ondasuni, eta baliagarritasun handiagoa egokituko dio baliorik handiena 
ematen dion produktuari. Horren arabera, prest egongo da gehiago edo gutxiago ordaintzeko. 
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Sustapen-ekintzak planifikatzean, kontuan hartu behar dira, besteak 

beste, produktuaren bizitza-zikloa, merkatu mota, zer helburu finkatu diren, 

lehia-ingurunea, eraginkortasun-aldagaiak, aldagai estrategikoak, produktuen 

errentagarritasuna eta enpresaren aurrekontua. 

 

P. Kotlerren arabera, ekoizleen sustapen ohikoenak dira, besteak beste, 

merkealdiak, erosketa bultzatzeko opariak, finantza-zerbitzuak eta salmenta 

ondoko zerbitzuak; saltokietan, berriz, prezio-murrizketak, produktu-probak edo 

leialtasuna sortzeko bideak erabili ohi dira.  

 

 

Automobilgintzan, merkealdiak, opariak eta beste zenbait pizgarri erabiltzen 

dira eroslea motibatzeko; ohikoa da, esaterako, auto zaharra berriaren 

ordainketaren parte onartzea, bai eta finantzazioa eta deskontua daramaten 

gehigarriak eskaintzea ere. 

 

 

Ekoizlearen sustapen-tresna nagusiak: 

 

 Doako laginak. Produktuaren kantitate txikiak dira, kontsumitzaile 

potentzialei doan banatzen zaizkienak,  produktua ezagutu eta 

probatzeko; ez dira saltzeko, eta postaz edo geomarketineko19 tekniken 

bitartez bidaltzen dira.  

 

● Deskontu-baleak. Saltokian bertan edo online bidez trukatzen den 

dokumentua da; produktuaren edo zerbitzuaren prezioa murrizteko eta 

proba bultzatzeko erabiltzen da. 

 

● Diru-itzultzeak (price refund). Erosketaren zenbatekoa itzultzeko 

aukera eskaintzen da produktua erosi ondoren –agiri bat dela medio–. 

Prezioa oztopo psikologikoa izan daiteke produktu bat erosteko edo 

probatzeko, eta teknika honen bidez oztopo hori gainditzen da. 

 

● Pakete barruko sustapenak (in-pack). Produktuaren ontziaren barruan 

doako ale bat txertatzen da erosketa bultzatzeko; produktua eta oparia 

erlazionatuta egoten dira. 

 

● Zozketa, joko eta lehiaketak. Produktu bat erosteagatik sari bat 

lortzeko aukera eskaintzen da –diruzkoa edo bestelakoa–. 

Kontsumitzaileak gonbidatzen dira irabazteko aukera gal ez dezaten, eta 

horretarako baldintzaren bat bete behar dute –etiketa edo erosketa-agiria 

                                                
19

 Geomarketina: merkataritza-informazioaren elementu geografikoak oinarri hartzen dituen 
diziplina da; enpresako erabakiak hartzeko eta estrategiak ezartzeko baliatzen da. 
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gorde, inprimaki bat bete, asmakizun batzuei erantzun, bildumaren bat 

osatu, etab.–. 

 

● Puntuen bidezko trukeak. Oro har, leialtasun-txartel bati edo 

erabiltzaile-identifikazio bati lotuta dago, eta pizgarri bat da 

kontsumitzaileak markaz ez aldatzeko. Puntuen truke,  opariak, sariak 

edo deskontuak lortzen dira, katalogo bidez eta baldintza batzuen pean. 

 

Saltokietako sustapen-tresna nagusiak:  

 

 Produktu amua (on-pack). Produktuaren enbalajea (packaging) 

aldatzen da produktu-kantitate gehiago sartzeko, edo opari bat 

eransteko. Orokorrean, produktuaren barra-kodea (EAN kodea: 

European Article Numbering) eta saltokiko antolaketa aldatzen dira: 

linealetako espazioa, biltegiaren kokapena, produktu zaharkituen 

antolaketa... On-pack sustapenaren helburua da bezeroek probatu 

dezaten oparitutako produktua eta haien leialtasuna saritzea.  

 

 
 

6.4. irudia. Duracell pila-pakete bat erosita, bihurgailu bat opari 

  

 

 Erretraktilatua. Mota bereko bi produktu edo gehiago batera jarrita 

saltzen dira, salmenta-unitate bakar gisa, deskontu bereziarekin. Horrek 

kostu altuak eragiten dizkie bai ekoizleari –produktua maneiatzea, 

deskontua aplikatzea, EAN kodea aldatzea, berretiketatzea, logistika 

aldatzea...–, bai saltzaileari –arazoak produktua linealetan eta biltegian 

kokatzeko, kodeen alta emateko, etab.–. Eragozpenak direla-eta, 

sustapen mota honen ezarpen-maila urria da, baina emaitza onak lortzen 

dira. 
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6.5. irudia. Zuku eramangarria erretraktilatu formatuan 

 

 

 Lote birtuala. Mota bereko edo desberdineko bi produktu edo gehiagori 

deskontu gorakorra aplikatzen zaie; halako sustapenak dira, besteak 

beste, 3x2 eskaintzak egitea, % 50eko deskontua egitea bigarren alean, 

prezioa biribiltzea 2 lote edo gehiago erosita, etab. Helburu nagusia da 

batez besteko erosketa-gastua handitzea, baina, aldi berean, pizgarria 

izan daiteke arrakasta gutxi duten zenbait produktu berri probatzeko. 

 

 

 
 

6.6. irudia. Hipermerkatu bateko liburuxkan eskainitako lote birtuala 
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6.4. BITARTEKARIENTZAKO ETA BANATZAILEENTZAKO SUSTAPEN-

EREDUAK 

Enpresaren helburuak eta haren sustapen-teknikak ildo beretik joan 

behar dira. P. Kotlerrek dioenez, “harrigarria dirudien arren, sustapenen 

proportzio handiena saltokiko sustapenera bideratzen da (% 46,9), gero 

kontsumitzaileentzako sustapenera (% 27,9) eta gainerakoa (% 25,2) 

publizitate-tresnetara”. Saltokiko sustapena eraginkorra izateko, kanal eta 

bitartekari egokienak aukeratu behar dira.  

 

Kanal eta bitartekari motak: 

 

 
 

6.7. irudia. Banaketa-kanalen eskema 

 

 

Saltokiko sustapenak, bestalde, aukeratutako kanal edo banaketa-

ereduetako eragileen pizgarri bihurtzen dira, eta, ondorioz, haiek produktuaren 

eskuragarritasuna zein ikusgaitasuna areagotu, eta salmentak bultzatzen 

dituzte. Saltokiko sustapenen helburu nagusiak hauexek dira: 

 

● Produktuaren errotazio-indizea gehitzea. Produktu bat 

merkaturatzean, bizitza-zikloaren hasieran dago, eta salmenta-bolumen 

txikia izaten du; horregatik, bitartekariek eta banatzaileek ez dute jarri 

nahi izaten produktu berririk ohiko salmenta-produktuen artean. 

Horrenbestez, sustapen erasokorrak egiten dira: batetik, 

kontsumitzaileak animatu daitezen produktua probatu eta erostera, eta, 

bestetik, banatzaileek errentagarritasuna lor dezaten produktu berriari 

espazioa uzteagatik. 
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Produktu baten errotazio-indizea gehitzeko zenbait tresna: 

 

- Produktu berria oparitzea. 1+1 edo 2+1 formatuko eskaintzak 

izaten dira, eta errotazio-indize altuko produktu ezagun bat erabili 

ohi da kontsumitzailea erakartzeko. 

- Saltokiko bezeroentzako deskontu-baleak. Produktua probatzeko 

egin beharreko ahalegin ekonomikoa murrizten dute, eta ohiko 

salmenta-gunearekiko leialtasuna sortzen dute. 

- Zozketak, opariak, kupoi irabazleak (“harraskatzeko” kupoiak) edo 

saria duten paketeak. Halako teknikak erabiltzearen ondorioz, 

produktu berriaren irudi komertzialak gertutasuna eskaintzen du, 

bai eta erosketan aurrezteko aukera ere. 

 

● Banaketa-sarea zabaltzea. Produktu berria bitartekari eta banatzaileei 

esker iristen da saltokietara, eta helburua da produktua ahalik eta 

azkarren eta ahalik eta salmenta-gune gehienetara zabaltzea (Push 

estrategia). Horretarako, zenbait tresna erabiltzen dira: 

 

- Multiploa. Produktu berria heldutasun-fasean dagoen beste 

produktu baten kutxan sartzen da. Banaketa eta errotazio-indize 

altuko produktu ezagunak atoi gisa jarduten du.  

 

 

Saltoki batek Gutarra markako ohiko barazkiak eskatu dizkio 

banatzaileari. Gutarra marka, bestalde, produktu berri bat 

merkaturatzeko prozesuan da. Hala, banatzaileak produktu 

berriaren ale batzuk gehitu dizkio eskaerari, doan, 

kontsumitzaileen artean arrakasta ote duen probatu dezaten. 

 

 

- Banatzailearen salmenta-taldearentzako pizgarriak. Saltzaileen 

sarea motibatzea da helburua, eta, horretarako, besteak beste, 

saldutako kantitatearen gaineko pizgarri gorakorrak eskaintzen 

zaizkie (diru-zenbateko bat merkaturatutako produktu-kutxa 

bakoitzeko), edo helburuak betetzeagatiko pizgarri finkoak, edo 

saltzaileen arteko lehiaketak ezartzen dira. 

 

 

6.5. SALTZAILEENTZAKO ETA PRESKRIPTOREENTZAKO SUSTAPEN-

EREDUAK 

Sustapenari begira, enpresako ordezkariek, agenteek eta saltzaileek 

eginkizun garrantzitsua dute; haien lana, izan ere, kontsumitzaileengana eta 

banatzaileengana iristea da, eta haiei aholkatu eta laguntzea. Hortaz, sustapen-
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eragile diren aldetik, zenbait tresna erabiltzen dira haien efikazia handitzeko eta 

enpresarekiko duten lotura indartzeko; besteak beste, salmenta-

bolumenagatiko dirusariak eta salmenta-lehiaketak.  

 

Era berean, komunikazio-lana garrantzi handikoa da enpresako 

ordezkarientzat eta agenteentzat –baita preskriptoreentzat ere–, haien 

eginkizun baitira, besteak beste, katalogoak nahiz eskuorriak ematea, doako 

laginak banatzea, enpresa barrutik erakustea eta hitzaldiak zein ikastaro 

teknikoak antolatzea.  

 

P. Kotlerren arabera, hauexek dira sustapen-ekintza nagusiak: 

 

- Erakustazokak eta batzarrak. Ekoizleek beren produktu eta zerbitzuak 

bultzatzeko baliatzen dituzte, eta urtero egin ohi dira; adibidez, Bioterra, 

Irungo Ficoban. 

- Saltzaileen eta banatzaileen arteko lehiaketak. Enpresaren fakturazio-

emaitzak hobetu eta mozkinak handitzeko asmoz antolatzen diren 

lehiaketak dira, saltzaileen eta banatzaileen artekoak. Urtero 

merkaturatzen diren produktu berri arrakastatsu edo berritzaileez 

baliatzen dira salmentak gehitzeko. 

