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1. AURKEZPENA 
 

Proiektu honek euskaraz marketin-plana egiteko balio du (marketin-plana egiteko 

eskuliburua); merkataritza-irakasleentzat zein ikasleentzat baliagarria eta interesgarria  

izan daiteke. 

Merkataritza-ikasketetan lantzen da marketin-plana; marketin-politikak eta marketin- 

digital  irakasgaietan  hain zuzen ere. Irakasgai hauek Lanbide Heziketan ematen dira, 

bai goi-mailako, bai erdi-mailako merkataritza-zikloetan, eta, horrez gain, 

unibertsitatean ere  Merkataritzako eta Turismoko goi-mailako graduetan. 

Aipatutako marketin-planaren eskuliburua prestatzeko honako tresna hauek erabiliko 

ditut: nik ditudan erdaraz egindako apunteak, Interneten aurkitutako apunteak eta baita 

argitaratutako erdarazko testuliburuak ere. 

 

2. SARRERA (MARKETINAREN EBOLUZIOA ETA HELBURUAK) 

 

XX. mendeko lehenengo bi hamarkadetan eta teknologia berriari esker, mendebaldeko 

herrietan produktuen ekoizpena handitu egin zen. Hazkunde horrekin ekoizleen arteko 

lehia ere areagotu zen, ondorioz, hainbat merkatutan eskaintza eskaria baino handiagoa 

izaten zen, eta produktuak saltzeko arazoak hasi ziren; arazo horiei aurre egiteko sortu 

zen, hain zuzen ere, marketina Estatu Batuetan. Gainera, Bigarren Mundu Gerraren 

ostean, Estatu Batuetan, Ameriketako gizartearen kopuru handi bat aberastu zen; hori 

dela eta, erosteko ahalmena handituz joan zen eta enpresek fabrikatzen zituzten 

produktu guztiak saltzen zituzten. Aurrerantzean produktuak saltzeko lehia hasi zen; 

beraz,  marketinaren ikuspegia aldatu egin zen (Bueno, Cruz eta Duran, 1986).  

Gaurko ikuspegi berritzailea bezeroaren nahiak asetzea eta komunikazio-lanaren 

bitartez produktua erostera bultzatzean oinarrituta dago. Marketina hainbat 

enpresatan erabiltzen da; izan ere, badaude enpresa batzuk, enpresa handiak (150 

langiletik gorakoak), marketin-saila dutenak; horretaz gain, Administrazio Publikoak ere 

azken urteotan arlo horretan sartu dira, enpresa arruntak izango balira bezala. 

Marketina hitz gutxitan definitzeko, esaldi xume batzuk aukeratu ditugu: lehenengoa, 

bezeroarengana bideratutako ekintzak, bigarrena, enpresako alor guztien ahalegin 

bateratua, eta azkena, enpresaren irabazia helburu duen jarduera multzoa. 

Ildo horri jarraituz, marketinaren helburuak zein diren definitu behar dugu; alde batetik, 

bezeroek dituzten beharren bila joatea edo bezeroei beharrak sorraraztea; bestetik, 

horiei aurre egiteko biderik zuzenena eta errentagarriena zein den zehaztea. 
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3. PLAN ESTRATEGIKOA (LEHENENGO FASEA) 

 

Marketin-plana urteko planaren txosten irekia da. Urtean zehar alda daiteke enpresek 

helburuak betetzen ez badituzte. 

Marketin-plangintzaren pausoak puntu hauetan laburbiltzen dira: 

     1.  Non dago enpresa? Barneko  eta kanpoko analisia 

     2.  Nora joan nahi dugu? Helburuak 

 3.  Nola hel gaitezke?  Estrategia motak aukeratzea  
 

 4. Zein dira estrategia  
      martxan jartzeko jarduerak? 
       

Marketin-mixa  

 5. Zer kostu izango du? Aurrekontua  

  6. Plangintza betetzen den ikusteko                     
zer egin? 
 

Kontrol-ekintzak 

 

Lehenengo eta bigarren puntuei plan estrategikoa deritzegu. Lehenengo eta behin, 

enpresak duen jardun komertziala argi eta garbi ezagutu behar dugu; batetik, merkatuak 

zer eskaera duen bezeroen beharrak betetzeko, eta, bestetik, enpresaren 

errentagarritasuna nola bilatu. Hori guztia, jakina, enpresa barneko egoera aztertuz 

jakiten da. 

Plan estrategikoa epe luzeagoari begira lantzen da, 3-5 urteko tartea izaten da; 

horregatik, aldez aurretik, enpresaren misioa eta helburuak jakin behar ditugu, hau da, 

nora joan nahi dugu? Helburuak honako hauek izan litezke: bezeroak mantentzea, 

bezero berriak erakartzea, salmentak bultzatzea, marka sendotzea, kokatzea eta abar. 

Hirugarren eta laugarren puntuei plan operatiboa deitzen diegu. Horiek osatu ahal 

izateko,  plan estrategikoa egin behar da aldez aurretik. 

Laugarren eta bosgarren puntuak betetzeko, aurreko pausoak (1,2,3) gainditzea 

ezinbestekoa da; izan ere, askotan, barneko eta kanpoko egoera aztertu ondoren, 

enpresa askok planari jarraitzeari utzi egiten diote.  

Plan estrategikoa hiru ataletan banatzen da: ingurunea aztertzea (makroingurua), 

barne-egoera aztertzea (mikroingurua) eta egoeraren diagnostikoa. 
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3.1. Ingurunea aztertzea (makroingurua) 

 

Enpresetan eragin zuzena duten elementu aldakorrei ingurunea esaten zaie. Enpresek 

ingurune horretatik ateratzen dituzte jarduera egin ahal izateko elementuak, hala nola 

baliabide teknikoak (makineria, instalazioak, finantzaketa-baliabideak eta abar). 

Halaber, enpresak dituen ondasunak eta zerbitzuak bidaltzen dizkio inguruneari 

(bezeroei zein kontsumitzaileei).  

Enpresetan ingurunea oso aldakorra da, eta, halaber, garrantzi handiko elementua da; 

enpresaren marketin-jarduera merkatu-sistema batean garatzen da, eta, askotan, 

merkatu-sistema hori oso konplexua eta aldakorra izaten da; eta, gainera, globalizazioa 

dela eta, Europako arauak nahitaez bete behar ditugu; horregatik, enpresak kontrolatu 

ezin dituzten arauen menpean egoten dira. 

Gainera, merkatua kontrolatzeko Europako arauak behin eta berriro aldatzen dira. 

Horrez gain, munduko merkatuetan Ameriketako Estatu Batuak dira jaun eta jabe eta 

euren arauak betetzera behartzen gaituzte. 

Inguruneko elementuak hauexek dira: politikoak, kulturalak, teknologikoak, naturalak, 

eta demografikoak. 

 

3.1.1. Ingurune politikoa 

 

Parlamentuek, administrazioek eta udalek sortzen dituzten lege eta arauek eragin 

handia dute enpresen ekintzetan eta enpresaren edozein arlotan. Aipatzekoak dira 

azken urteotan sortu diren ingurumena babesteko legeak eta lan-arriskuen 

prebentziorako legeak. Horiek enpresaren ekoizpen-prozesua eta lan egiteko arauak eta 

prozedurak aldatzera behartzen dute.   

Alde batetik, Euskal Herriko enpresek Espainiako parlamentuaren legeria bete behar 

dute derrigorrean; bestetik, Eusko Legebiltzarrak eta Diputazioek, Espainiako 

parlamentuaren legeriaren menpean egon arren, berezko legeak eta arauak egiteko 

eskumena dute; adibidez, zerga batzuei buruzko arauak. Bestalde, Espainiako enpresek, 

Europako hainbat herrialdetan bezala, Europako Ekonomia Erkidegoak ateratzen dituen 

arauen menpean egon behar dute. 

Hortaz, Europako eta Estatu Batuetako enpresek dagozkien arauak aplikatu behar 

dituzte, euren jarduera ekonomikoari aurre egiteko. Egokitu egin behar dute, beraz, 

merkatutik kanpo ez geratzeko. Hala eta guztiz, oraindik hainbat arazo dago Europako 

Ekonomia Erkidegoan; izan ere, herrialde bakoitzak bere eredu politiko eta ekonomikoa 

du. Gainera, zerga mota ugari daude; ondorioz, enpresa askok aldatzen dute beren 
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etekinak aitortzeko egoitza, diru gutxiago ordaintzearren. Izan ere, eta nahiz eta guztiak 

Europar Batasunean egon, zergak ordaintzeko moduak adostu ezinik ibiltzen dira 

estatuak.  

Ingurune politikoa oso konplexua da; Espainiako Gobernuak, nork agintzen duen, 

ekonomia-politika aldatu egiten du arlo batzuetan. Esate baterako, Gobernuak zergak 

igotzeko asmoa badu edo lan-arloko legeria aldatu nahi badu, aldaketa horiek eragin 

handia izango dute ekonomia-jardueran, baita marketin-jardueran ere. Horrela, 

Gobernuak zergak igotzen baditu enpresek etekin gutxiago izango dute; horrek 

marketin-jardueran eragingo du, enpresako zuzendariek marketin-aurrekontua gutxitu 

egin beharko baitute. 

 

3.1.2. Ingurune kulturala  
 

Enpresaren ingurunean izugarrizko eragina dute honako balio hauek: erlijioak, 

tradizioak… Horiek ez dira oso aldakorrak; esate baterako, zenbait etorkin musulmanek, 

nahiz eta Euskal Herrian bizi, euren usadioei jarraitzen diete, eta hori enpresek kontuan 

hartzeko faktorea da (ramadaneko baraualdiak...). 

Badira beste ohitura batzuk, denbora pasa ahala, aldatzen joan direnak; orain dela 50 

urte emakumeak etxean geratzen ziren eta senarrak joaten ziren etxetik kanpora lanera; 

gaur, berriz, emakumeok (gehienok) lan-merkatuan sartuta gaude. Halaber, familia-

ereduak aldatu egin dira; orain, gure artean, beste molde batzuerako familiak ere 

baditugu, guraso bakarrekoak, esaterako. Aldaketa horien harira, kontsumo-ohiturak 

ere erabat aldatu dira, eragin handia dutelarik marketin-jardueran. Merkataritza-

guneetan adibide asko ikusten ditugu jateko produktuei erreparatuz gero; begi bistan 

dago, adibidez, eguneroko produktu askotan edukiontziak guztiz aldatu direla. Era 

berean, prestatutako janaria ere aurkitzen dugu supermerkatuen apalategietan. 

 

Esandako guztiagatik, marketin-sailak antolatzen dituzten zuzendariek kontsumitzaileen 

kulturan gertatzen diren aldaketak oso ondo ezagutu behar dituzte; horretarako, 

enpresaren marketin-ikertzaileek adi egon behar dute bezeroen nahiak ondo betetzeko; 

eta hori gauzatzeko, enpresek merkatu-ikerketak urtero egin behar dituzte. 
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3.1.3. Ingurune teknologikoa      

 

Enpresetako arduradunek aurrerakuntza teknologikoak erabiltzeko metodo edo 

prozesurik hoberenak analizatu behar dituzte merkatuetan kalitatezko produktuak 

sartzeko eta kostuak gutxitzeko. Horri guztiari ingurune teknologikoa esaten zaio. 

 

Gaur egun, munduko herririk aurreratuetan, berrikuntza teknologikoak merkatu-aukera 

berriak sortzen ditu; eta enpresek adi egon behar dute aldaketa horien aurrean; izan 

ere, edozein dela produktua, teknologia berriagoarekin sor daiteke, eta hori oso 

garrantzitsua da lehiakideei aurre egiteko. 

 

Teknologia berriek marketinean eragin handia dute; enpresa handiek ikerketetan eta 

garapenean izugarrizko inbertsioak  egiten dituzte,  produkzioa hobetzeko zein produktu 

berriren bat sortzeko. Hobekuntza horiek ikus ditzakegu honako arlo hauetan: 

elektronika, informatika, ibilgailu-industria (auto elektrikoa) eta abar. 

 

Enpresa batzuentzat, baita Gobernuentzat ere, aldiz, berrikuntza teknologikoa 

buruhauste bat da, kontuan hartuta era askotako enpresak ditugula Euskal Herrian eta 

horietako batzuek inbertsio horiei ezin dietela aurre egin. Gainera, ezaguna da krisia 

dela-eta Gobernuak ikerketa eta garapena egiteko aurrekontua gutxitu egin duela.  

 

Laburbiltzeko, teknologia berriek hainbat eratan eragin dezakete marketinean: 

 

● Merkatu berriak eta aukera berriak sortuz; esate baterako ibilgailu hibridoa. 

● Ekoizpen sistemak hobetuz, produktuak ahalik eta merkeen eginda; adibidez, 

ordenagailuak, ibilgailuak. 

● Merkataritza-prozesua aldatuz, Internet eta sareko aplikazio berriak martxan 

jarrita; adibide bat supermerkatuetakoa dugu: etxetik erosketa egiteko, Internet 

sarea erabil dezakegu. 

 

 

3.1.4. Ingurune naturala 

 

Egungo erronka ingurune naturala babestea denez, gero eta mugimendu ekologista 

gehiago dago hori lortzeko ahaleginetan. Izan ere, azken hamarkadan inguruneari 

buruzko sentsibilizazioa indartu egin da honako arrazoi hauek direla medio: 

 

● Gure etxeetan zein enpresetan sortzen ditugun hondakinek (hondakin kimikoa, 

nuklearra eta abar) uraren eta lurraren kutsadura eragiten dute; hori dela eta, 

jateko produktuak kutsatuta egoten dira, eta horri buruzko kezka handitu egin 

da. 
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● Horrez gain, ibilgailuek eta neurririk gabeko ekoizpenak klima-aldaketa 

sorrarazten dute. 

 

Aipatutakoari aurre egin ahal izateko, munduko gobernu guztiek neurri zorrotzak hartu 

behar dituzte ahalik eta lasterren, nahiz eta erraza ez izan. Badakigu hainbat 

herrialdetan (Txinan, adibidez) ekoizpena neurrigabekoa dela; gainera, txinatarrek 

isurien kontrol gutxiago omen dute. 

Enpresak (Europako enpresak), berriz, ingurunea babesteko ekinean hasi dira 

dagoeneko, praktika onak bideratuta; adibidez, produktu berriak sortuta: kutsadurarik 

gabeko pilak, edukiontzi ekologikoak eta abar. Neurri horiekin enpresaren 

errentagarritasuna gutxitu egingo da epe laburrera; baina enpresek epe luzeari begiratu 

behar diote, eta marketin-jardueran ondo kokatu behar dute sentsibilizazio horri egoki 

erantzuteko: produktu ekologikoak eginez, plastikorik gabeko edukiontziak eginez eta 

abar. 

Halaber, Administrazio Publikoek ere sentsibilizazio horri erantzun behar diote 

ingurunea babesteko arauak jarriz; eta hori ez ezik, umeentzako eskola-ekintzak ere 

antolatuz. 

  

 

3.1.5. Ingurune demografikoa 

Ingurune demografikoaren elementu garrantzitsuak hauek dira: migrazioak, 

biztanleriaren egoera zibila, heriotza-tasa, jaiotza-tasa eta abar. 

Elementu horien analisiak eragin handia du marketin-jardueran, merkatu berriak 

zabaltzeko zein daudenetan sartzeko; izan ere, nolakoak diren ikusita, produktu baten 

salmenta alda daiteke; esate baterako, herri batean jaiotze-tasa igotzen bada, 

umeentzako arropa salduko da erraz. Marketinaren ikuspegitik, merkatu-aukerak 

detektatzeko, enpresek elementu horiei buruzko estatistikari begira egon behar dute. 

Ingurune demografikoarekin jarraituz, ezinbestekoa da honako elementu hauek 

aztertzea: 

● munduko biztanleriaren hazkundea 

● familiaren egitura eta tamaina 

● migrazio-mugimendua 

 

 

Munduko biztanleriaren hazkundea 

Europan eta herririk garatuenetan jaiotza-tasa murrizten ari da, baita heriotza-tasa ere  

biztanleriaren bizi-itxaropena handitu egin da eta; beraz, Europako gobernuek 

erretiratuen beharrak bete behar dituzte,  gazteek baino gastu-maila altuagoa dutelako. 

Horrek ekonomia-ikuspegitik eragin handia du, baita marketin-ikuspegitik ere; izan ere, 
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erretiratuen nahiak betetzeko sortzen dira honako enpresa hauek: hirugarren adinerako 

geriatrikoak, bidaia-agentziak, eta abar. 

Biztanleriaren berezko hazkundeak ehunekoen bidez neurtzen dira, honako aldagai 

hauek kontuan hartuta:  urteko jaiotza-kopurua, heriotza-kopurua eta biztanle-kopurua. 

Formula honen bidez ateratzen da ehuneko hori.  

 

                            (jaiotza-kopurua) - (heriotza-kopurua) 

            BH =                                                                                      x 100 

            biztanle-kopurua 

 

            BH = berezko hazkundea 

Jaiotza-kopurua heriotza-kopurua baino handiagoa bada, horrek esan nahi du 

hazkundea positiboa dela. Heriotzen kopurua jaiotakoen kopurua baino handiagoa 

bada, ordea, negatiboa. 

Tasa horiek, jaiotza-tasa eta heriotza-tasa, mila biztanleko kalkulatzen dira (‰);  berezko 

hazkundea, berriz, ehun biztanleko kopurua da (%). 

 

Hazkunde erreala kalkulatzeko berezko hazkundeari migrazio-saldoa gehitu behar 

diogu. 

 

Migrazio-saldoa = inmigrazioa – emigrazioa 

 

anakel.com  (gizarteetako ekonomia-jarduerak) 

 

EL PAIS egunkariaren esanetan, 2017. urtean Espainian izandako hazkundea % 0,1 

ingurukoa izan da eta, dirudienez, 2018ko ekainaren azken datuen arabera, Espainiako 

herrialde askotan jaiotakoen kopurua gutxitu egin da. Gainera, 60ko hamarkadatik 

70eko hamarkadara (baby boom izeneko hamarkadetan) ume asko jaio zen, eta horiek 

denbora gutxi barru erretirodunak izango dira. Beraz, egoera katastrofikoa dela esan 

dezakegu. Hazkunde erreala handituko ez balitz, hamarkada horietatik aurrera jaio zen  

biztanleriaren pentsioak  arriskuan egongo lirateke.  

Euskal Autonomia Erkidegoan, ostera, industrializazioaren ondorioz XIX. mendetik 

70eko hamarkadara arte biztanle-kopurua handitu egin zen, handik aurrera gure 

herrialdean demografia murrizten hasi zen eta hazkunde-tasa negatiboa izaten hasi zen. 

Familiaren egitura eta tamaina 

XIX. mendean etxebizitza berean bizi ziren kideei erreparatuz gero, ikus dezakegu lau 

kide baino gehiagoz (% 70) osatutakoak zirela, hala nola aita, ama, 4-5 seme-alaba eta 

aitona-amonak. 
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Gaur, berriz, XX. eta XXI. mendeetan, familien ikuspegia guztiz aldatu da; hiru kidez edo 

gehiagoz osatutako familia gutxi daude. Era askotako familiak aurki ditzakegu Euskal 

Herrian: bi kidez osatutakoak, hiru kidez osatutakoak eta kide batekoak. Horrez gain,  

emakume gehienok lan egiten dugula kontuan hartuta, marketin-jarduera gure 

bizimodura egokitu behar da.   

Hori jakinda, eta marketinari erreparatuz, alde batetik, etxeko kontsumoa guztiz aldatu 

da; horregatik, aldaketa horren aurrean, enpresek euren produktuak egokitu behar izan 

dituzte: aurrez prestatutako janariak, zuku-ontzien tamaina eta abar. 

Beste alde batetik, iraungitze-data gero eta luzeagoa da, elikagaietako produktuetan 

batez ere. Produktuen iraupena luzatze horren inguruan ere badira marketin-jarduerak, 

jakina, eta era guztietako edukiontziak egiten dituzten enpresak sortu dira. 