- Enpresa-publizitatea. Enpresaren izena, helbidea edo leloa daramaten 

kostu baxuko objektu erabilgarriak izaten dira: bolalumak, agendak, USB 

memoriak, karpetak, etab.  

 

 

6.6. SALTOKIAREN ARABERAKO SUSTAPEN-EKINTZAK 

Enpresaren sustapen-estrategia saltokien araberakoa da; hortaz, 

sustapen-ereduaren bideragarritasuna aztertzeko, kontuan hartu behar dira 

saltokiaren ezaugarriak: 

 

● Saltokiaren tamaina. Espazio asko dagoen saltokietan posible da 

erreferentzia eta formatu gehiagorekin lan egitea. Horregatik, errazagoa  

da tamaina handiagoko formatuak edo erretraktilatuak aurkitzea 

salmenta-gune handietan, merkataritza-guneetan edo hipermerkatuetan. 

 

● Erosketa mota. Kontsumitzaileak kanal desberdinak erabiltzen ditu 

erosketa motaren arabera. Zer erosten den eta erosketa nola egiten den, 

horren araberakoa da erosketa mota: planifikatua (adibidez, hilabete 

hasieran egiten dena etxeko janaritegia betetzeko), bulkadazkoa 

(gasolindegietan, adibidez, halakoak egiten dira), beharrezkoa edo 

aukerakoa. Gastua asko aldatzen erosketa mota batetik bestera. 
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● Saltokiaren estrategia eta posizionamendua. Produktu-zorroan edo 

sustapen motan eragiteko, banatzaileek eta ordezkariek estrategia 

desberdinak erabiltzen dituzte; adibidez, 3x2 edo Beti Prezio Baxuak 

(Every Day Low Price) estrategiak. 

 

● Denda mota: online edo offline (fisikoa). Web-orriaren bitartez kanal 

zuzena ezartzen da kontsumitzailearekin; hala, sustapen-ekintzetarako 

24 orduko leihoa bihurtzen da. 

 

 

6.7. SALMENTA ETA SUSTAPEN BEREZIAK 

Ikusi dugun bezala, harreman publikoak, publizitatea eta sustapen-

ekintzak erabat lotuta daude, sustapen-egituraren parte baitira denak. 

Horregatik, beharrezkoa da horrek guztiak koherentzia eta lotura izan dezan 

produktuaren posizionamenduarekin. 

 

Promozio-eskema bat sortzean, helburua ez da izan behar erabilera-

eskuliburu zehatz bat egitea, baizik eta ikuspegi zabala izango duen 

komunikazio- eta sustapen-oinarri sendoa sortzea, non helburu neurgarri eta 

kuantifikagarriak zehaztuko diren. 

 

Sustapenaren arloan, badira zenbait sustapen-ekintza berezi, ohikoak ez 

izanagatik, oso eraginkorrak izaten direnak: 

 

- Doako jarduera kulturalak antolatzea: hitzaldi-zikloak, erakusketak, 

liburu-edizioak, etab. 

 

 
 

6.8. irudia.  Kaxilda liburudenda-jatetxeak irakurketa eta eztabaida kritikoak eskaintzen ditu 
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- Babesle (sponsor) izatea; adibidez, kirol-talde, elkarte edo 

antolakunderen batena. 

- Laguntzaile izatea ekitaldi eta jarduera publiko, komunitario zein 

pribatuetan.  

- Datu-bilketa, -argitalpena eta -zabalkuntza egitea gizartearen 

intereseko gaien inguruan. 

 

 
 

6.9. irudia. Laboral Kutxak doako txosten ekonomikoak eskaintzen ditu 

 

 

- Komenentziako ekitaldiak antolatzea, kontsumitzaile potentzialei 

onuraren bat eskaintzeko eta komunikabideetan agertzeko. 

 

 
6.10. irudia. Malabarismoa egiteko deialdi bat: ekitaldi ikusgarria ez ezik, aukera ezin hobea da 

komunikabideetan agertzeko eta ekintza jakinen bat sustatzeko 
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6.8. SALTOKIETAKO TRESNERIA PRODUKTUEI BURUZ INFORMATZEKO 

ETA HAIEN PUBLIZITATEA EGITEKO 

Saltokietako sustapen-ekintzek eta publizitateak bulkadaz erostea 

eragiten dute; haiek dira bide zuzenenak bezeroarengana iristeko eta salmenta-

helburuak betetzeko: 

 

- Kontsumitzaile potentzialari produktuaren berri eman 

- Bezeroari gogorarazi produktu berriari buruz beste ezein 

komunikabidetatik helarazi zaiona. 

- Produktua erostera edo probatzera (trial) bultzatu. 

 

Hortaz, saltzea helburu, saltokietan ahalegin berezia egiten dute salmenta-

guneak ondo antolatzen, eta tresneria berezia erabiltzen dute beren produktuei 

buruzko informazioa emateko eta haien publizitatea egiteko. Hauek dira 

eginkizun horretan baliatzen dituzten tresna edo euskarri ohikoenak:  

 

● Stopper-a. Linealetik irteten den tamaina txikiko kartela da, eta 

produktuari buruz informatzen du –produktu berria den, deskonturen bat, 

produktuaren jatorria...–.  

 

 
 

6.11. irudia. Supermerkatu bateko stopper-ak 

 

 



  

60 
 

 

 

● Bandera (flag). Linealetako alboa eta produktu-kategoria seinalatzen 

ditu. Informazio gehigarria adierazteko erabiltzen da; adibidez, 

txokolateen artean, kakaoaren jatorria zehazteko. 

 

 
 

6.12. irudia. Publizitatea egiteko erabiltzen den bandera bat 

 

● Publizitatea egiteko eta informazioa emateko kartelak. Salmenta-

gunean zehar kokatzen dira, besteak beste, eskaintzak, azken 

nobedadeak eta kanpainak iragartzeko.  

 

 
 

6.13. irudia. Supermerkatu bateko kartelak 
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● Promozioak seinalatzeko kartelak. Linealetan kokatuta, sustapenak 

eta produktuak nabarmentzeko erabiltzen dira. Gorria edo horia bezalako 

kolore deigarriak izaten dituzte. 

 

 
 
6.14. irudia. Arropa-denda bateko promozio-kartelak 

 

● Alarma-sistemak. Saltokiaren sarreran kokatzen dira, eroslearengan eta 

haren erosketa-prozesuan eragiteko. 

 

 
 

6.15. irudia. Saltoki-sarrerako alarma-sistema, lapurreta saihesteko 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ariketa. Sailkatu jarduera hauek haien helburu taktiko eta estrategikoen 

arabera: 

➔ ColonTotal Power garbigarria euro batean (1 €) eskaintzea 

➔ Museo batek bisita gidatuak antolatzea 

➔ Rolex erlojuak saltzea 

➔ Ilea moztea ile-apaindegian 

➔ Abeslari batek diskoak sinatzea 

➔ Nivea Invisible Black & White desodorantea 

➔ Campofrío mini fuet produktua 
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GAIAREN LABURPENA 

 Sustapena da kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta hura 

erosteko gogoa pizteko egiten diren ekintzen multzoa (publizitatea, 

salmenta-sustapena, harreman publikoak, etab.); marketin-mixaren 

osagaietako bat da. 

 

● Epe ertaineko eta epe luzeko helburu estrategiko hauek bereizten dira: 

marka eta produktua nabarmentzea; markaren eta produktuaren 

posizionamendua indartzea; komunikazio-politika osatzea; leialtasun-

estrategiak ezartzea eta lotura emozionala sortzea; erosketen batez 

bestekoa gehitzea; kontsumo-ohituretan eragitea; eta merkatu-posizioa 

indartzea. 

 

● Epe laburreko helburu taktiko hauek bereizten dira: salmentak 

handitzea, erosketa-portaera aldatzea, produktuen lehiakortasuna 

hobetzea, erosketa-kopurua edo erosketa bakoitzeko zenbatekoa 

gehitzea, sarrera-faseko etxe-kontsumitzaileen kopurua zabaltzea eta 

merkatu-kuota (share) gehitzea. 

 

● Sustapen-ekintzak bost multzotan banatzen dira, zein xede-talderi eragin 

nahi zaion –kontsumitzaile potentzialei, lehen kontsumitzaileei, 

banatzaileei zein bitartekariei, merkataritza-sarekoei edo preskriptoreei–.  

 

● Ekoizlearen sustapen-tresna nagusiak dira: doako laginak; deskontu-

baleak; diru-itzultzeak (price refund); pakete barruko sustapenak (in-

pack); zozketa, joko eta lehiaketak; eta puntuen bidezko trukeak. 

 

● Saltokietako sustapen-tresna nagusiak dira: produktu amua (on-pack), 

erretraktilatua eta lote birtuala. 

 

● Banaketa-kanaletako eragileen sustapen-ekintzek bi helburu nagusi 

dituzte: produktuaren errotazio-indizea gehitzea eta banaketa-sarea 

zabaltzea. 

 

● Enpresako agenteak eta saltzaileak, preskriptoreekin batera, sustapen-

eragile nagusiak dira. Zenbait tresna erabiltzen da haien lana 

eraginkortzeko eta enpresarekiko duten lotura indartzeko, besteak beste, 

salmenta-bolumenagatiko dirusariak eman eta salmenta-lehiaketak 

antolatu. 

 

● Enpresak, sustapen-estrategia bideratzeko, kontuan hartu behar ditu 

saltokiaren ezaugarriak; besteak beste, zer saltoki mota den, zer tamaina 
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duen, zer saltzen duen, zer salmenta-estrategia duen eta zer 

posionamendu duen. 

 

● Saltokietako sustapen-ekintzek eta publizitateak bulkadaz erostea 

eragiten dute; haiek dira bide zuzenenak bezeroarengana iristeko eta 

salmenta-helburuak betetzeko: kontsumitzaile potentzialari produktuaren 

berri eman; bezeroari gogorarazi produktu berriari buruz beste ezein 

komunikabidetatik helarazi zaiona; produktua erostera edo probatzera 

(trial) bultzatu. 

 

● Saltokietan tresneria berezia erabiltzen dute beren produktuei buruzko 

informazioa emateko eta haien publizitatea egiteko; besteak beste, 

stopper-ak, banderak (flag), kartelak eta seinaleak. 
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ZAZPIGARREN UNITATEA. PRODUKTUA EDO ZERBITZUA 

PROGRAMATZEA ETA MERKATUAN EZARTZEA 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 

 

7.1. Merkataritza-estrategiak produktuak merkaturatzean  

7.2. Marketin-ekintzak eta merkataritza-sustapenak garatzea 

7.3. Merkataritza-irizpideak produktuak ezartzeko 

7.4. Produktuak saltokietan ezartzea 

7.5. Merchandisinga eta salmenta-puntuko animazioa 

7.6. Saltokian sustapen-ekintzak ezartzeko teknikak  

7.7. Zuzeneko marketineko ekintzak garatzea 

7.8. Baliabide materialen eta giza baliabideen antolaketa 

 

 

7.1. MERKATARITZA-ESTRATEGIAK PRODUKTUAK MERKATURATZEAN 

Produktu bat merkaturatzeko planifikazioa egitean, enpresak kontuan 

hartuko du kontsumitzaile potentzialei eta produktu-banaketari buruz daukan 

informazioa. Behin merkaturatze-prozesua martxan jartzen denean, bi dira 

inbertitzeko eta xede-taldeari hurbiltzeko erabiltzen diren estrategia orokorrak: 

Push estrategia eta Pull estrategia. 

 

 Push estrategia erabiltzen da enpresak lehenesten duenean produktua 

saltokietara azkar iristea, eta, bide horretan, presioa egiten zaie banatzaile eta 

bitartekariei. Behin saltokira iritsita, merchandisingak, eskaintzek eta salmenta-

sustapenek ahalbidetuko dute produktua linealetan erakusgai egotea. 

 

Pull estrategia erabiltzen da enpresak lehenesten duenean 

kontsumitzaile potentzialek produktua ezagut dezaten; hortaz, inbertsio-

estrategia komunikazio-jardueran zentratuko da, eta komunikabide egokiena 

aukeratuko da –telebista, irratia, Internet...– kontsumitzaileen segmentazioaren 

arabera. 
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7.1. irudia. Push eta Pull estrategien eskema 

 

 

7.2. MARKETIN-EKINTZAK ETA MERKATARITZA-SUSTAPENAK 

GARATZEA 

Komunikazioa, publizitatea eta zuzeneko marketina dira Pull 

estrategiaren tresna nagusiak, eta marka-identitatearekin erlazioa duten zenbait 

helburu lortzera bideratuta daude. Helburu estrategikoak lortzeko, zenbait 

ekintza bereizten dira: 

 

● Sarrera-faseko ekintzak. Produktua ezagutzen ez duten 

kontsumitzaileak erakartzeko egiten dira, baita hura erosteko 

oztoporen bat –prezio garestia, esaterako– ikusten duten 

kontsumitzaileak ere. 

 

● Erosketa errepikatzeko ekintzak. Produktua behin gutxienez 

erosi duten  kontsumitzaileek berriz eros dezaten egiten dira.  

 

● Erosketa ohikoa bihurtzeko ekintzak. Kontsumitzailearen eta 

produktuaren arteko lotura bultzatzen dute; helburua da produktua 

kontsumitzailearen eguneroko ohituretan txertatzea eta 

produktuarekiko leialtasuna sortzea. 

 

Produktu berri bat merkatuan azkar sartzeko, Push estrategia da 

gomendagarriena; azken kontsumitzailearengan edo saltokiko sustapenean 

zentratzen da. Estrategia horrek kontuan hartuko ditu merkatuaren tamaina, 

berrikuntza-maila eta lehia-maila, eta produktua erosteko ahalmena –prezioa 

unitateko–. Bi sustapen-ekintza mota bereizten dira: 
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● Azken kontsumitzailearengan zentratutako sustapen-

ekintzak: pizgarriak ezartzen dira produktua probatzeko, erosteko 

edo erosketa-bolumena areagotzeko. 

 

● Saltokiko sustapen-ekintzak: garrantzitsua da produktua bi 

lekutan erakustea: batetik, kategoriaren araberako kokalekuan, 

eta, bestetik, irla batean, esate baterako. 

 

 

7.3. MERKATARITZA-IRIZPIDEAK PRODUKTUAK EZARTZEKO 

Merkataritza-irizpideak aukeratzeko eta produktua salmenta-puntuan 

ezartzeko, kontuan hartzen dira, bai ekoizlearen, bai banatzailearen interesak; 

oro har, ikuspegi desberdinak izan ohi dituzte: 

 

 Ekoizleak kokaleku ona nahi du bere produktuarentzat –linealean–, 

kontsumitzailea erakartzeko. 

 

 Banatzaileak ikuspegi globala dauka: produktuak eta kategoriak 

espazioan kokatzean, beti neurtzen du nola lortu errentagarritasun 

handiena. Banatzailearen irudi-estrategiak ere –“Produktu freskoetan 

liderra”, “Produktu-zorro zabalena”, “Produktu-zorro merkeena”...– 

eragina izaten du erabaki horretan. 

 

Bada estrategia bat, bai ekoizlea, bai banatzailea, biak irabazten 

ateratzeko: win-win estrategia. Bien mozkina maximizatzeko, zenbait irizpide 

daude: 

 

 Posizionamenduaren irizpidea: 

 

- Produktuaren ezaugarriek erabaki dezakete non eta nola ezarriko 

den saltokian –adibidez: botilak, bitrinan; izozkiak, hozkailuan...–.  

- Produktuaren formatuak edo tamainak eragin dezake zein ezarpen-

estrategia aukeratu. 
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Pelutxe txiki bat erakusteko, eraginkorragoa izan daiteke hura pilak jarrita 

martxan ikustea, eta umeek gidatzeko auto bat erakusteko, berriz, 

eraginkorragoa izan daiteke telebista baten bitartez bideo bat erakustea, bateria 

ez kargatzeko, matxurak ekiditeko eta espazio handiegia ez erabiltzeko.  

 

 
 
7.2. eta 7.3. irudiak. Pelutxezko hartza eta kart bana gidatzen duten hiru umeren bideoa 

 

 

- Prezio eta marjinak zenbat eta altuagoak izan, orduan eta kokaleku 

hobea izango du produktuak saltokian.  

- Ekoizleak egindako sustapen-inbertsioak bezeroak erakartzea eta 

fidelizatzea du helburu, bai eta beste enpresen aurrean irudi 

lehiakorragoa izatea ere. 

 

 Kokapenaren irizpidea: 

 

- Produktuak linealean jartzeko, kontuan hartuko dira errotazio-

indizea, merkatu-kuota eta eskaria.  

- Bi erakustoki izateak, erakarpen-elementua izateaz gain, bezeroari 

produktua oroitzen laguntzen dio.  

- Saltokiko promozio-guneek eta komunikazio-elementuek produktua 

ezartzen laguntzen dute.  

- Espazioaren errentagarritasuna ez doa beti lotuta produktuaren 

ikusgarritasunarekin, baizik eta antzeko produktuen ondoan jarrita 

egotearekin. 
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7.4. PRODUKTUAK SALTOKIETAN EZARTZEA 

Txikizkako merkatariak arrazoi estrategikoen arabera banatzen du 

saltokiko espazioa. Kontuan hartzen ditu, besteak beste, bezeroen portaera eta 

erosketa egiten ematen duten denbora, batez besteko erosketa-gastua, 

saltokiko espazio erabilgarria eta irudi-estrategia.  

 

Saltokiko espazioa sekziotan banatzen da, eta sekzio bakoitza, 

produktu-kategoriatan. Produktua non eta nola kokatu baldintzatzen duten 

faktoreak dira, hortaz, espazioaren tamaina –produktu-aukera zabalagoa eta 

espazio handiagoa produktu-kode edo -erreferentzia bakoitzeko–, sekzioen 

antolaketa, kategorien kokalekua eta altzarien kokapena. 

 

Enpresek erosleen inguruko ikerketa-lanak egiten dituzte, eta aztertu 

egiten dute nola eta zenbateraino eragiten duten produktuaren markak, 

barietateak, formatuak eta prezioak erosketa-erabakian. Ikerketa-emaitzetatik 

abiatuta, produktua linealean nola kokatuko duten erabakitzen dute: markaren 

garrantziaren arabera, segmentazioaren arabera, formatuaren arabera, prezio-

posizionamenduaren arabera...  

 

Ekoizleak bere produktua ondo ikustea bilatzen du; hortaz, leku 

estrategiko hauetan kokatzea nahi izaten du:  

 

 Linealaren erdialdean, eremurik onenean, produktua eskuen eta begien 

mailan kokatzen baita.  

 

 

 
7.4. irudia. Linealeko mailak kontsumitzailearen gorputzarekiko 
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 Erreferentziako kategorian, marka liderraren ondoan. 

 

 Errotazio-indize altuko produktuen ondoan; merkatu-kuota altuena 

duten produktuen ondoan. 

 

Produktuaren posizionamenduak ere baldintzatzen du hark linealean 

edukiko duen lekua. Produktu berriek, hasiera batean, linealeko leku hutsak 

edo errotazio-indize baxukoak hartzen dituzte; gero, sustapen-estrategia 

egokien bitartez, kokapena hobetzeko aukera izango dute. 

 

 

7.5. MERCHANDISINGA ETA SALMENTA-PUNTUKO ANIMAZIOA 

 Erosketa egitean, kontsumitzaileek ibilbide bat egiten dute –zirkulazioa–, 

eta hori kontuan hartu behar da salmenta-gunea girotzeko teknikak 

aukeratzean. Helburua da kontsumitzaileek saltokian denbora gehiago 

igarotzea, erosketa-aukerak modu naturalean sortzeko. 

 

 
 

7.5. irudia. Saltokian zenbat denbora ematen den baldintzatu dezaketen elementuen eskema 

 

 

 Saltokiko animazio- eta girotze-teknikek eta merchandisingak erosketa-

prozesua bideratzen duten ekintza osagarriak sortzen dituzte: komunikatzea, 

erakartzea, oroitaraztea eta nabarmentzea. Bestalde, bulkadaz erostea 

sustatzen dute, eta erosketa-gastua gehitzea.  

 

Enpresak finkatutako helburuekin bat datorren tresneria aukeratu 

ondoren, espazioan nola kokatuko diren erabakiko da:  
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- Linealean 

 
7.6. irudia. Supermerkatu bateko lineala 

 

- Korridorean 

 

 
7.7. irudia. Supermerkatu bateko korridorea 

 

- Dendaren sarreran 

 

 
7.8. irudia. Supermerkatu bateko sarrera 
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- Gondolan edo gondola-buruetan 

 

 
 

7.9. irudia. Denda bateko gondola eta haren gondola-buruak 

 

- Korridore-gurutzeetan 

 

 
 

7.10. irudia. Denda bateko korridore-gurutzea 

 

 

Enpresak hiru irizpideren arabera aukeratzen ditu merchandisingeko 

tresnak: 

 

● Zer materialez eginak diren. Iraunkortasuna eta kostua neurtzen dira. 

 

- Burdina. Material honetaz egindako tresnek asko irauten dute 

(urteak), eta kostu altua dute. 

- Plastiko estrusionatua eta metakrilatoa. Material iraunkorrak 

dira (hilabeteak), eta kalitatearen irudia eskaintzen dute. 

- Kartoi trokelatua. Sustapen-ekintza puntualetarako erabiltzen da 

(hamabostaldi bat), eta aldi bakoitzean unitate asko egin ohi 

direnez, merkea da. 
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● Zer funtzio betetzen duten. Tresna zertarako den, horrek erabakitzen 

du haren formatua, tamaina, materiala eta haren kokapena. 

 

- Komunikatzeko tresneria. Mezu argiak eta zuzenak zabaltzen 

dituzte sustapenen, produktu berrien eta ekitaldien inguruan; 

adibidez, esku-orriak, liburuxkak, baleak... 