Kotler, P., Armstrong, G. (2014): Marketinaren Oinarriak. Deustuko Unibertsitateko 
hainbat irakaslek itzulita. Deustuko Unibertsitateko argitalpena. 
 
 

Migrazio-mugimendua 

 

 

 

Europako herrialde garatuetan (baita Euskal Herrian ere),  era guztietako migrazioak 

ditugu. Batetik, Europar Batasunean, Europako biztanleak herrialde batetik bestera 

mugitzen dira bizimodua hobetzeko ahaleginetan. Bestetik, Europar Batasunaz kanpotik 

etorriak ditugu.  

Espainian azken datuen arabera (2018. urtean) migrazio-kopurua % 13,6 da; gehienak 

Maroko, Errumania eta  Ekuadorretik etorritakoak.  
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Euskal Autonomia Erkidegoan, berriz, etorkin-kopurua Espainiako beste herrialdeekin 

konparatuz, txikiagoa da: batez besteko % 9,4. Gehienak Nikaraguatik, Hondurasetik, 

Kolonbiatik  eta Venezuelatik etorritakoak. Horietatik  % 48,8 Bizkaian dago (biztanleen 

% 8,68). 

2010ean migrazio-tasa, krisia zela eta, gutxitu egin zen, etorkin askok itzuli behar izan 

zuten euren herrialdeetara, baina 2015etik aurrera (krisi ekonomikoa amaituta) 

migrazio-tasa handituz joan da. Euskal Autonomia Erkidegoan 2018an izan da migrazio-

tasarik handiena.  

https:///www.elmundo.es/pais- vasco  

www.ikuspegi.es/estadisticas         

    Azken urteotan, bestalde, honako fenomeno hau ere gertatu da: Euskal Herrian 

prestatutako profesionalek (zientzialariak tarteko), ikasketak amaitu ondoren, beste 

herrialde batzuetara joan behar izan dute lan bila edo ikerketa-lanean jarraitu ahal 

izateko. Kontrastean, Hego Amerikako mediku asko etorri dira gure ospitaleetara lanera.   

Edozeinetara ere, migrazioa mundu-mailako fenomenoa da, eta askotariko arrazoiak 

ditu: 

● Gizarte-arazoak: jazarpen erlijiosoa, politikoa eta etnikoa. 

● Arrazoi ekonomikoak: krisia, langabezia, bizi-baldintza hobeak lortu nahia, 

jaioterrietan lan-aukerarik ez izatea… 

● Hondamendi naturalak: sumendien erupzioak, suteak, uholdeak, lehorteak… 

● Gertakizun sozialak eta kulturalak: seme-alabei aukera gehiago eskaintzea. 

krisi ekonomikoak, gerrak eta pobreziak eraginda, inoiz baino errefuxiatu gehiago 

(siriarrak, afrikarrak, hego-amerikarrak…) iristen dira gure herrialdeetara, eta horrek 

kezka sortzen du. 

Esandako guztiari marketinaren ikuspegitik begiratuta, mugitzen den jende horren 

ohiturei begira egon behar dute marketin-buruek, merkatu berriak irekitzeko. Adibidez, 

herri batean musulman asko badira, eurentzako arropa-denda berri bat irekitzeko 

aukera izan daiteke arropa-merkatua zabaltzeko. 

 

3.1.6. Ingurune ekonomikoa 

 

about:blank
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Arlo hau garrantzi handikoa da ekonomian, baita marketin-jardueran ere, jakina; izan 

ere, ingurune hori nolakoa den, kontsumo-joera halakoa izango da. 

Ingurune ekonomikoaren analisian honako faktore hauek hartu behar ditugu kontuan: 

1. errenta-maila eta haren banaketa 

2. zerga-tasa 

3. inflazioa 

4. interes-tasa 

5. langabezia-tasa 

6. ziklo ekonomikoa 

 

Gure herrialdean (Euskal Autonomia Erkidegoan), 2017ko EPAren datuen arabera, 

langabeziaren tasa % 9,4 izan zen, Espainiako beste herrialdeetako batez bestekoa baino 

txikiagoa; BPGa, berriz, 71.743 M € eurokoa izan zen 2017an. Bestalde, Expansión 

egunkariaren esanetan, biztanle bakoitzeko errenta gordina, (adierazle ekonomikorik 

onena)  33.018 eurokoa da. Espainian, batez bestekoa 25.100 euroan dago; hortaz, 

Euskal Autonomia Erkidegoan, biztanleen bizi-kalitatea, dirudienez, nahiko ona da eta 

Espainiako sailkapenean bigarren postuan dago. 

2017an, zor publikoa 10.149 miloi eurokoa izan zen EAEn; Espainiako autonomia 

erkidegoetatik zor publikorik txikiena, Estatuan biztanle bakoitzeko zorra 4675 eurokoa 

baita (sailkapenean seigarren postuan).  

2018ko irailean, BPGaren urteko aldakuntza-tasa aurreikusitakoa baino txikiagoa izan da 

EAEn: % 2,1;  Espainian, berriz, % 2,3. Lan hau egiten ari garenean, dena dela, 2018ko 

azken datuak ez daude argitaratuta.  

 

EXPANSION/ Datos macro.com 

 

Errenta-maila eta haren banaketa 

Herrialde batean, Barne Produktu Gordinak ekoizpenari buruzko informazioa ematen 

du. Horrek esaten digu herrialde batean errenta-maila nolakoa den, bi faktore horiek 

elkarrekin joaten baitira; hau da, BPG handitzen bada, errenta-mailak gora egiten du, 

eta baita biztanleen erosteko ahalmenak ere.  

Barne Produktu Gordinak (BPG) herrialde baten jarduera ekonomikoaren zuzeneko 

informazioa ematen digu. Herrialde bateko eta denbora tarte jakin bateko ekoizpen-

faktoreak hartzen ditu kontuan; eta haien batuketa eginez lortzen da BPGa. Eurotan  edo 

beste diru-unitate batzuetan (dolarretan, esate baterako) adierazten da. Hura 

kalkulatzeko hainbat formula daude, horien artean hau: 

BPG osoa = C + I + X - M  

C = herrialdeko kontsumoa 
I = inbertsioak  
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X = esportazioak 
M = inportazioak  

 

Aurrekoari jarraituz, BPGak ez du zerikusirik errenta-banaketarekin; izan ere, nabarmen, 

biztanleen kopuru txiki bat da diru gehienaren jabe. Adibidea hortxe dugu luxuzko 

produktuekin: goi-mailako klaseek produktu horiek erosteari ez diote utzi krisi garaian 

ere, azken estatistikaren arabera horien salmentek gora egin baitute Espainian.   

Dena dela, beste era bateko kontsumitzaileak ere badaude: klase ertainak, langile-

klaseak, erretirodunak, eta azkenik klase marjinalak; hala eta guztiz, esan behar da gaur 

egun soldatei begiratuz gero, klase ertainen eta langile-klasearen arteko diferentzia gero 

eta txikiagoa dela. Aipatu beharra dago, halaber, erretirodunek eta klase marjinalek 

oinarrizko beharrak betetzeko arazoak izaten dituztela.  

 

Zerga-tasak 

Zerga-tasek izugarrizko eragina dute bai herrialde bateko gizarte-ongizatean, bai 

enpresa handiek kokalekua aukeratzeko orduan; izan ere, honako hiru faktore hauekin 

lotura handia dute: batetik, herrialde jakin horretan zer-nolako gobernua dagoen 

agintean; bestetik, zenbateko ekonomia-jarduera dagoen; eta, azkenik, Europako 

Ekonomia Erkidegoak zer zerga-tasa arautu dituen. Tasa horiek dira faktorerik 

garrantzitsuena. Aipatzekoa da, Espainian, EEEren menpean dagoenez, zer-nolako 

igoera izan duen BEZak (Balio Erantsiaren gaineko Zerga). 

Horrez gain, Europar Batasunean badaude zerga oso baxuak dituzten herrialdeak, 

paradisu fiskalak izenekoak; euren artean, Irlanda, Malta edo Andorra. Enpresa handiek 

(multinazionalek) ahalik eta zerga gutxien ordaintzeko, aipatutako herrialdeetara jotzen 

dute; eta jakina, euren etekinak handitzen dituzte. 

 

Inflazioa 

Zerbitzuen eta ondasunen prezioak mugikorrak dira, aldakortasun hori honako faktore 

hauen baitan dago: ekoizpen-kostua, eskari-inflazioa eta zergak. 

Ekoizpen-kostua garrantzi handiko elementua da inflaziorako, produktuaren ekoizpena 

zenbat eta garestiago izan, salmenta-prezioak orduan eta handiagoak izango baitira; hau 

da, enpresek produktu bat ekoizteko diru gehiago behar badute, salmentaren prezioa 

igo egin behar dute, eta hori salmentetan eta esportazioetan nabarituko da. 

Eskari-inflazioa neurtzeko, Kontsumorako prezioen indizea hartuko dugu kontuan; 

Espainian, 2018ari erreparatuta, % 1,59 izan da. Horrek esan nahi du ondasun eta 

zerbitzuen prezioak % 1,59 igo direla, eta, jakina, soldata berarekin erosketa-aukera 

murritzagoa dela. 
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Interes-tasa 

Faktore hau diru-eskariarekin lotuta dago; izan ere, interes-tasa altua bada, biztanleek 

(klase ertainek, langile-klaseek eta goi-mailako klaseek) dirua aurrezteko joera izango 

dute, eta dirua errentagarriagoa bada, jendeak, diruari etekina ateratzeko, behar ez 

dituen produktu garesti edo luxuzkoak kontsumitzeari utziko dio. Interes-tasa txikia 

denean, ordea, inbertitzeko eta kontsumorako joera handitu egingo da; adibidez, orain 

12 urte, interes-tasaren beherakada zela eta, etxebizitzen salmenten kopurua izugarri 

hazi zen. 

Lehenengo 8 hilabeteei begiratuz gero, 2018ko irailean interes-tasa % 2,5 izan da; 

horrela, Espainiako Bankuaren azken inkestak esaten digu % 2,75era helduko dela 

abenduan eta inflazioa % 0,2 igoko dela. 