- Informatzeko tresneria. Informazio kualitatiboa eta zehatza 

eskaintzen diete kontsumitzaileei; adibidez, banderak, 

monografikoak, triptikoak… 

- Inpaktua sortzeko tresneria. Diseinu deigarria izaten dute, eta 

testu gutxi; adibidez, sabaitik esekitako kartelak, sustapenen 

seinaleak... 

 

● Non kokatzen diren. Tresneriak eta haren kokapenak zuzenean 

eragiten dute salmenta-elastikotasunean20 eta kostuetan:  

 

- Irlak. Korridore erdian edo korridore-gurutzeetan kokatutako 

produktu multzoak dira; ibilbidea oztopatzen dutenez, 

kontsumitzaileen arreta erakartzen dute. 

 

 
 

7.11. irudia. Supermerkatu bateko barazki-irla bat 

 

                                                
20

 Salmenta-elastikotasuna: adierazten du zer sentikortasun-maila duen salmenta-zenbatekoak, 

salmentetan eragina duen aldagairen bat –prezioa, errenta pertsonala, etab.– aldatzen denean. 

 ∆(y) y1-y0 

   y      y0 
E(y, x)= ------ = ------- 

 ∆(x) x1-x0 

   x      x0 
 

● |E|>1: elastikoa (X aldagaiaren aldaketek eragin handiagoa dute Y aldagaian). 
● |E|<1: inelastikoa (X aldagaiaren aldaketek eragin txikiagoa dute Y aldagaian). 
● |E|=0: erlazio guztiz inelastikoa (X aldagairen aldaketek ez dute inongo eraginik Y 

aldagaian). 
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- Lineal-buruak. Korridorearen hasieran kokatzen dira, eta 

linealean dauden sustapenak komunikatzen dituzte. 

Interesgarrienak erdiko korridorekoak edo gune beroetakoak dira. 

- Erakustokiak. Produktua bi lekutan erakusteko baliatzen diren 

elementuak dira, eta kategoriaren korridoretik urrun kokatu ohi 

dira, bulkadaz erostea eragiteko. Batzuetan aukeratutako 

produktua aldatzea eragiten dute. 

 

 
 

7.12. irudia. Denda bateko liburu-erakustoki bat, haren sekziotik kanpo 

 

- Ordaintzeko kutxen lerroa. Itxaroten egoteko eremua da; bertan 

izaten dira noizbehinka, bulkadaz edo bilatu gabe erosten diren 

produktuak: litxarreriak, txikleak, pilak... 

 

 
 

7.13. irudia. Supermerkatu bateko kutxen lerroa, eta haien ondoan bulkadaz erosten diren 

produktuak eta behar bereziak dituztenentzako leku egokituak 
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- Makroirlak eta erakustoki bereziak (stand). Dendaren sarreran 

kokatu ohi dira; bertan erabilitako merchandising-tresnen 

multzoak inbertsio handia eskatzen du. 

 

 
 

7.14. irudia. Saltoki baten sarreran kokatutako maniki ikusgarria 

 

 

7.6. SALTOKIAN SUSTAPEN-EKINTZAK EZARTZEKO TEKNIKAK 

Sustapen-ekintzak ezartzeko aukeratutako ereduak erabakitzen du, 

neurri handi batean, enpresak lortuko duen errentagarritasuna,  salmenta-

elastikotasuna,  kontsumitzailearengan sortutako irudia eta markaren eta 

produktuaren posizionamendua. Ezarpen optimoa ahalbidetzen duten zenbait 

elementu:  

 

● Sekzioak antolatzea. Sekzioak erraz identifikatzen direnean, saltokian 

erostea erraza da, eta horrek irudi ona eskaintzen du kontsumitzaileen 

aurrean. Antolaketak logika arrazionala eduki behar du, eta kontuan 

hartuko ditu: 

 

- Produktu amuak. Errotazio-indize altuko produktuak dira, 

kontsumitzaileak erosi ohi dituenak. Saltokiko gune hotzetan edo 

joan-etorri gutxiko lekuetan kokatzen dira. 

- Bulkadaz erosten diren produktuak. Kontsumitzaileak gogoan 

ez dituen produktuak dira, eta, hortaz, haiek erostera bultzatuko 

duen komunikazioa jasoko du. Produktu merkaturatu berriak mota 

horretakoak dira, eta itxaron-lekuetan kokatu ohi dira –ordaintzeko 

kutxetan, harategian...–. 

- Hausnartuta egiten diren erosketak. Sekzio bereizia edukitzea 

gomendatzen da, kontsumitzaileak erosketa-prozesuan lasai 
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hausnartu ahal izateko; adibidez, ordenagailuak, etxetresna 

elektrikoak... 

- Produktu osagarriak. Elkarrekin erabiltzen diren produktuak 

egoki kokatzeak salmenta-gunearen irudi positiboa bermatzen du 

–kategorien arteko efektu biderkatzailea–; adibidez, Fairy eta 

Scotch-Brite. 

- Kontserbazioa behar duten produktuak. Kategoria batzuek 

altzari edo kontserbazio-sistema bereziak behar dituzte                 

–esnekiak, izoztuak, etab.–, bai eta, besteak beste, espazio 

zabalagoak eta entxufeak ere. 

 

● Saltokiaren azalera. Salmenta-gunearen azalerak eragina du sustapen-

ekintzak ezartzeko estrategian. Hipermerkatuetan karga-sustapenak egin 

ohi dira –produktu multzokatuen sustapenak–, eta saltoki txikietan, 

berriz, unitate-sustapenak egiten dira. 

 

● Gune hotzak (zirkulazio gutxikoak) eta gune beroak (zirkulazio 

handikoak). Lehenengoak joan-etorri gutxiko lekuak dira, eta bertan 

kokatzen dira  propio bilatzen diren produktuak  –ura, komuneko papera, 

gatza, olioa, etab.–; gune beroak, aldiz, saltokiaren irudia hobetuko 

duten eskaintzak eta erakusketak egiteko erabiltzen dira. 

 

● Erakartzeko eta oroitarazteko teknikak. Enpresek produktuen 

erakusketak eta kartelak erabiltzen dituzte kontsumitzailearengan 

eragiteko. 

 

Sustapen-ekintzak ezartzean, kontuan hartuko dira kontsumitzaileen 

erosketa-ibilbidea, bezeroen batez besteko egonaldia eta zirkulazio-abiadura 

korridoreetan eta leku estuetan.  

 

 

7.7. BALIABIDE MATERIALEN ETA GIZA BALIABIDEEN ANTOLAKETA 

 Produktu berri bat merkaturatzea prozesu konplexua da. Hortaz, 

enpresaren funtzioek behar bezala lotuta egon behar dute barne-oztopoak 

ekiditeko –gatazkak, eraginkortasunik eza…–, eta, helburu horri begira jardun 

behar dute enpresako sail guztiek, besteak beste, I+G sailak, Finantza sailak, 

Ekoizpen sailak, hornikuntza-kateak (supply chain) eta Salmenta sailak.  

 

Berrikuntzak sortu eta produktu berriak merkaturatzea da enpresek 

erabiltzen duten estrategietako bat lehiakideengandik desberdintzeko eta 

hazteko. Bestalde, epe luzean, kontsumitzaileekiko lotura estutzea eragiten du 

horrek, bai eta merkatu-kuotari eustea ere. 
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Marketin sailaren antolaketak eragina du produktu berriaren arrakastan. 

P. Kotlerren arabera, zenbait antolaketa-modu bereizten dira: 

 

● Antolaketa funtzionala. Marketin saila marketin-mixaren funtzioen 

arabera antolatzen da. 

 

● Antolaketa geografikoa. Merkatu edo kategoriak ondo bereizita 

daudenean, eraginkorra da bakoitzari egokitutako estrategia zehaztea, 

emaitza optimoak lortzeko. 

 

● Marka zuzendaria (brand manager). Erabiltzen da enpresak marka 

asko dituenean eta marka bakoitzak produktu-zorro ugaria duenean, edo 

markak beren artean oso desberdinak direnean. 

 

 Enpresako sail guztiek helburu orokorraren alde egin behar dute lan, 

nahiz eta bakoitzak bere helburu propioak izan.  

 

Produktu berri bat merkaturatzeko, baliabide askotarikoak behar izaten 

dira, besteak beste: 

 

- Denbora  

- Giza baliabideak  

- Baliabide ekonomikoak –helburuaren araberakoak– 

- Baliabide materialak: informatikoak, informazio-iturriak, ekoizpen-

lerroak... 

 

Erabaki taktikoak, erabaki estrategikoak, erabilitako baliabideen 

azterketa eta neurketa-teknikak biltzen dituen marketin-plana egitea oso 

lagungarria da. 

 

 

 

GAIAREN LABURPENA 

● Produktu bat merkaturatzeko planifikazioa egitean, enpresak kontuan 

hartuko du kontsumitzaile potentzialei eta produktu-banaketari buruz 

daukan informazioa.  

 

● Merkaturatze-prozesua martxan jarrita, bi inbertsio-estrategia nagusi 

daude: Push estrategia eta Pull estrategia. 

 

● Push estrategia erabiltzen da helburua denean produktuak saltokietara 

azkar iristea; hortaz, banatzaileak eta bitartekariak presionatzea 

bihurtzen da inbertsio-estrategiaren jomuga. 
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● Pull estrategia erabiltzen da helburua denean produktua kontsumitzaile 

potentzialei ezagutzera ematea eta eskaria sortzea; kasu horretan, 

inbertsio-estrategia komunikazio-jardueran zentratzen da. 

 

● Helburu estrategikoak lortzeko ekintzetan, hauek bereizten dira: sarrera-

faseko ekintzak, erosketa errepikatzeko ekintzak eta erosketa ohikoa 

bihurtzeko ekintzak. 

 

● Produktu berri bat merkatuan azkar sartzeko, Push estrategia da 

gomendagarriena. Azken kontsumitzailearengan edo saltokiko 

sustapenean zentratzen da.  

 

● Merkataritza-irizpideak baliatzen dira produktu bat salmenta-puntuan non 

eta nola kokatu erabakitzeko, eta kontuan hartu behar dira bai 

ekoizlearen interesak, bai banatzailearenak. 

 

● Ekoizleak kokaleku ona nahi du produktuarentzat –linealean ondo 

kokatuta nahi du–, kontsumitzailea erakartzeko. 

 

● Banatzaileak ikuspegi globala dauka: produktuak eta kategoriak 

espazioan kokatzean, beti neurtzen du nola lortu errentagarritasun 

handiena. 

 

● Posizionamenduaren irizpideak kontuan hartzen ditu produktuaren 

ezaugarriak, formatuak, prezio eta marjinak eta ekoizleak egindako 

sustapen-inbertsioak. 

 

● Kokapenaren irizpideak kontuan hartzen du produktua linealean non 

jartzen den, bi erakustokitan jartzen den, saltokiko promozio-punturen 

batean jartzen den… Espazioaren errentagarritasuna ez doa beti lotuta 

produktuaren ikusgarritasunarekin, baizik eta antzeko produktuen 

ondoan jarrita egotearekin.  

 

● Txikizkako merkatariak arrazoi estrategikoen arabera banatzen du 

saltokiko espazioa: bezeroen portaera nolakoa den, erosketa egiten 

zenbat denbora ematen duten, haien batez besteko erosketa-gastua, 

saltokiak zenbat espazio erabilgarri duen eta zer irudi-estrategia duen.  

 

● Saltokiko espazioa sekzioetan banatzen da, eta sekzio bakoitza, 

produktu-kategoriatan.  

 

● Produktua saltokian non eta nola kokatu baldintzatzen duten faktoreak 

dira, besteak beste, espazioaren tamaina –produktu-aukera zabalagoa 
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eta espazio handiagoa produktu-kode edo −erreferentzia bakoitzeko–, 

sekzioen antolaketa, kategorien kokalekua eta altzarien kokapena. 

 

● Salmenta-gunea girotzeko teknikak aukeratzean, kontuan hartuko da 

kontsumitzaileek erosketa egiteko egiten duten ibilbidea –zirkulazioa–. 

 

● Saltokiko merchandisingak eta girotzeko teknikek erosketa-prozesuaren 

oinarrizko elementuak ahalbidetzen dituzte. 

 

● Saltokiko merchandisinga eta girotzeko teknikak erabiliko dira, besteak 

beste, linealetan, korridoreetan, dendaren sarreran, gondoletan edo 

lineal-buruetan eta korridore-gurutzeetan. 

 

● Enpresak hiru irizpideren arabera aukeratzen ditu merchandisingeko 

tresnak: zer materialez eginak diren, zer funtzio betetzen duten eta non 

kokatzen diren. 

 

● Sustapen-ekintzak ezartzeko aukeratutako ereduak erabakitzen du, 

neurri handi batean, enpresak lortuko duen errentagarritasuna,  

salmenta-elastikotasuna,  kontsumitzailearengan sortutako irudia eta 

markaren eta produktuaren posizionamendua. 

 

● Sustapen-ekintzen ezarpen optimoa ahalbidetzen duten elementuak dira, 

besteak beste, saltokiaren azalera, espazioa sekzioetan antolatuta 

egotea, gune hotzak eta gune beroak izatea, eta kontsumitzaileak 

erakartzeko eta oroitarazteko teknikak erabiltzea. 

 

● Enpresaren funtzioek behar bezala lotuta egon behar dute barne-

arazoak –gatazkak, eraginkortasunik eza…– ekiditeko. 

 

● Produktu berri bat merkaturatzeko, baliabide askotarikoak behar izaten 

dira, besteak beste, giza baliabideak, denbora, baliabide ekonomikoak 

eta baliabide materialak. 
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ZORTZIGARREN UNITATEA. EMAITZAK KONTROLATZEA ETA 

NEURTZEA 

 

 

ZER IKASIKO DUGU? 

 

8.1. Emaitzak kontrolatzea eta neurtzea. Estandarrak eta parametroak finkatzea  

8.2. Emaitzak aztertzeko prozesua 

8.3. Sustapen-ekintzak eta zuzeneko marketina kontrolatzea 

8.4. Helburuekiko desbideratzeak eta neurri zuzentzaileak aplikatzea 

8.5. Produktuaren errentagarritasuna 

8.6. Produktuaren ezartze-indizeak salmenta-puntuan 

8.7. Ratioak 

8.8. Marketin-kanpainaren kostua kalkulatzeko teknikak 

8.9. Sustapen-kanpaina baten eraginkortasuna ebaluatzeko teknikak  

 

 

8.1. EMAITZAK KONTROLATZEA ETA NEURTZEA. ESTANDARRAK ETA 

PARAMETROAK FINKATZEA 

 

8.1.1. Emaitzak kontrolatzea eta neurtzea 

 

Marketineko zuzendaritzak helburu taktiko eta estrategikoak finkatu, eta 

marketin-planean jasotzen ditu, haiek lortzeko jarraibide eta ekintza zehatzekin 

batera. 

 

 Enpresaren urteko marketin-planak (AOP: Anual Operating Plan) honako 

alderdi hauek garatu behar ditu: 

 

- Enpresaren barne- eta kanpo-analisia. 

- Aukerak eta potentzialtasun estrategiko mesedegarriak. 

- Marketin-estrategiak. 

- Helburu taktikoak: ekintza zehatzak, koordinatuak, neurgarriak eta 

denboran planifikatuak. 

- Helburu zehatzak salmentetan, finantzetan eta banaketan, etab. 

- Ustiapena: fakturazioa, kostu nagusiak eta aurreikusitako 

marjinak. 

- Marketineko aurrekontua (A&P: Advertising & Promotion). 

- Finkatutako helburuen eta egindako inbertsioen kontrol-prozesua, 

eta neurri zuzentzaileak. 
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Kontrola egitean, hainbat gertaera behatu behar dira: lehiakideen 

erreakzioak, “prezio-gerrak”, garraio-grebak, banaketa-estrategiak, etab. 

Kontingentzia-plana (contingency plan) egitea lagungarria izan daiteke  

ezustekoei aurrea hartzeko. 

 

 
8.1. irudia. Kontrol-prozesuaren eskema  

 

 

8.1.2. Estandarrak eta parametroak finkatzea 

 

 P. Kotlerren arabera, urteko marketin-plana egiteak helburuak lortzen 

laguntzen dio enpresari, modu egituratuan eta neurgarrian. Goi-zuzendaritzak 

urteko salmenta- eta mozkin-helburuak finkatuko ditu, eta, horietan oinarrituta, 

urteko marketin-plana zehaztuko du –salmenta-kopurua, kostuak, 

aurreikusitako mozkinak eta inbertsioak–. Plana jarraitzeko eta kontrolatzeko, 

zuzendaritzak elementu hauek behatzen ditu: 

 

Kontrol mota Arduradunak Kontrol-helburua Analisi-parametroak 

I. Urteko planaren 
kontrola 

- Goi-zuzendaritza  
- Zuzendaritza ertaina 

Planean aurreikusitako 
emaitzak lortu diren 
aztertzea 

- Salmentak 
- Merkatu-kuota 
-Marketin-kanpainako 
salmenta-ratioak 
- Finantza-analisia 
- Kontsumitzaileak 

II. Errentagarritasun-
kontrola 

- Marketin-managerra 

- Produktu edo marka 
nagusia 
-Finantza-arduraduna 

Inbertsiotik lortutako 
mozkinak aztertzea 

- Errentagarritasuna 
- Produktua 
- Marka 
- Segmentua 
- Kanala 

III. Eraginkortasun-
kontrola 

- Marketin-managerra 
- Produktu edo marka 
nagusia 

Marketinean egindako 
inbertsioen inpaktua eta 
eraginkortasuna aztertzea 
 

- Eraginkortasuna 
- Salmenta-indarra 
- Publizitatea 
- Sustapena 
- Banaketa 

IV. Kontrol 
estrategikoa 

- Goi-zuzendaritza 
- Marketin-auditorea 

Enpresak merkatu-
aukerekiko duen 
potentziala aztertzea 

-Marketinaren 
eraginkortasuna 
- Marketinaren auditoria 
- Erantzukizun soziala eta 
etikoa 

 

8.2. irudia. Kontrol-plana egiteko taula 
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8.2. EMAITZAK AZTERTZEKO PROZESUA 

Enpresarentzat garrantzitsua da helburuekiko desbideratzeak 

kalkulatzea: bai operatiboak, bai aurrekontukoak, bai finantzarioak. Produktua 

merkaturatu ondorengo fasea monitorizatzeak (monitoring) aukera ematen du 

desbideratzeak ahalik eta denbora laburrenean antzemateko eta zuzentzeko.  

 

 M. Cabrerizoren arabera, zenbait teknika erabiltzen dira planaren 

desbideratzeak aztertzeko: 

 

● Datu absolutuak konparatzea. Datu konparagarriak erabili behar dira, 

magnitude jakin batekoak eta denbora-tarte jakin batekoak; esaterako, 

produktuaren zenbat ale saldu diren, erosgai jarri eta bigarren astean. 

Datu errealak eta planean aurreikusitakoak konparatuta, aukera egongo 

da desbideratzeak  aztertzeko, balio absolutuetan zein erlatiboetan. 

 

● Magnitude erlatiboak kalkulatzea. Baliagarria da datuen portaera eta bi 

aldagairen –edo gehiagoren– arteko erlazioaren bilakaera aztertzeko. 

 

- Portzentajea. Aldagai batek denbora-tarte batean zer bilakaera 

izan duen neurtzen du, modu erlatiboan. Azterketa dinamikoa da. 

- Indizea. Aldagai batek denbora-tarte batean zer bilakaera izan 

duen ebaluatzen duen ehunekoa da, erreferentzia-balio bat oinarri 

hartuta. Oinarri-balioa ehun da: hortik behera, bilakaera negatiboa 

izango da, eta, hortik gora, aldiz, positiboa. 

- Ratioa. Aldagai batek beste batekin zer harreman duen 

adierazten du; adibidez, inbertsio jakin bat eta haren bidez 

lortutako salmentak. 

 

 

8.3. SUSTAPEN-EKINTZAK ETA ZUZENEKO MARKETINA 

KONTROLATZEA 

 Sustapen-ekintzarik egokiena aukeratu, eta hura burutu ondoren, 

emaitzak aztertu behar dira, jakiteko zer eragin izan duen merkatuan, 

zenbateraino bete diren helburuak eta inbertsioa errentagarria izan ote den. 

 

Enpresa-ekoizleak kontrol-parametro hauek baliatzen ditu: 

 

 Salmenta-kopurua eta harekin lotutako elementuak: 

 

- Salmenta-elastikotasuna 

- Merkatu-kuota 

- Lehiakideen merkatu-kuota 
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 Azken kontsumitzailearen asebetetzea eta horrekin lotutako datuak: 

 

- Produktuari egindako harrera 

- Probatu-errepikatu ratioak (Trial & Repeat)  

- Erosketa-tiketeko produktu-markak  

- Kontsumitzailearen pertzepzio kualitatiboak 

 

 Bestelakoak: 

 

- Prezio-elastikotasuna21 

- Prezio optimoaren ebaluazio-testa 

 

 Zuzeneko marketinaren emaitzak aztertu nahi direnean, informazioa 

lortzea erraza da; orokorrean, soilik epe laburreko emaitzak hartzen dira 

kontuan, eta oso baliagarriak dira kontsumitzaileen profila eta motibazioak 

ezagutzeko, bai eta produktuak haiengan zer inpaktu izan duen jakiteko ere. 

Zuzeneko marketineko kanpaina bat ebaluatzeko, ekoizleak bi irizpide hartzen 

ditu kontuan: 

 

1. Jasotako erantzuna 

2. Errentagarritasun-atalasea22 

 
 

Samsonite enpresak zuzeneko marketina erabiltzen du bere kanpainetan. 

Berehalako erantzunaren tasa % 2 izan arren, neurtu behar du zenbatek 

jaso duen kanpainaren inpaktua –% 70 baino gehiagok– eta zer eragin izan 

dezakeen horrek etorkizuneko erosketetan (inpaktua jaso dutenek 

informazioa parteka dezakete familian, lagunartekoan edo sare sozialetan).  