Espainiako gaurko egoerari begiratuta, krisialdi ekonomikoa amaitzear dagoen arren, 

bankuek kreditu baten hartzailea izateko betetzeko baldintza zorrotzak jartzen dituzte. 

 

 

Langabezia-tasa 

Lurralde jakin batean langabezian dagoen biztanleria aktiboaren kopuruari esaten zaio 

langabezia-tasa, eta ehunekotan ematen da. 

Langabezia-tasa = biztanleria langabea / biztanleria aktiboa X 100 

Azken estatistikaren arabera (Eustat), Euskal Herrian, langabezia-tasa % 10,1era jaitsi da 

eta langileen kopurua  % 2,6 igo. 

Lanean ari direnei eta enplegu baten bila ari direnei biztanleria aktiboa esaten zaie. 

Biztanleria langabea azaltzeko definizioa hau da: INEM edo Lanbide (EAEn) izeneko 

erakundeen enplegu-poltsan sartuta dagoena. 
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Gobernuek eragin handia dute gizartean; izatez, haien helbururik garrantzitsuena 

langabe-kopurua jaistea izan behar da, eta horretarako, enplegu-planak erabili behar 

dituzte. 

 

Ziklo ekonomikoa 

Ekonomia-sistema batean izaten diren denbora-tarte bateko hazkundeei eta 

atzerakadei (gainbeherei) ziklo ekonomikoak  deitzen zaie. Orokorrean, ekonomia 

klasikoaren arabera, barne-produktu gordinaren gorabeherak langabeziarekin eta 

inflazioarekin lotuta daude; hots, ekoizpena edo BPGa handituz gero, langabezia 

gutxitzen da eta inflazioa handitu. Baina zikloen iraupena aldakorra  da beti, ekonomian 

eragiten duten faktoreak (BPGa, inflazioa, langabezia-tasa eta abar) oso aldakorrak 

direlako. 

 

Adibidez, Barne Produktu Gordina mugikorra (gorabeheratsua) da; izan ere, ekonomia-

jarduerarekin lotuta dago eta badakigu ekonomia oso aldakorra dela. Ziklo ekonomikoak 

denbora pasa ahala aldatzen dira. Honako irudi hau baliagarria izan daiteke:  

BGP 

    Y                                    gailurra 

         

 

   susperraldia  atzeraldia  

        

 denbora   X 

BPGa Y ardatzean, eta denbora X ardatzean 

 

Enpresak ziklo ekonomikoari begira egon behar dira, izan ere, merkatuan dauden 

produktu berriak egun batetik bestera aldatzen dira. Egoera horri aurre egiteko 

marketin-jarduerak ezinbestekoak dira. 

Susperraldian, enpresak produktu berri bat merkatuan sartzen duenean, kontsumitzaile 

ausartek, aldarte baikorrez, erosteko joera izaten dute. Horrekin batera ekoizpena 

handitu egiten da. 

Gailurrean, produktu baten salmentak eta ekoizpenak bere horretan irauten dute. 

Atzeraldian, ordea, kontsumitzaileek erosteko joera murriztu egiten da, eta horrekin 

batera, ekoizpena. 
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Azken lau urteotan, kontsumo-inkestaren arabera, kontsumitzaileak eskuzabalak izan 

direnez, erosteko joera berreskuratu egin da. 

Amaitzeko, aipatzekoa da enpresak ezin dituela kontrolatu aipatutako ingurunearen 

elementuak; hau da, enpresak nahitaez faktore horietara egokitu behar du. 

Ingurunearen analisia egiteko baliabideak: 

territorio marketing.es/el-macroentorno-y- microentorno 

www.emprendedores.es 

http://wordpress.com 

http://el Economista.eus 

http://Eustat.eus/ 

http://.ehu.eus 

 

 

3.2. Barne-egoeraren azterketa (mikroingurua) 

 

Datozen lerroetan enpresak kontrolpean izan ditzakeen elementu hauez jardungo dugu: 

● enpresa 

● hornitzaileak 

● bezeroak 

● banaketa-kanalak 

● lehiakideak 

● interes-taldeak 

 

3.2.1 Enpresa 

Enpresak sailetan antolatzea ezinbestekoa da, erronkei aurre egin eta euren helburuak 

lor ditzaten. Sailen arteko informazioak argia eta zuzena izan behar du. Sailen arteko 

koordinazioari dagokionez, handizkako merkataritzako eragiketa-saileko zuzendariak, 

finantza-sailekoak edo marketinekoak goragoko beste zuzendari baten menpean egon 

behar dute, izan ere, sailek batak besteari eragiten diote; finantza-sailak, adibidez, 

marketin-ekintzetan eragin handia du, zeren horiek egiteko aurrekontua gainditzeko 

ahalmena baitu.   

Sailen arteko informazioa nolakoa den, horrek adierazten du elkarlanean egoki ari diren 

ala ez. 

Aipatutako faktoreak kontrola ditzakete enpresek; horregatik, aldez aurretik, 

enpresaren misioak eta helburuek eskuliburu batean zuzen idatzita egon behar dute, 

langileek jakin ditzaten. 

 

http://www.emprendedores.es/
http://wordpress.com/
http://el/
http://eustat.eus/
about:blank
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3.2.2 Hornitzaileak 

Enpresek behar dituzten produktuak erosten dizkieten beste enpresei edo beste 

pertsonei  hornitzaile esaten zaie. 

Faktore hau garrantzi handiko elementua da, salmenta-prezioetan eragin handia 

duelako. Izan ere, lehengaiak zenbat eta garestiagoak izan orduan eta ondasun- edo 

zerbitzu-prezioa altuagoa izango da.   

Hornitzailea aukeratzea ez da hain erraza izaten; prezioa ez ezik beste elementu batzuk 

ere kontuan hartu behar dituztelako enpresek: produktuaren kalitatea, produktua 

garaiz heltzeko epea,  eta abar.   

Orduan, hornitzailea aukeratu aurretik, arretaz aztertu behar ditugu horiek eskatzen 

dituen zerbitzuak; izan ere, enpresaren eta hornitzailearen arteko konpromisoa ezin da 

apurtu egun batetik bestera, epe luzera izango baita, epe luzeko salerosketa-kontratua 

sinatzen dute eta. 

3.2.3 Bezeroak 

Egindako produktuak edo zerbitzuak saltzen zaizkien beste enpresei edo pertsonei 

bezero esaten zaie. 

Bezeroekin izaten diren harremanak onak izan behar dira; errentagarritasunaren aldetik 

eta marketin ikuspegitik, bezeroa zaindu behar dugu eta euren beharrak bete behar 

ditugu ahalik eta hoberen, bestela, bezeroak beste enpresa batera joko du. 

Sartuta gauden merkatuaren arabera, era askotako bezeroak aurki ditzakegu; eta badira 

zenbait merkatu mota: kontsumo-merkatua, industria-merkatua, administrazio 

publikoen merkatua, banatzaileen (bitartekarien) merkatua, nazioarteko merkatua eta 

abar. 

3.2.4 Banaketa-kanalak 

 

Ondasunak edo zerbitzuak kontsumitzaileengana iristeko ibilbideari banaketa-kanal 

esaten zaio. Ibilbide horretan edo prozesu horretan enpresa ugari sartzen dira: garraio-

enpresak, finantza-bitartekariak (bankuak), marketin-agentziak, publizitate-agentziak, 

bidaia-agentzia handizkari edo xehekariak, merkatari xehekariak, handizkako 

merkatariak eta abar.  

Ekonomian banaketa-kanalak ezinbestekoak izaten dira, kontuan hartuta 

fabrikatzaileen, produktu bukatua egiten duten enpresen eta kontsumitzaileen arteko 

distantziak gero eta handiagoak direla.  

Horretaz gain, produktuak edo zerbitzuak banatzen dituzten enpresek (bitartekariek) 

beste eginkizun batzuk ere bete ditzakete: 
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● Informazioa eman: bitartekariek ondo ezagutzen dituzte saltzeko produktuaren 

ezaugarriak eta betebeharrak.  

● Ibilbiderik zuzenena hautatu:  kontuan hartu behar dugu bitartekariek ezagutzen 

dituztela biderik azkarrenak. 

● Zerbitzu gehigarriak eskaini: batzuetan saltzeko produktuarekin batera 

instalazio-zerbitzua eskaintzen da, eta horretaz bitartekaria arduratzen da. 

● Biltegiak ondo kokatu: askotan bitartekariek dituzte biltzeko lekurik onenak. 

● Finantzatu: aukeran, 30 eguneko epea, 60 egunekoa eta 90 egunekoa eskain 

dezakete. 

 

Esandako guztiagatik, bitartekariek ekonomia-jardueran eragin handia dute, baita 

marketin-ekintzetan ere, kanala nolakoa den produktu-salmentaren prezioa eta 

ezaugarriak alda daitezkeelako. 

 

Amaitzeko, aipatzekoa da Internet ere bitartekari bat dela, nahiz eta bulego zehatzik ez 

izan. Adibidez, gaur egun, bankuek eta aseguru-agentziek finantza-zerbitzu asko 

eskaintzen dituzte sarearen bidez. 

 

Lehiakideak 

Merkatu berean dauden enpresei lehiakide esaten zaie. Lehiatu beharrak produktuen 

prezioetan eragin handia du, eta lehiakideen arteko gatazkak produktu-prezioak  jaistera 

behartzen ditu enpresak; bestalde, ikerketen eta marketin-estrategia batzuen bidez, 

lehiakideen ahultasunak ezagut ditzakegu. Azken finean, bezeroen beharretara egokitu 

behar dugu, eta kontsumitzaileen aurrean dugun posizioa landu. 

Adibidez, gure ondoko lehiakideak produktu-kalitatea ez duela lantzen konturatuz gero, 

geure posizioa hobetze aldera, marketin-estrategia bat jar dezakegu martxan, 

kalitatezko produktua merkatura ateratzeko eta hari lehia egiteko. 

Horren harira, lehiakortasuna lantzeko estrategia bat hau da: “ezkutuko bezero bat” 

bidaltzen da enpresa baten ahulguneak zein diren jakiteko. Telebistarako saio bat ere 

ideia horretan oinarrituta egin zuten.  