 

 

 

8.4. HELBURUEKIKO DESBIDERATZEAK ETA NEURRI ZUZENTZAILEAK 

APLIKATZEA 

Enpresako informazioa aztertzeko bi analisi-metodo erabili ohi dira: 

● Analisi-metodo bertikala. Aukera ematen du aztertzeko zer 

proportzio hartzen duen planaren ekintza-lerroetako bakoitzak 

marketinera bideratutako totalarekiko. Asko laguntzen du 

enpresaren lehentasunak zehazten. 

 

                                                
21

 Prezio-elastikotasuna: neurtzen du nola erantzuten dion eskariak produktuaren prezio-

aldakuntzei.  
22

 Errentagarritasun-atalasea: adierazten du zein den enpresak ekoitzi behar duen unitate-
kopuru txikiena mozkinak lortzen hasteko. 
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● Analisi-metodo horizontala. Aukera ematen du aldiro aztertzeko 

zer aldaketa gertatzen ari diren marketin-planaren ekintza-

lerroetan.  

 

 

8.5. PRODUKTUAREN ERRENTAGARRITASUNA 

 

8.5.1. Produktuaren zuzeneko errentagarritasuna 

 

 Produktu berri bat merkaturatzeak abantaila konparatiboa eskaintzen dio 

enpresari, denboraldi baterako; izan ere, produktu egonkor batek baino onura 

gehiago eragin ditzake. Produktu berriaren hazkunde-fasean lortutako onurak 

inbertsioa estaltzeko eta enpresako beste zenbait produktu babesteko 

erabiltzen dira. 

 

 Produktuaren zuzeneko errentagarritasunak bi item ditu oinarri: prezioa  

–enpresak finkatutakoa– eta kostua –produktua ekoizteak, banatzeak eta 

sustatzeak eragindakoa–. Prezioa finkatzeko orduan, enpresak zenbait faktore 

neurtzen ditu: 

 

- Prezioaren eta kostuaren arteko marjina positiboa 

- Merkatua gaingabetzeko eta merkatuan barneratzeko estrategiak 

- Lehiakideekiko eta ordezko produktuekiko posizionamendua 

- Produktuaren zuzeneko eta zeharkako kostuak 

- Banaketa- eta merkaturatze-kostuak 

- Publizitatean eta sustapenetan egindako inbertsioak 

- Ekoizpen-bolumena eta eskala-ekonomiak 

 

 

Bere produktu-zorroa ondo kontrolatzen duen enpresa batek produktu 

errentagarrienak bereizten ditu, eta, haiei esker, aukera izan dezake 

errentagarritasun negatiboko produktuak saltzeko, dirurik galdu gabe. 

 

 

 

8.5.2. Produktua ezartzearen errentagarritasuna 

 

 Produktu bat merkaturatu ahala aztertu ohi da haren batez besteko 

errentagarritasun orokorra, baina emaitza desberdinak izan daitezke zenbait 

faktoreren arabera: 

 

- Merkaturatze-kanalak 

- Bezeroen negoziazio-ahalmena 
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- Saldutako unitate-kopurua, eskala-ekonomiak eta logistikan lortutako 

aurrezkiak 

- Banaketa-kanaletan eta sustapenetan egin beharreko inbertsioak 

 

 

Banaketa-kanal laburrak bitartekari gutxi izaten ditu ekoizlearen eta azken 

kontsumitzailearen artean, baina alde handiak izan daitezke bitartekari batetik 

bestera beren negoziazio-ahalmenari dagokionez. Banaketa-kanal luzeetan, 

berriz, bitartekari asko daude, eta, horrek diru gehiago inbertitzea dakarrenez 

ezinbestean, produktua gehiegi ez garestitzeko, enpresak oro har uko egiten 

dio bere irabazi-marjinaren zati bati. 

 

 

Enpresak zenbait erabaki eraginkor har ditzake errentagarritasuna 

handiagotze aldera: kanalak edo bezeroak segmentatzea –produktu-banaketa 

eremu berrietara zabalduz–, unitateko kostua kontrolatzea –unitateko kostua 

murriztuz– eta prezio egokiak finkatzea –sustapenen bitartez, esaterako–. 

 

 

8.6. PRODUKTUAREN EZARTZE-INDIZEAK SALMENTA-PUNTUAN 

Enpresak aztertu behar du zer eskuragarritasun-maila duen bere 

produktuak salmenta-puntuetan: lehenengo, ea produktua egon badagoen; 

bigarren, ea produktua dagoen linealak ba ote dituen elementu erakargarriak 

kontsumitzaileak erostera bultzatzeko, eta, hirugarren, ea betetzen ote diren 

produktuaren erakargarritasuna bultzatzeko hitzartutako akordioak –erakustoki 

bereziak edo produktua oroitarazteko elementuak–.  

 

Etorkizuneko salmentak aurreikusteko, enpresak informazioa jasotzen du 

zenbait indizeren bitartez: 

 

● Presentzia-indizea. Produktu berri bat merkaturatzean astero 

monitorizatzea aholkatzen da, haren banaketa-maila eta banaketa 

haztatuaren maila ezagutzeko. 

 

 

Produktalia enpresak produktu berri bat merkaturatu zuen duela hiru hilabete. 

Haren helburua da telebistako kanpaina abian jarri aurretik produktuaren 

eskuragarritasuna saltokietan % 60 izatea. 

Banaketa-datuak eta saltokiko eskuragarritasun-datuak aztertu dira, eta 

hauexek dira emaitzak: banaketa-maila, % 40 (hamar saltokitik lautan dago), 

eta banaketa haztatuaren maila, % 65 (produktuaren kategoriako guztizko 

salmentak kontuan hartuz, 10 saltokitik 6,5etan dago eskuragarri). 
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● Kokapen-indizea. Produktu berriak saltokian duen kokapenari buruzko 

zenbait alderdi aztertu eta kuantifikatu behar ditu enpresak: 

 

- Bigarren erakustokien indizea: saltokietan dauden erakustoki 

bikoiztuen –iraunkorren zein iragankorren– kopurua, eta zenbat 

jartzen diren aldi berean. Adibidez, enpresa batek 100 erakusketa-

gune jarri nahi ditu hilabete batean; jar ditzake 25 astero, edo, guztiak 

aldi berean,  inpaktu handiagoa sortzeko. 

 

- Lineal-buruen edo gondolen indizeak: lineal-buruak edo gondolak 

erabiltzen dituzten saltokien portzentajea eta portzentaje haztatua. 

 

- Irla edo erakusketa berezien indizea. Erakustoki bikoiztuen eragin 

bera dute; hortaz, berdin aztertuko dira.  

 

● Espazioaren eta produktu-zorroaren indizea. Produktu berriak zenbat 

espazio betetzen duen eta linealean zer kokaleku duen aztertu behar du 

enpresak: 

 

- Linealeko aurrealdea (facing): linealeko aurrealdean zenbat 

produktu-unitate kokatzen diren aztertuko du salmenta-puntuko 

kudeaketa-arduradunen taldearekin (GPV) edo enpresa 

espezializatu batekin batera. 

 

- Linealeko metro koadroak: enbalaje (packaging) motak direla-eta 

produktuak linealeko zer portzentaje betetzen duen –adibidez, 

pixoihal-pakete batek eta freskagarri-lata batek ez dute espazio 

berdina betetzen– eta espazio hori kalitatezkoa den. 

 

- Saltokiko erreferentzia-kopuruen indizea –produktuen barra-

kodeak–: banatzaileak produktu-kategoriari eskaintzen dion 

espazioaren eta bertan kokatzen dituen produktuen erreferentzia-

kopuruaren arteko erlazioa da. 

 

- Espazioaren gaindimentsioaren edo azpidimentsioaren indizea: 

segmentu bakoitzaren merkatu-kuota eta saltokietan produktuei 

eskainitako espazioaren arteko indizea kalkulatzen da. Horrela, 

salmenta-guneko espazioaren gaindimentsioa edo azpidimentsioa 

ezagutzen da. 
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8.7. RATIOAK 

 

 Ratioa zatiketa bat da, bi magnitude ekonomiko erlazionatzen dituena. 

Enpresaren alderdi jakin baten egoera aztertzeko bide ematen du –adibidez, 

finantza-autonomiarena–, eta adierazten du balio optimo batetik edo balio 

kritiko batetik gertu edo urrun dagoen. 

 

 Ratioak oso baliagarriak dira enpresaren eboluzio orokorra aztertzeko, 

sektore bereko beste enpresa batzuekin konparaketak egiteko, enpresaren 

egoera aztertzeko ekonomia-zikloko fase jakin batean… 

 

 Azterketa estatikoak dira, baina kalkuluak denboran zehar errepikatuz 

gero, datuen bilakaera ikus daiteke, eta, behar izanez gero, neurri 

zuzentzaileak aplikatu. 

 

 

8.7.1.  Ratio ekonomiko-finantzarioak 

 

  Finantza-analisiaren bidez aztertzen da zer egoeratan dauden 

enpresaren errentagarritasuna, likidezia eta kaudimena –kontabilitateko 

aldagaiak–. Hona hemen kontzeptu horien definizioa: 

 

● Errentagarritasuna: mozkinen eta horretarako inbertitutako baliabideen 

edo kapitalaren arteko erlazioa da. 

 

● Likidezia: enpresak bere baliabide likidoekin –kutxako eta bankuko 

diruarekin– zorrak ordaintzeko duen gaitasuna da. 

 

● Kaudimena: enpresak bere zorrei aurre egiteko duen gaitasuna da, 

betiere ohiko edo eguneroko funtzionamenduan arazorik sortu gabe. 

 

Enpresaren berezko ezaugarriek eta sektorearenak ratioen emaitzetan 

eragingo dute; izan ere, kostu-egitura eta funtzionamendua oso desberdina da 

industria-enpresa batean edo marketin-enpresa batean.  

 

Hona hemen finantza-analisian gehien erabiltzen diren ratioak: 

 

 Epe laburreko kaudimen-ratioa (acid test):  

 

EPE LABURREKO KAUDIMEN-RATIOA = aktibo korrontea / pasibo korrontea 
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Maniobra-funtsaren ratioa ere esaten zaio. Ratio horrek aztertzen du 

zenbaterainoko erraztasuna duen enpresak epe laburreko betebeharrei aurre 

egiteko, aktibo korronteak ematen duen likidezia erabilita. Ratioaren balio 

optimoak 1 eta 2 artean (1 < r < 2) egon behar du; horrela, maniobra-funtsa 

positiboa izango da. Ratioa 2 baino handiagoa (r > 2) izateak adierazten du 

aktibo korrontea ez dagoela egoki kudeatuta. Arrazoiak izan daitezke enpresak 

baliabide gehiegi dituela kutxan eta bankuan, saldu gabeko izakin gehiegi 

biltegian, edo bezeroengandik kobratu gabeko zor gehiegi. Ratioa 1 baino 

txikiagoa (r < 1) bada, maniobra-funtsa negatiboa izango da, eta enpresa 

teknikoki ordainketa-etenduran egongo da. 

 Diruzaintza-ratioa: 

 

DIRUZAINTZA-RATIOA = bihurgarria + erabilgarria / pasibo korrontea 

 

Diruzaintza-ratioak aztertzen du enpresaren likidezia epe laburrean. 