 

Lehiakortasun-mailak 

Merkatuan produktuen lehiakortasun-maila aztertzeko, kontuan hartu behar ditugu 

honako dimentsio hauek: 

 

● Bezeroen betebeharrak asetzeko produktuaren ohiko funtzioa: hainbat ibilgailuk 

(trena, autobusa, autoa, kamioia) pertsonak edo ondasunak eraman ditzake; 

garraio-funtzioa ohiko funtzioa da. 

● Produktua fabrikatzeko erabilitako teknologia; adibidez, garraio-funtzioa bete 

ahal izateko era askotako teknologia erabil daiteke. 

● Produktua bideratzen zaien bezero taldeak edo xede-merkatuak. 

 

Aurreko dimentsioak aztertuta, lehiakortasun-mailak definitu behar ditugu: 
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● Merkatuaren araberako lehiakortasuna: betebehar bera betetzen duten 

produktuen lehiakortasuna; esate baterako, Ford marka beste ibilgailu-marka 

batzuekin lehian dabil. 

● Teknologiaren araberako lehiakortasuna: produktu bat fabrikatzeko teknologia 

bera erabiltzen duten markak lehian daude; adibidez, Ford eta SEAT izeneko 

auto-markek teknologia bera erabiltzen dute. 

● Produktuaren eta merkatuaren araberakoa: maila honetan dauden enpresek 

dute lehiarik handiena; hots, bezeroen xede-merkatu berera bideratutako 

produktu berdinak egiten dituzte. Adibidez, errenta ertaina duen  

segmentuarentzako edo gazteen merka-hobiarentzat, esate baterako, SEAT, 

Renault, Opel… izeneko markek antzeko autoak (SEAT Ibiza, Opel Corsa…) 

ekoizten dituzte. Marka horien arteko lehia itzela da.  

 

Porterrek aztertutako lehiak dituen bost indarren metodoa oso ezaguna da ekonomian; 

enpresaren administrazioaren esparruan aplikatzen du (enpresaren arloan). Lehiatzeko 

joko-arauak bost indarren arabera markatzen dira. Honako hauek dira indar horiek: 

sarrera berrien mehatxua, ordezko produktuen mehatxua, bezeroen eta hornitzaileen 

negoziaziorako ahalmena eta sektore bateko lehiakideen arteko gatazka-maila. 

Horrek guztiak esaten digu sektore batean dagoen lehiakortasuna neurtzeko lehiakide 

zuzenak aztertu ez ezik, beste bost indar hauek ere analizatu beharko ditugula, 

lehiakortasunak alderdi asko baititu. 

 

 

Irudi honetan, Porterren bost indarren eredua analizatzen da: 

 

 

SEKTORE BATEN 
LEHIAKORTASUNA

LEHIAKIDE 
POTENTZIALAK

BEZEROEN 
NEGOZIOAZIORAKO 

AHALMENA

ORDEZKO 
PRODUKTUEN 
MEHATXUAK

HORNITZAILEEN 
NEGOZIAZIORAKO 

AHALMENA
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Sektore barruko lehiakortasuna 

Hau ohiko lehiakortasuna da; zenbat eta lehiakide (sektoreko enpresa-kopurua) gehiago 

izan, orduan eta handiagoa izango da lehiakortasuna; horretaz gain, merkatu-kuota 

berdinak dauzkaten enpresen lehiakortasuna handiagoa izango da; adibidez, auzoko 

okindegien arteko lehia itzela izan ohi da.  

Bestalde, faktore hauek ere kontuan hartzekoak dira: merkatuaren hazkunde-tasa, 

produktua desberdintzeko zailtasuna, produktua ekoizteko kostu finkoak eta 

aldakorrak, biltegiratze-kostuak, ekoizpen-ahalmena, sektore batean dauden eskala-

ekonomiak, irteerako eragozpen sendoak dituzten enpresak (hots, sektore batetik 

ateratzeko oztopoak dituztenak; esate baterako, La Naval izeneko enpresa ezkerraldean 

daudenetatik langile gehien dituena da, beraz, enpresa ixteak eragin handia izango luke 

sektorez aldatzeak dakartzan zailtasunen aldetik)… 

 

 

Lehiakide potentzialak 

Sarrera berrien mehatxuak analizatzeko honako faktore hauek hartuko ditugu kontuan: 

alde batetik, sektorean dauden sarrera-oztopoak (eskala-ekonomiak, produktuaren 

desberdintze-maila, hornitzaileak aldatu ahal izateko kostuak); hots, sarrera-oztopo 

horiek zenbat eta handiagoak izan, orduan eta txikiagoa izango da sarrera berrien 

mehatxua. Bestetik, sektorearen erakarpen-maila: hau da, sektorea errentagarria izanez 

gero, lehiakide gehiago sartuko dira errentagarritasun bila, eta lehiakortasunak gora 

egingo du; hortaz, lehiakide-kopurua zenbat eta handiagoa izan, sektorearen batez 

besteko errentagarritasun-maila orduan eta txikiagoa izango da  (Porter, 1980; Rivera 

eta Zabala, 1996). 

 

Ordezko produktuen mehatxua 

Behar bera bestelako teknologiarekin betetzen duten produktuei ordezkoak esaten zaie; 

esate baterako, oliba-olioa edo soja-olioa produktuek funtzio bera edo antzekoa dute. 

Ordezko produktuen kopurua handitzen denean, eskaria elastikoagoa izango da; hots, 

oliba-olioaren prezioa igoz gero, horren eskaria gutxitu egingo da eta kontsumitzailea 

beste era batzuetako olioen bila hasiko da. Hori dela eta, produktuaren  

errentagarritasun potentziala mugatuagoa da, beraz, ordezko produktuak ekoizten 

dituzten enpresak ere lehiakide bihurtuko dira, eta sektorearen batez besteko 

errentagarritasuna murriztu egingo da. 

 

 

Hornitzaileen negoziaziorako ahalmena 

Hornitzaile batek negoziazioan bere salerosketa-baldintzak ezartzera behartzen 

duenean, sektorean indar handia duen seinale da. Negoziazioan indartsuago nor izan, 

halakoak izango dira ordainketa-deskontuak, prezioak eta irabazi-marjina. Honako 

ezaugarri hauek dira kontuan hartzekoak: 
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✓ Hornitzaile-kopurua zenbat eta txikiagoa izan, hornitzaileen indarra orduan eta 

handiagoa izango da. 

✓ Halaber, hornitzaile batek, teknologia berria erabiliz, ohiz bestelako produktu 

bat eskaintzen badu, haren indarra ere handituz joango da.  

✓ Bestalde, garrantzi handia du erosketa-bolumenak; hots, produktu-kopuru txikia 

erosiz gero, hornitzaileak negoziaziorako ahalmen handiagoa izango du. 

 

Laburbilduz, hornitzaileen negoziazio-ahalmena zenbat eta handiagoa izan, orduan eta 

txikiagoa izango da gure sektoreko batez besteko errentagarritasun potentziala. 

 

Bezeroen negoziaziorako ahalmena 

Antzeko analisia egin dezakegu bezeroekiko, salerosketa-baldintzak ezartzen dituen 

enpresa izango da indartsuena. Honako hauek beti betetzen dira: 

 

✓ Zenbat eta bezero-kopuru txikiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da 

bezeroen negoziaziorako ahalmena. 

✓ Bezeroei ohiz kanpoko produktua eskaintzen badiegu, negoziaziorako ahalmen 

handiagoa izango dugu; produktu estandarra eskainiz gero, berriz, gure 

negoziazio-ahalmena ahulagoa izango da: bezeroak produktu bereziagoaren bila 

joango dira, produktu estandar hori edonori eros diezaiokete eta. 

✓ Halaber, oso garrantzi handia du produktu-kopuruak; kopuru handia erosten 

badute, bezeroek indar handiagoa izango dute eta baldintza hobeak eskatuko 

dituzte; adibidez, ordainketa-epe luzeagoak, deskontuak, eta abar. 

 

Laburbilduz, bezeroek duten negoziatzeko indarrak eragin handia du gure 

errentagarritasunean. 

 

 

 

3.2.5 Interes-taldeak  

 

Enpresaren helburuak lortzeko inguruko enpresekiko harremanak onak izan behar dira. 

Era askotako taldeak daude, baina guk honako hauek ikusiko ditugu: 

  

● Finantza-enpresak: finantzabideak; adibidez, Kutxabank, Laboral Kutxa eta abar. 

 

● Komunikazio-enpresak: izugarrizko eragina dute enpresetan, eta baita 

erakundeetan ere; hala nola egunkariak, irrati- edo telebista-kateak eta abar. 

  

● Gobernuarekin eta administrazioarekin lotutako taldeak: marketin-zuzendariek 

legeak eta arauak ondo ezagutu behar dituztelako; adibidez, elikagaiei buruzko 

segurtasun-neurrien gaineko arauak. 
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● Presio-taldeak: talde ekologistak, kontsumitzaileen erakundeak eta abar. Horiek 

egunkarietan iritzi-artikuluak idazten dituzte eta gizartean azkar zabaltzen dira; 

izan ere, talde horiek izugarrizko eragina dute gobernuan kontsumo-legeak 

aldarazteko. 

  

● Enpresa barneko taldeak: enpresaren partaideak direnez, euren iritziak garrantzi 

handikoak dira; esate baterako, sindikatuak, langileak, zuzendariak eta abar. 

  

● Auzoko taldeak: auzoko kultura-ekintzak, erretiratuentzako jarduerak, eta 

umeentzakoak antolatzen dituzten taldeek ere udaletan eragin handia dute. 

  

● Sentsibilizazio-kanpainak egiten dituztenak: esate baterako, minbiziari aurre 

egiteko erakundeak, alkoholismoaren kontrako kanpaina egiten dutenak eta 

abar. 

   

Marketin-zuzendariek aipatutako faktore batzuk ezin dituzte kontrolatu; esate 

baterako, lehiakideak eta interes-taldeak. Beste batzuk, ordea, kontrola ditzakete. 

 

 

Merkatu-ikerketa  

Aurreko elementuez gainera, barneko egoera ezagutzeko merkatu-ikerketa ere egin 

beharko luke enpresak; beraz, hurbil duen merkatuari buruzko informazioa lortu behar 

du eta, horretarako, merkatu-ikerketa egitea da biderik zuzenena. Metodo hauek 

erabiltzen dira: 

 

● Barne-iturriak:  

✓ Landu gabeko datuak; adibidez, bezeroen datuak, hornitzaileen datuak 

eta abar. 

✓ Landutako  datuak; adibidez, salmenten estatistikak. 

 

● Kanpo-iturriak: 

✓ Posta bidezko inkestak: galderak diseinatzean kontuan izan behar dugu 

galderak erantzuteko argibideak egokiak diren, galderak zuzenak eta 

ondo eginak diren eta abar. 

✓ Telefonoz egindako inkestak: abantaila, aurrekoen aldean merkea 

izatea;  desabantaila, elkarrizketa laburra izaten dela. 

✓ Elkarrizketa pertsonala: hori egin ahal izateko, elkarrizketa egiten 

duenak galde-liburu bat erabiltzen du gida moduan. Galderak 

erantzulearen mailara egokitzen dira, hori da abantailarik handiena; eta 

desabantaila, elkarrizketariaren eta elkarrizketatuaren arteko 

konfiantzarik ez badago, metodo hau ez dela izango lagungarria. 
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✓ Esperimentazioa: kontsumitzaileei produktua aurrean jarri, ikusarazi, 

dastatzeko eman edo probatzen utzi, eta horrelaxe ikus daiteke 

gustukoa izango zaien.  

✓ Talde edo familia bateko kontsumitzaile bat aukeratuta, erosten duen 

produktuari buruzko informazioa ateratzea, fideltasunaren eta 

kontsumo-ohituren berri izateko. 

✓ Kontsumitzaileen etxebizitzetan dauden zaborretan produktuen 

etiketak eta ontziak aztertzea, markak eta kopuruak ezagutzeko. 

✓ Bitartekarien bidea; esate baterako, gure produktua saltzen duenak 

kontsumitzaileen joera ezagut dezake, bezeroengandik hurbil dagoenez. 

 

            https://www.youtube.com/watch?v=JDi12oFerUM 

            Esteka: (Enpresa Ekonomia eta Merkaturaketa) 

                          Irakasleak:  Jon Landeta Rodríguez eta Yolanda Chica Páez 

 

 3.3. Egoeraren diagnostikoa 

 

Enpresaren diagnostikoa egin ahal izateko AMIA matrizea erabiltzen da. Gaztelaniaz 

DAFO matrizea. Administrazioaren esparruan erabiltzen den tresna honen bidez, 

enpresaren kanpoko faktoreak (mehatxuak eta aukerak) eta barneko faktoreak 

(ahultasunak eta sendotasunak) aztertzen dira. Guztiak erlazionatuta daude. 

AMIA matrizea prospektibarako tresna denez (etorkizunerako balioko duen analisia), 

matrizea osatu baino lehen oso selektiboak izan beharko dugu, izan ere, faktore 

ezagunak soilik hartu beharko ditugu kontuan, nahiz eta analisietako faktore bat edo 

batzuk egun batetik bestera aldatu: adibidez, lehiakide bat merkatutik atera den, IBEX 

35 indizearen gorabeherak, petrolioaren inguruko tirabirak, munduan dauden gatazkak, 

Donald Trumpek (Estatu Batuetako presidenteak) merkatuan ezarritako arauak… datu 

horiek guztiak matrizea egiteko oso baliogarriak izan litezke. 

Kanpoko eta barneko faktoreen ikerketaren bidez, enpresak dituen indarguneak 

(sendotasuna), ahulguneak, aukerak eta mehatxuak ezagutuko ditugu. 

Horretarako AMIA izeneko matrize hau erabil dezakegu: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JDi12oFerUM
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  AMIA  

  

KANPO-EGOERAREN 

ANALISIA  

 

AUKERAK 

 

MEHATXUAK 

BARNE-EGOERAREN 

ANALISIA 

 

INDARGUNEAK 

 

AHULGUNEAK 

  

KANPO-EGOERAREN ANALISIA: aukerak eta mehatxuak, enpresak kontrolatu ezin 

dituen kanpoko faktoreak dira. 

BARNE-EGOERAREN ANALISIA: indarrak eta ahulguneak,  enpresak kontrola 

ditzakeenak  dira. 

AUKERAK: enpresak kontrolatu ezin dituen kanpo-faktoreen artean, enpresak 

aprobetxa ditzakeenak dira, adibidez: ardoa ekoizten duen enpresa bati lehiakide bat 

merkatutik irteten bazaio, kontsumitzaileek, irten den lehiakide horren ardoa edan 

beharrean, beste marka batzuetakoak edango dituzte; beraz, merkatu edo segmentu 

berrietan sartzeko aukerahanditu egingo da, merkatuaren hazkunde indartsua 

gertatuko da, bezeroen beharrei erantzuteko produktu-zorroak hedatzeko aukera 

zabalduko da eta abar. 

MEHATXUAK: gaur egungo edo etorkizuneko kanpoko elementuak dira, enpresaren 

helburuak lortzeko traba direnak; esate baterako: alkoholaren kontrako legea aterako 

balitz eta alkoholari zerga handiagoak ezarri, ardo-salmentak gutxitu egingo lirateke, 

ordezko produktuak sortu, hornitzaileen edo bezeroen negoziaziorako indarra galdu, 

gure merkatuan  lehiakide berriak sartu eta abar. 

INDARGUNEAK: enpresaren barne-faktoreen artean, enpresari bere helburuak lortzen 

lagundu diezaioketen elementuak dira: enpresaren antolamendu ona, bezeroei eta irudi 

onari eusteko marketin-ekintzak, finantza-baliabide egokiak, teknologia-baliabide 

aproposak, merkatuko lidergoa, zuzendaritzako ekipo ona eta abar. 

 

AHULGUNEAK: enpresaren helburuak lortzeko traba diren baina kontrolpera ekar 

daitezkeen faktoreak dira. Hona hemen adibideak: produktuak fabrikatzeko bitarteko 

material edo ordenagailu-programa garaiz kanpokoak izatea, instalazio zaharkituak, 
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dirua lortzeko trabak, langileen eta arduradunen elkarlanerako zailtasunak, I+G 

programarik ez izatea, merkatuan irudi eskasa izatea, banaketa-sare desegokia eta abar. 

Enpresaren helburuak lortzeko ezinbestekoa da AMIA izeneko analisia egitea; izan ere, 

marketinaren ikuspegitik, enpresak urtero egin beharko lukete, uneko eta etorkizuneko 

arazoei aurre egiteko. 

AMIA egin ahal izateko, aldez aurretik, marketin-arduradunek bere buruei galdera 

batzuk egin behar dizkiete; marketin-sailak nola funtzionatzen duen, halakoa izango da 

diagnostikoa. 

 

Hona hemen AMIA egiten laguntzeko galdera batzuk: 

Aukerak aurkitzeko galderak: 

✓ Zer-nolako kalitatea du zure produktuak edo zerbitzuak? 

✓ Zure enpresa berria ala zaharra da merkatuan? 

✓ Zer bazkide mota duzu? 

✓ Zure bazkide mota guztien beharrizanak badakizkizu? 

✓ Inkestaren bat egin diezu zure bezeroei zer nahi duten ezagutzeko? 

✓ Zein da zure produktuaren onurarik garrantzitsuena bezeriarentzat? 

✓ Zure produktua merkatu berrietan sartzeko marketin-ekintzaren bat egin duzu?  

 

Mehatxuak definitzeko galderak: 

 

✓  Azken urteotan inbertsiorik egin duzu teknologian? 

✓  Zure merkatuan lehiakide berriak sartzeko arriskurik badago? 

✓  Zer-nolako eragina izango luke zure salmentetan gobernuak kontsumo-arauak     

edo legeak aldatuko balitu? 

✓  Zure merkatuan badago ordezko produkturik? 

✓ Ordezko produktuak egiten dituzten enpresek merkatuan indar handia dute? 

✓ Zuek erabilitako lehengaien prezioak igo daitezke egun batetik bestera edo 

egonkorrak dira? 

✓ Baduzu dirurik datozen urteetan inbertsio berriei aurre egiteko? 

 

 

Indarrak definitzeko galderak 

✓ Lehiakideekin konparatuta, zure produktuak edo zerbitzuak zer-nolako 

abantailak ditu bezeroentzat? 

✓ Erabiltzen duzu teknologia berriren bat? 

✓ Zure produktuaren kostuetan abantailaren bat baduzu?  

✓ Zure hornitzaileak hurbil daude? 

✓ Hornitzaileek prezioa ez aldatzeko epe luzeko kontratua sinatu duzu? 
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✓ Garapen- eta berrikuntza-saila duzu, edo patenteak eta lizentziak erosten 

dituzu? 

 

Ahulguneak definitzeko galderak 

✓ Lehiakideekin konparatuta, zertan hobetu ahal duzu? 

✓ Azken urtean bezeroren bat galdu duzu? Zergatik? 

✓ Zergatik erosten duzu hain garesti? 

✓ Zer-nolako prozedura erabiltzen duzu hornitzaileak aukeratzeko? 

✓ Teknologiaren arloan, zergatik utzi diozu inbertsioak egiteari? 

✓ Zergatik ez duzu ezer egin azken urteotan bezeroen betebeharrak asetzeko? 

✓ Zure ospea gero eta txikiagoa da, zergatik? 

✓ Dirua (finantziazioa) lortzeko arazoren bat duzu? 

 

 

AMIA egin aurretik, honako proposamen hauek baliagarri izan daitezke: 

1- Aurreko galderak prestatu ondoren, bakarka eta hamar minutuan enpresaren 

ahuleziak, mehatxuak, indarrak eta aukerak zehaztea. 

2- Taldean adostu, eta garrantziaren arabera zerrenda bat egitea. 

3- Marketin-zuzendariak edo bideratzaileak egindako zerrenda panel batean 

jartzea.   

4- Prozesuaren sintesia egitea eta horri buruz eztabaida irekitzea. 

 

Aurreko prozesuan  arduradun guztiek ados egon behar dute. 

Honako webgune hauetan ardogintza-sektorearen azterketa dago: lehiakortasunaren 

diagnostikoa (AMIA analisia). 