Ratioaren balioa 1 baino handiagoa (r > 1) bada, horrek esan nahi du enpresak 

nahikoa likidezia duela, eta likidezia handiegia bada –batetik oso urrun–, horrek 

esan nahi du errentagarriak ez diren aktibo likido gehiegi dauzkala. Ratioaren 

balioa 1 baino txikiagoa bada (r < 1), berriz, horrek esan nahi du enpresa 

ordainketa-etenduratik hurbil dagoela, eta, kasu horretan, orekatu egin behar 

dira epe laburreko kobrantzak eta ordainketak.  

 

 Hona hemen analisi ekonomikoan gehien erabiltzen diren ratioak: 

 

 Errentagarritasun ekonomikoaren ratioa:  

 

ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA= interesen nahiz zergen aurreko irabazia 

(IZAI) / guztizko aktiboa 

 

Aktiboaren errentagarritasunaren ratioa ere esaten zaio, eta  

erlazionatzen ditu, batetik, guztizko inbertsioak edo erabilitako guztizko 

baliabideak, eta, bestetik, interesen nahiz zergen aurreko irabaziak (IZAI)         

–mozkin gordina–. Interesen nahiz zergen aurreko mozkina kontuan hartzen da 

inbertsioak lortutako errentagarritasuna ezagutzeko, egitura finantzarioari 

erreparatu gabe, hau da, inbertsioak nola dauden finantzatuta aztertu gabe.  
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Errentagarritasunaren jatorria ezagutzeko, errentagarritasun 

ekonomikoaren bi osagai nagusiak aztertu behar dira: salmenten gaineko 

marjina eta salmenten bitarteko aktiboaren errotazioa. 

 

ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA = salmenten gaineko marjina x salmenten 

bitarteko aktiboaren errotazioa 

 

 

ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA =    IZAI          vx    salmentak         v        

                                                            salmentak         guztizko aktikoa                                     

 

Salmenta-marjinak adierazten du zer mozkin lortzen den saldutako ehun 

moneta-unitate bakoitzeko, portzentaje bidez.  

 

Aktiboen errotazioak adierazten du urtean zenbat aldiz berritzen den 

enpresaren aktiboa; hau da, zein den salmenta-kopurua aktiboan inbertitutako 

moneta-unitate bakoitzeko, moneta-unitatetan. Kapitalaren produktibitate 

ekonomikoaren (KPE) osagaia ere bada: 

 

KPE =   mozkina            v 

             guztizko kapitala                                                

 

KPE =   mozkina     vx  salmentak           vx 

             salmentak  guztizko kapitala                                                                     

 

 

8.7.2.  Ratio ekonomiko-administratiboak 

 

 Enpresako marketinaren errentagarritasuna eta eraginkortasuna 

kontrolatzea bezain beharrezkoa da enpresako informazio ekonomiko-

finantzarioa eta aurrekontuaren eta helburuen arteko desbideratzeak 

kontrolatzea. 

 

● Marketinaren errentagarritasuna aztertzeko, inbertitutako kapitala eta 

lortutako emaitzak kontrolatu eta ebaluatu behar dira; hortaz, 

beharrezkoa da: 

 

- Marketineko gastuak identifikatzea 

- Gastuak marketin-unitateen artean banatzea  

- Marketinaren emaitzen kontua sortzea 
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 Marketinaren errentagarritasuna aztertzeak datu erlatiboak eskaintzen 

ditu –funtzio-unitateenak, produktuenak, eremuenak edo markenak–. 

 

● Marketinaren eraginkortasuna aztertzeko, kontuan hartuko dira 

kostuak eta mozkinak. Marketinaren kudeaketa eraginkortzeko, mozkin 

berak kostu gutxiagorekin lortu behar dira, edo kostu berean, mozkin 

gehiago. Hortaz, marketin-ekintzen eraginkortasuna neurtu beharko da:  

 

- Salmenta-indarraren eraginkortasuna 

- Publizitatearen eraginkortasuna 

- Salmenta-sustapenen eraginkortasuna 

- Banaketaren eraginkortasuna 

 

 

8.8. MARKETIN-EKINTZEN KOSTUA KALKULATZEKO TEKNIKAK 

 

Enpresak nahitaez ezagutu behar du abiatuko dituen marketin-ekintzen 

kostua; horretarako, erreferentzia gisa hartu beharko du aurretik egindako 

ekintzen kostua, bai eta momentuan daukan aurrekontuaren zenbatekoa ere. 

 

Sustapen-kanpainen eta, oro har, marketin-funtzioen eraginkortasuna 

ezagutzeko, enpresak marketineko auditoriak egiten ditu, non zenbait kostu 

islatzen diren: 

 

- Informazioa lortzeko eta merkataritza-ikerketak egiteko kostuak 

- Komunikazio-estrategiaren kostuak  

- Salmenta-sustapenen kostua 

- Saltokiko sustapenen kostua  

- Marketin-saileko kostu funtzionalak  

 

Produktu berri bat merkaturatzean, beste kostu hauek ere azalduko dira: 

 

- Merkatuko informazioa lortzeko kostua  

- Baliabide materialen eta giza baliabideen kostua (inbertsio gisa 

ulertuta) 
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8.9. SUSTAPEN-KANPAINA BATEN ERAGINKORTASUNA EBALUATZEKO 

TEKNIKAK 

 Enpresek gero eta gehiago inbertitzen dute saltokiko sustapen-

ekintzetan, kontsumitzaileen erosketa-erabaki gehienak (% 70 baino gehiago) 

saltokietan gertatzen direlako. 

 

Sustapen-kanpainak neurtzeko eta ebaluatzeko arrazoiak: 

- Marketin-ekintzetan erabilitako baliabideak eta aurrekontua 

optimizatzeko 

- Sustapenekin lortu nahi diren epe ertaineko eta epe luzeko 

helburu taktiko eta estrategikoak zehazteko 

- Sustapenak erosleen kontsumo-ohituretan duen eragina 

aztertzeko 

- Sustapen-ekintzak ebaluatzeko eta alderatzeko, eta komunikazio-

politika eraginkorragoak definitzeko 

 

Zaila da aztertzea sustapen-ekintzek nola eragiten duten kontsumoan 

epe luzera; horregatik, kontuan hartu behar da zein den inbertsioaren itzulera-

ahalmena (ROI: Return Of Investment) jarritako diru-unitate bakoitzeko. Are 

zailagoa da sustapen-ekintza jakin baten emaitzak neurtzea marketin-estrategia 

oso baten parte denean; esaterako, publizitatearekin eta beste komunikazio-

ekintzekin batera egin denean. 

 

 Sustapenaren eraginkortasuna eta errentagarritasuna ebaluatzeko, 

honako datu hauek hartzen dira kontuan:  

 

● Sustapenak eragindako salmenta-elastikotasuna. Salmentak zenbat 

gehitu diren, moneta-unitatetan neurtuta sustapenean inbertitutako diru-

unitate bakoitzeko,. 

 

● Oinarrizko salmentak (baseline). Sustapenik egin gabe, leialtasunagatik 

eta erosketa-ohituren ondorioz gertatzen diren salmentak dira. 

 

● Aparteko mozkinak. Sustapenari esker lortutako salmenta-etekinak 

dira. 

 

● Inbertsio-itzulera (ROI: Return Of Investment). Aparteko mozkinen 

portzentajea da, sustapenean egindako inbertsioarekiko. 

 

 Datu horiek baliatzen dira sustapen-kanpainak aztertzeko, eta beti 

irizpide berak baliatzeak aukera ematen du azterketa konparatiboak egiteko, 

analisien historiko bat sortzeko –post-mortem deiturikoa– eta erabaki 

estrategikoak hartzeko. 
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GAIAREN LABURPENA 

 Marketineko zuzendaritzak finkatutako helburu taktiko eta estrategikoak 

marketin-planean jasotzen dira. 

 

 Enpresaren urteko marketin-planak (AOP: Anual Operating Plan) 

gutxienez honako alderdi hauek garatu behar ditu: enpresaren barne- eta 

kanpo-analisia, aukerak eta potentzialtasun estrategiko mesedegarriak, 

marketin-estrategiak, helburu taktikoak, helburu zehatzak, ustiapena, 

marketineko aurrekontua eta kontrol-prozesua. 

 

 Kontingentzia-plana egitea lagungarria izan daiteke ezustekoei aurrea 

hartzeko. 

 

 Kontrol mota nagusiak: urteko marketin-planaren kontrola, 

errentagarritasunaren kontrola, eraginkortasunaren kontrola eta kontrol 

estrategikoa. 

 

 Enpresarentzat garrantzitsua da helburuekiko desbideratzeak 

kalkulatzea: operatiboak, aurrekontukoak zein finantzarioak. 

 

 Planaren desbideratzeen analisia egiteko, bi teknika nagusi daude: datu 

absolutuak konparatzea eta magnitude erlatiboak erabiltzea.  

 

 Datu absolutuak konparatzeko, datu konparagarriak erabili behar dira, 

magnitude jakin batekoak eta denbora-tarte jakin batekoak. 

 

 Magnitude erlatiboek datuen portaera eta bi aldagairen –edo 

gehiagoren– arteko erlazioaren bilakaera aztertzen dute, portzentajeak, 

indizeak eta ratioak baliatuta. 

 

 Sustapen-ekintzarik egokiena aukeratu, eta hura burutu ondoren, 

emaitzak aztertu behar dira, jakiteko zer inpaktu izan duen merkatuan, 

zenbateraino bete diren helburuak eta inbertsioa errentagarria izan ote 

den. 

 

 Zuzeneko marketinaren emaitzak oso baliagarriak dira kontsumitzaileen 

profila eta motibazioak ezagutzeko, bai eta produktuak haiengan zer 

inpaktu izan duen jakiteko ere. 

 

 Analisi-metodo bertikalak aukera ematen du aztertzeko zer proportzio 

hartzen duen plan baten ekintza-lerroetako bakoitzak marketinera 

bideratutako totalarekiko.  
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 Analisi-metodo horizontalak aukera ematen du aldiro aztertzeko zer 

aldaketa gertatzen ari diren marketin-planaren ekintza-lerroetan. 

 

 Produktuaren zuzeneko errentagarritasunak bi item ditu oinarri: 

prezioa –enpresak finkatutakoa– eta kostua –produktua ekoizteak, 

banatzeak eta sustatzeak eragindakoa–.  

 

 Prezioa finkatzeko orduan, enpresak zenbait faktore neurtzen ditu; 

besteak beste, prezioaren eta kostuaren arteko marjina positiboa, 

merkatua gaingabetzeko eta merkatuan barneratzeko estrategiak, 

produktuaren posizionamendua, publizitatean eta sustapenetan 

egindako inbertsioak, produktuaren zuzeneko zein zeharkako kostuak, 

eta ekoizpen-bolumena eta eskala-ekonomiak. 

 

 Produktu bat merkaturatu ahala aztertu ohi da haren batez besteko 

errentagarritasun orokorra. 

 

 Enpresak aztertu behar du zer ikusgarritasun-maila duen bere 

produktuak salmenta-puntuetan: presentzia-indizea, kokapen-indizea, 

eta espazioaren eta produktu-zorroaren indizeak.  

 

 Finantza-analisiaren bidez aztertzen da zer egoeratan dauden 

enpresaren errentagarritasuna, likidezia eta kaudimena. 