 

http://www.sustatu.com/103001632  

http://www.unizar.es/plan_estrategico/pdf/plan_estrategico.pdf 

http://lanbide.euskadi.es 

 

 

3.4. Helburuak   

Marketin-estrategiak egin ahal izateko, aldez aurretik  enpresaren misioa definitu behar 

dugu, haren helburu orokorrak, hau da, misioaren adierazpenak argi azaldu behar ditu 

erakundeak, zer nahi duen eta zer lortu nahi duen. Adibidez, enpresaren misioa honela 

formulatuta egon daiteke: hazkundea, autonomia, segurtasuna, errentagarritasuna eta 

abar; beraz, ez dago misio jakin edo bakar bat, enpresa bakoitzak baitu bere misioa eta  

ibilbide nagusia. 

http://www.sustatu.com/103001632
http://www.unizar.es/plan_estrategico/pdf/plan_estrategico.pdf
http://lanbide.euskadi.es/
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Misioa enpresaren izateko arrazoi nagusia da. Argia izan behar du, antolaketaren 

partaide guztiek konpromisoa hartu behar dute horrekin, izan ere, enpresaren norabide 

nagusia definitzen du. 

Misioa eta helburu orokorrak plan estrategikoaren barnean daude, epe luzekoak dira,  

nahiz eta merkatua aldakorra izan; esate baterako, lehiakide berri bat agertuko balitz, 

zuzendaritzak erantzun egin beharko lioke egoera berriari; hori dela eta, ezin da ziurtatu  

helburuen finkotasuna, merkatuaren baldintzak egun batetik bestera alda baitaitezke.   

Hona hemen prozedura: 

Enpresaren misioa enpresaren helburu zehatzak estrategia 

funtzionalak 

 

Helburu zehatzek ezaugarri hauek izaten dituzte: merkatu-inguruneari begirakoak dira, 

neurgarriak, errealistak, koherenteak, kontrolagarriak, zehatzak, zuzenak eta abar. 

Helburu orokorrak maila funtzionalera ekarritako helburu operatiboetan zehazten dira. 

Haiei esaten diegu estrategia funtzionalak, eta plan operatiboan azaltzen dira. 

 

4. PLAN OPERATIBOA (BIGARREN FASEA) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENPRESAREN 

ESTRATEGIAK 

MARKETIN-MIXA 

PRODUKTUA 
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4.1. Estrategiak 

4.1.1. Estrategia funtzionalak 

 

Enpresak dituen marketin-helburu orokorrak lortzeko gauzatzen diren baliabideak dira. 

Merkatu-erreferentziak eta haien aldaketa teknologikoa, ekonomikoa eta soziala 

kontuan hartuta, baliabideak mugatuak izan daitezke. 

 

Estrategiak martxan jartzeko, zuzendaritzak eta sailen arduradun guztiek ados jarri 

behar dute, partaide guztien ikuspegia baliagarria izan dadin plangintza hori gauzatzeko. 

 

Plangintza hori egin ahal izateko, aldez aurretik honako hauek definitu behar dira: 

 

● merkatuaren aukerak, mehatxuak, indarrak eta ahulguneak 

● aukerak aprobetxatu eta arazoei aurre egiteko baliabideak  

● ingurunearen aldaketetara egokitzeko hartutako neurriak 

 

Aurrekoarekin jarraituz, marketin-estrategia hauek definituko ditugu:  

 

● Merkatua zabaltzea. 

● Produktu berriak garatzea. 

● Merkatu berriak garatzea. 

● Dibertsifikatzea. 

 

Merkatua zabaltzea 

Estrategia honek enpresa-produktuak merkatu ezagunetan sartzea du helburu. Horri 

merkatu-hedapena esaten diogu. Eskala-ekonomia deritzon faktorea kontuan hartuta, 

batez besteko produktu-kostua jaitsi egingo da. Horrek eragin handia du salmenta-

prezioetan;  prezioak jaitsi egingo baitira, bezero berriak erakartzeko. 

Eskala-ekonomiek hau esaten dute: produktu-ekoizpena zenbat eta handiagoa izan, 

orduan eta txikiagoa izango da unitate bakoitzeko prezioa. 

 

Produktu berriak garatzea  

Betiko merkatuan produktu berriak sartzeari esaten diogu produktu berriak garatzea. 

Horrek ekoizpen-sistema egokitzera behartzen du. Enpresa guztiek ezin dituzte noiznahi 

aldaketa horiek egin (horretarako aurrekontua behar dute); enpresa xehekarientzat  

ezinezkoa izaten da. 

Ekoizpen-teknikak gero eta berriagoak direnez, enpresek ohiko bezeroei produktu edo 

zerbitzu berriak eskaintzen dizkiete; adibidez, liburu-industriak orain dela gutxi liburu 

digitala atera zuen. Horrez gain, elektronika-arloan egun batetik bestera teknologia 
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berriren bat jaiotzen da, gure bizimodua hobetzeko: kontsumoko gailu elektronikoak, 

umeentzako jostailuak eta abar. 

 

 
Merkatu berriak garatzea 
Estrategia hori enpresaren betiko produktuak merkatu berrietan saltzean datza. Bi 

helburu ditu: alde batetik, lehiakideen bezeroak eskuratzea, eta bestetik, atzerriko edo 

beste hirietako merkatuetan sartzea.  

Bestalde, produktu bera beste erabilera baterako salduz gero, merkatu berria garatu 

daiteke, baita produktu bat beste herrialde bateko kulturara egokituz saltzen bada ere. 

Adibidez, ZARA izeneko markak estrategia hori (merkatu berriak garatzea) erabiltzen du. 

 

https://youtu.be/ALPpvzgFElg  

 

Dibertsifikatzea 

Produktu berriak merkatu berrietan saltzeari esaten diogu dibertsifikatzea. Aipatutako 

estrategien artean hau da arriskutsuena; izan ere, enpresak merkatu berria ez ezik, 

produktu berria ere kontrolatu beharko du. Martxan jartzeko, beraz, enpresak 

izugarrizko merkatu-esperientzia izateaz gain, produktu berriaren ezaugarriak ere 

ondo ezagutu behar ditu. Enpresak dibertsifikaziora jo aurretik, beste hedatze-aukera 

guztiak agortu behar ditu. 

 

4.1.2. Produktuaren bizi-zikloaren analisia 

 

Produktu bat jaiotzen denetik desagertzen den artekoa da, eta lau fase hauek ditu: 

sarrera (merkaturatzea), hazkundea, heldutasuna eta gainbehera. Beheko grafikoari 

jarraituta aztertuko dugu: 

Produktuaren arabera, bizi-zikloa luzeagoa edo laburragoa izango da; badakigu 

produktu batzuek ezin izango dutela lehen fasea gainditu, eta hil egingo direla; beste 

batzuek, ordea, heldutasunera arte iraungo dute (adibidez, Coca-Cola izeneko marka), 

eta badaude beste batzuk gainbehera-fasera heldu aurretik, marketin-ekintza dela eta, 

salmentak berreskuratuko dituztenak. 
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SALMENTAK HAZKUNDEA HELDUTASUNA GAINBEHERA
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https://youtu.be/ALPpvzgFElg
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Sarrera-fasea 
 
Sarrera-fasean dagoen produktuak, merkatuan berria denez, lehiakide gutxi izaten ditu. 

Hala ere, produktu-kostuak handiak izaten dira, merkaturatzeko ahalegin teknologiko 

berezia eskatzen baitu. Gainera, kontsumitzaileek joerak aldatzeko inertzia izaten 

dutenez, salmentak baxuak izaten dira. Bestalde, produktu berria ezagutarazteko 

publizitate- eta promozio-gastuak oso handiak izanez gero, mozkinak baxuak izango 

dira. 

 

Fase honetan hauek dira marketin-estrategiak: 

 

✓ Merkatuetara zabaltzeko produktu gutxi eta kalitatezkoak izatea. 

✓ Produktu berria ezagutarazteko publizitate-gastu handia egitea. 

✓ Banatzaileak erakartzeko, komisioak altuak izatea. 

✓ Maila handiko kontsumitzailea erakartzeko, produktu-prezioa igotzea. 

Estrategia hau ez da beti erabiltzen; kasu gehienetan, nahiz eta galerak izan, 

salmentak bultzatzeko produktu-prezio baxuak ezartzen dira. 

✓    Produktua edo zerbitzua denda espezializatuetan soilik eskaintzea. 

 

 

Hazkunde-fasea  

Bezeroek produktua ezagutzen dute eta erosten hasi; salmentek gora egiten dute, eta 
baita mozkinek ere. 

 Honako marketin-estrategia hauek dira erabilgarrienak: 

✓    Eskala-ekonomiak direla eta, ekoizpen-kostua jaitsi egiten da eta, ondorioz, 

salmenta-prezioak ere bai. 

✓ Banatzaileek gogor egiten dute lan merkataritza-gune guztietara heltzeko. 

✓ Kontsumoa handitzeko eta markarekiko leialtasuna lortzeko promozio- eta 

publizitate-gastuak handiak dira oraindik. 

✓ Produktua denda handi batzuetan edo supermerkatu handietan banatzen da. 

 

 

Heldutasun-fasea 

  Salmenten igoera eta mozkinak egonkortu egiten dira, baina oraindik ere salmenta-

kopurua altua da. Merkatu berrietara heltzeko, mozkinak mantentzeko, betiko 

bazkideen konfiantzari eusteko eta produktuei erabilera berriak aurkitzeko ahaleginak 

izugarriak dira. 
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  Marketin-estrategiak hauek dira: 

 

✓ Salmentei eutsi ahal izateko, bitartekari-komisioak handiak izaten dira. 

✓ Komunikazio-gastuak mantendu egiten dira edo behera jotzen dute. 

✓ Lehiakideei aurre egiteko, produktuen prezioak jaitsi egiten dira. 

✓ Produktu-mota berriak ateratzen dira. 

✓ Produktua edo zerbitzua edozein dendatan aurkitzen da. 

 

Gainbehera-fasea 

Salmentak jaitsi egiten direnez, produktu-ekoizpena ere gutxituz joaten da; hori dela 

eta,  unitate bakoitzeko kostuek gora egiten dute. Galerak ere agertzen dira, eta horiek 

produktua merkatutik ateratzera behartzen dute; ondorioz, fase horretan enpresak 

marketin-estrategia berriak erabili behar ditu. 