 

 Salmenta-marjinak adierazten du zer mozkin lortzen den saldutako 

ehun moneta-unitateko, portzentaje bidez.  

 

 Aktiboen errotazioak adierazten du urtean zenbat aldiz berritzen den 

enpresaren aktiboa. 

 

 Marketinaren errentagarritasuna aztertzeko, inbertitutako kapitala eta 

lortutako emaitzak kontrolatu eta ebaluatu behar dira. 

 

 Marketinaren eraginkortasuna aztertzeko, kontuan hartuko dira 

kostuak eta haiei lotutako mozkinak. 

 

 Sustapen-kanpainen eta, oro har, marketin-funtzioen eraginkortasuna 

ezagutzeko, enpresak marketineko auditoriak egiten ditu, non zenbait 

kostu islatzen diren. 

 

 Sustapenaren eraginkortasuna eta errentagarritasuna ebaluatzeko, 

zenbait datu hartzen dira kontuan: salmenta-elastikotasuna, oinarrizko 

salmentak, aparteko mozkinak eta inbertsio-itzulera. 
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GLOSARIOA 

 

● Analisi-metodo bertikala. Aukera ematen du aztertzeko zer proportzio 

hartzen duen marketin-plan baten ekintza-lerroetako bakoitzak 

marketinera bideratutako totalarekiko. (8. gaia) 

 

● Analisi-metodo horizontala. Aukera ematen du aldiro aztertzeko zer 

aldaketa gertatzen ari diren marketin-planaren ekintza-lerroetan. (8. gaia) 

 

● Banakako marketina (one-to-one marketing). Bezeroaren profila 

ezagututa, hari tratu pertsonalizatua eskaintzea ahalbidetzen du              

–besteak beste, mezu eta banaketa pertsonalizatuen zein haren neurrira 

egindako eskaintzen eta pizgarrien bidez–.  (5. gaia) 

 

● Bandera (flag). Linealetako alboa eta produktu-kategoria seinalatzen 

ditu. Informazio gehigarria adierazteko erabiltzen da. (6. gaia) 

 

● Banner-a. Web-orri batean txertatzen den espazio animatua da, eta 

testu laburra eta irudi erakargarriak izaten ditu. (5. gaia) 

 

● Beharra. Pertsona bati zerbait falta zaion sentsazioa, hutsune hori 

beteko duen produktua erostera bultza dezakeena. ik. Merkataritza eta 

Marketina Hiztegia. (1. gaia) 

 

● Benchmarka. Inbertsio baten errentagarritasuna neurtzeko erabiltzen 

den erreferentzia-puntua da. (3. gaia) 

 

● Briefinga. Txosten bat da, proiektu baten argibideak zehazten dituena; 

argia, sinplea eta laburra da. (2. gaia) 

 

● Enbalajea (packaging). Produktuak elkartu eta garraiatzeko erabiltzen 

den azala, kaxa edo bestelako bilgarria da. Haren eragin bisuala dela 

medio, produktua erosteko motibazioa sortzen du. ik. Merkataritza eta 

Marketina Hiztegia. (4. gaia) 

 

● Errentagarritasun-atalasea. Adierazten du zein den enpresak ekoitzi 

behar duen unitate-kopuru txikiena mozkinak lortzen hasteko. (8. gaia) 

 

● Erretraktilatua. Mota bereko bi produktu edo gehiago batera jarrita 

saltzen dira, salmenta-unitate bakar gisa, deskontu bereziarekin. (6. 

gaia) 
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● Errotazio-indizea. Produktu batek saltokian duen salmenta-abiadura da; 

eskaner bidez neurtzen da: ale-kopurua eguneko eta saltokiko, edo ale-

kopurua asteko eta saltokiko. (6. gaia) 

 

● Eskala-ekonomia. Enpresa baten ekoizpena eta dimentsioa handitzen 

denean, batez besteko kostuak jaitsi egiten dira, eta horrek eragina du 

salmenta-prezioan. (5. gaia) 

 

● Gaingabetzea. Segmentuetatik, geruzaz geruza, ahalik eta sarrerarik 

handienak eskuratzea. ik. P. Kotler, Marketinaren oinarriak. (5. gaia) 

● Geomarketina. Merkataritza-informazioaren elementu geografikoak 

oinarri hartzen dituen diziplina da; enpresako erabakiak hartzeko eta 

estrategiak ezartzeko baliatzen da. (6. gaia) 

 

● Gune beroak. Joan-etorri handiko lekuak dira, zirkulazio handikoak, eta 

saltokiaren irudia hobetuko duten eskaintzak eta erakusketak egiteko 

erabiltzen dira. (7. gaia) 

 

● Gune hotzak. Joan-etorri gutxiko lekuak dira, zirkulazio gutxikoak, eta 

bertan kokatzen dira propio bilatzen diren produktuak –ura, komuneko 

papera, gatza, olioa, etab.–. (7. gaia) 

 

● Hautemandako balioa. Produktu baten baliagarritasuna eta balioa 

kontsumitzailearen subjektibotasunaren menpe daude. 

Kontsumitzailearen pertzepzioak balio desberdina egokitu diezaieke 

erabat ordezkagarriak diren bi ondasuni, eta baliagarritasun handiagoa 

egokituko dio baliorik handiena ematen dion produktuari. Horren arabera, 

prest egongo da gehiago edo gutxiago ordaintzeko. (6. gaia) 

 

● Indizea. Aldagai batek denbora-tarte batean zer bilakaera izan duen 

ebaluatzen duen ehunekoa da, erreferentzia-balio bat oinarri hartuta. 

Oinarri-balioa ehun da: hortik behera, bilakaera negatiboa izango da, eta, 

hortik gora, aldiz, positiboa. (8. gaia) 

 

● Kaudimena. Enpresak bere zorrei aurre egiteko duen gaitasuna da, 

betiere ohiko edo eguneroko funtzionamenduan arazorik sortu gabe. (8. 

gaia) 

 

● Likidezia. Enpresak bere baliabide likidoekin –kutxako eta bankuko 

diruarekin– zorrak ordaintzeko duen gaitasuna da. (8. gaia) 
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● Marka. Saltzaile baten produktuak edo zerbitzuak identifikatzeko eta 

lehiakideetatik bereizteko erabiltzen den izena, gehienetan diseinua, 

irudia edo ikur bereziak izan ohi dituena. ik. Merkataritza eta Marketina 

Hiztegia. (4. gaia) 

 

● Marka-identitatea. Enpresak kontsumitzaileari helarazten dion irudia da; 

produktuari eta markari buruzko ezaugarri egonkor batzuk adierazten 

ditu, kontsumitzailearengan lotura emozionala sortzea helburu. (6. gaia) 

 

● Marketineko Informazio Sistema (MIS). Marketinaren azpisistema bat 

da; enpresek beren marketin-erabakiak hartzeko erabiltzen dituzten 

teknika eta prozedura multzoa. MIS sistemaren bidez, enpresek behar 

duten informazioa modu sistematikoan eta objektiboan bildu eta 

aztertzen dute. (2. gaia) 

 

● Merkatu-kuota (market share). Produktu edo produktu-zorro batek bere 

merkatu edo sektorean hartzen duen salmenta-proportzioa da. (2. gaia) 

 

● Merkatu-segmentazioa. Marketin-estrategia bat da, zeinaren bidez 

enpresak bere produktu generiko baten bertsio berritua –hura alderdiren 

batean gaindituko duena– merkaturatzen duen, merkatua 

segmentatzeko helburuz. (6. gaia) 

 

● Nahia edo desioa: beharra antzeman ondoren, hura asebetetzeko 

modua zehazten du; era askotarikoak direnez, nahiak mugagabeak 

direla esan ohi da. (1.gaia) 

 

● Portzentajea. Aldagai batek denbora-tarte batean zer bilakaera izan 

duen neurtzen du, modu erlatiboan. Azterketa dinamikoa da. (8. gaia) 

 

● Posizionamendua. Ondasun edo zerbitzu batek kontsumitzaileen 

buruan duen kokapena eta balorazioa da, lehiakideen produktuen 

aldean. (1. gaia) 

 

● Prezio-elastikotasuna. Neurtzen du produktuaren prezioa unitate 

batean gehitzeak eskarian eragiten duen aldaketa, portzentaje bidez. (8. 

gaia) 

 

● Produktu amua (on-pack). Produktuaren enbalajea (packaging) 

aldatzen da haren kantitatea gehitzeko, edo beste ale bat edo opari bat 

eransteko. (6. gaia) 

 

● Produktu-zorroa. Enpresa batek saltzen dituen produktu guztien 

zerrenda da. (4. gaia) 
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● Publizitatea. Igorle identifikatu batek xede-talde bati komunikabide 

baten bitartez mezu inpertsonal ordainduak eta limurtzaileak igortzea. ik. 

Merkataritza eta Marketina Hiztegia. (5. gaia) 

 

 Pull estrategia. Erabiltzen da enpresak lehenesten duenean 

kontsumitzaile potentzialek produktua ezagut dezaten; hortaz, inbertsio-

estrategia komunikazio-jardueran zentratzen da, eta komunikabide 

egokiena aukeratzen da kontsumitzaileen segmentazioaren arabera. (7. 

gaia) 

 

● Push estrategia. Erabiltzen da enpresak lehenesten duenean produktua 

saltokietara azkar iristea denean, eta, bide horretan, presioa egiten zaie 

banatzaile eta bitartekariei. (7. gaia) 

 

● Ratioa. Aldagai batek beste batekin zer harreman duen adierazten du. 

(8. gaia) 

 

● Salmenta-argumentarioa. Enpresek erabiltzen duten txosten bat da, 

komertzialei produktu berri baten ezaugarriak, bereizgarritasunak eta 

onurak ezagutzera emateko. (4. gaia) 

 

● Salmenta-elastikotasuna. Salmenta-zenbatekoak duen sentikortasun-

mailaren adierazlea da, salmentetan eragina duen aldagairen bat           

–prezioa, errenta pertsonala, etab.– aldatzen denean. (7. gaia) 

 

● Salmenta-orria. Argumentarioaren informazioa orri batean laburtzen du: 

produktuaren marka, izena eta azalpena; eskuragarritasun-data; 

ontziaren irudia; datu logistiko sinpleak, eta barra-kodea. (4. gaia) 

 

● Stopper-a. Linealetik irteten den tamaina txikiko kartela da, produktuari 

buruz informatzen duena. (6. gaia) 

 

● Sustapena. Kontsumitzaileari produktuaren berri emateko eta erosteko 

gogoa pizteko egiten diren ekintzen multzoa da. (5. gaia) 

 

● Zuzeneko marketina. Zuzenean kontsumitzaileari begira egindako 

komunikazio-ekintzen multzoa, kontsumitzailearen erantzuna edo 

harekiko harreman interaktiboa sustatu nahi duena. Datu-baseen 

kudeaketan oinarritzen da, eta hor sartzen dira zuzeneko posta, katalogo 

bidezko salmenta, telezerbitzuak, telemarketina etab. Komunikazio-

mixaren osagaietako bat da. ik. Merkataritza eta Marketina Hiztegia. (5. 

gaia) 
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