Honako estrategia hauek dira erabilgarrienak: 

 

✓ Produktu-gamak murrizten dira. 

✓ Komunikazio-gastuak jaisten dira. 

✓  Produktuen prezioak mantendu edo jaitsi egiten dira. 

✓ Bitartekari selektibo batzuk mantentzen dira. 

✓ Produktua edo zerbitzua denda gutxitan saltzen da. 

 

Azkenean enpresak produktuen bizi-zikloaren mendean egoten dira. Enpresak 

teknologia berriak aurreikusi behar ditu zikloa luzatzeko; horrela, marketin-ekintzarik  

hoberenak martxan jarrita, arriskuak gutxitu egiten dira. 

 

Produktuaren bizi-zikloaren oztopoak: 

 

✓ Produktu guztiak ez dira berdinak, batzuk merkatura sartu bezain laster hiltzen 

dira. 

✓ Jakin badakigu noiz hasten den sarrera, baina ez dakigu noiz bukatzen den eta 

noiz hasten diren hurrengo faseak. 

 

Honako adibide honetan bizi-zikloa laburra da: 

 

 Salmentak 

 
 
 
  
  
 
          Denbora  
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4.2. Segmentazioa eta kokapena 
  

Segmentazioaren eta kokapenaren arteko diferentzia 

Enpresa batek produktua merkatuko kontsumitzaile talde jakin bati zuzentzeari esaten 

diogu segmentazioa; kokapenean, berriz, enpresaren eskaintza kontsumitzaileen 

buruetan nola kokatu erabakiko da. 

Segmentazioa 

Estrategia operatiboak (marketin-mixa) egin ahal izateko, kontsumitzaile-merkatua 

segmentatzea ezinbestekoa da, kontsumitzaile talde bakoitzak bere ezaugarriak baititu. 

Enpresak marketin-mixean, beraz, modu batean edo bestean ekin beharko dio talde 

bakoitzaren beharretara egokitzeko. 

Merkatua segmentatu baino lehen, merkatu-ikerketa egin behar da, kontsumitzaile 

talde bakoitzaren portaerari buruzko informazioa lortzeko; horretarako, badaude 

teknika estatistikoak eta ikerketa-lanak (irakasgaian ematen dira). 

Marketin arloko profesionalek, bezeroen premiak asetzeko, merkatuaren egituraren 

ezaugarriak (aldagaiak) identifikatu behar dituzte, honako irizpide hauen bitartez: 

irizpide geografikoak, demografikoak, psikologikoak eta portaera-irizpideak. 

Irizpide geografikoak: merkatua estatutan, herrialdetan, eskualdetan, hiritan, herritan 

edo auzotan banatzen da. 

Irizpide demografikoak: ezaugarri demografikoen arabera banatzen da merkatua; 

ezaugarri horietako batzuk hauek dira: generoa, errenta, heziketa-maila, adina, arraza, 

erlijioa, belaunaldia, nazionalitatea… 

Irizpide psikologikoak: psikologiarekin lotutako irizpideak erabiltzen dira gizartea 

taldekatzeko: bizi-estiloa, janzteko estiloa eta abar. 

Portaera-irizpidea: kontsumitzaileek produktuaren edo zerbitzuaren aurrean dituzten 

jarreren edo erantzunen arabera taldekatzen da merkatua.    

https://www.youtube.com/watch?v=K1gHQ9JfwW0  

Kokapena 

Marka-irudia da kontsumitzaileak nola balioesten duen produktua edo markaren 

erreferentzia. Kokapena sortzen da produktuaren marka lehiakideen produktu-

markekin konparatuz. 
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Marketin-sailak enpresak lehiakideen produktuetatik bereizteko estrategiarik onena 

aukeratu behar du; bide horretan, esate baterako, enpresak abantailak lortzeko 

lehiakideek ez dituzten bi ezaugarri gutxienez hartu beharko ditu kontuan; azken 

batean, helburua kontsumitzailearen buruan lekurik onena izatea da. 

Horren harira, merkatuan antzeko produktu mordoa egoten dira sarritan, eta bakoitzak 

bere ezaugarriak izaten ditu. Esate baterako, xaboi jakin bat ekoizten duen enpresak, bi 

ezaugarri hauek har ditzake kontuan: leuntasuna eta usaina (beheko irudian agertzen 

den adibidea). Enpresak pentsatu behar du aukeratutako bezero-segmentuak nola 

balioesten duen produktua. Arlo honetan, bezeroaren psikologian datza lana, eta 

produktua merkatura sartu aurretik ikerketa-lana ezinbestekoa da. Mota askotako 

bezeroak ditugu merkatuan, eta segmentazioa egin ondoren non gauden jakin behar 

dugu; hau da, aukeratutako bezero taldearen segmentuak, haren beharrei adi bagaude, 

nola kokatu behar dugun esango digu.  

Honako kokapen-mapa hau bezeroen iritziak jakiteko tresna bat da; produktuak edo 

markak lau sektoretan banatzen dira, eta bi ardatzetan bi atributuen bertsioak agertzen 

dira. 

Xaboi bati buruzko kokapena:  

Leuntasun ona 

   Usainik gabekoa     

                            Usaintsuak 

                                                              Leuntasun ertaina 

 

1 2

3 4
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1. irudian: leuntasun ona eta usainik gabeko xaboia gustatzen zaienen taldea. 

2. irudian: leuntasun ona eta xaboi usaintsua nahi duen taldea. 

3. irudian: usainik gabeko eta leuntasun ertaineko xaboia gura duen taldea. 

4. irudian: xaboi usaintsuak eta tarteko leuntasunekoak aukeratzen dituztenak. 

 

Aurreko irudiari erreparatu eta, marketin-ekintza aproposak egiteko, gure enpresa zein 

biribiletan dagoen pentsatu behar dugu; horrela, kontsumitzaile talde bakoitzak bere 

nortasuna eta ezaugarriak dituela kontuan hartuta, komunikazio-ekintza bereiziak 

prestatu behar dira talde bakoitzarentzat. Beraz, enpresek kontsumitzaileen ezaugarri 

nagusien arabera ezarriko dituzte marka, produktua, zerbitzuaren kalitatea eta abar. 

Horrekin lortuko dute kontsumitzaileengana gainerako lehiakideak baino hobeto 

heltzea. 

 

Produktuaren kokapena egiteko moduak:  

 

● Ezaugarrien arabera: produktuaren ezaugarririk interesgarriena aukeratzen da 

eta publizitatean errepikatzen da ezaugarri hori. 

● Prezioaren arabera: bezeroek kalitatea eta prezioa lotzea da helburua; adibidez, 

Dia eta Lidl izeneko markek horixe egiten dute. 

● Markaren arabera:  enpresak, publizitate-ekintza baten bidez,  kontsumo-egoera 

jakin batekin lotzen du marka. Actimel izeneko markak egiten du hori, adibidez: 

“Actimel, defentsak indartzeko gosaria”. 

● Eroslearen bizi-estiloaren edo maila sozialaren arabera: publizitatean pertsonaia 

famatuak agertzen dira iragarkietan; erosleek iragarkiak ikusten dituztenean, 

eurekin identifikatzen dira. 

● Lehiakideen arabera: enpresak, publizitatearen bidez, adierazten du bere 

produktua beste marken aldean ona dela. 

 

 

Segmentazioa egin ondoren eta kokapena aukeratuta, enpresak xede-merkatura 

sartzeko marketin-estrategiarik erabilienak hauek dira: 

  

● ezberdindu gabeko marketina (segmentatu gabekoa) 

● marketin ezberdindua 

● marketin kontzentratua 

● banakako marketina 

 

 

Ezberdindu gabeko marketina (segmentatu gabekoa) 

Estrategia honekin enpresak ez ditu kontuan hartzen bazkideen ezaugarriak, eta 

merkatu osoari zuzentzen zaio komunikazio-ekintza eta eskaintza bakar batekin, eta 

ahalik eta bezero-kopuru handiena lortzea du helburu. Estrategia horrekin komunikazio-

gastuak gutxitu egiten dira, baina ez da oso eraginkorra izaten. 
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Marketin ezberdindua 

Segmentu bakoitzera heltzeko, eskaintza eta komunikazio-ekintza aproposak  

prestatzen ditu enpresak. Komunikazioaren aldetik, aurrekoarekin konparatuta, nahiko 

eraginkorra da; kostuaren aldetik, berriz, oso garestia izaten da. 

 

Marketin kontzentratua 

Marketin-ekintza guztiak segmentu bakar bati zuzentzen zaizkio, gehien interesatzen 

den taldeari begiratuta prestatzen dira estrategiak. 

 

Mikromarketina (banakako marketina) 

Enpresak produktuak eta marketin-ekintza guztiak toki zehatzetako beharretara 

egokitzen ditu. 

 

Azken bi marketin-estrategiak, kostuari begiratuta, nahiko aproposak dira enpresa txiki 

edo jaioberrientzat;. alegia, baliabide ekonomiko urriak dituztenentzat. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8yiZx6BsDao 

 

 

  4.3. Marketin-mixa edo estrategia funtzionalak 
 

 

 

 

 

                                           

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enpresek zehazten dituzten helburuak lortzeko, epe laburreko honako tresna hauek 

erabiliko dituzte: 

● produktua edo zerbitzua 

● prezioa 

● komunikazioa 

● banaketa 

 

MARKETIN-

MIXA 

https://www.youtube.com/watch?v=8yiZx6BsDao
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Produktua eta merkatua aukeratzeaz gain, marketin-ekintzak zein segmentutara 

bideratuko diren pentsatu behar da; hurrengo fasean, enpresak nahi duen kokapena 

lortzeko marketin-mixeko tresnak erabiliko ditu; horretarako, enpresak finantza-

baliabideak kontuan izan behar ditu. 

 

4.3.1.  Produktua edo zerbitzua 

 

 

Marketinaren ikuspegitik, kontsumitzaileen beharrak edo nahiak asetzeko produktuak 

edo zerbitzuak daude; honako hauek, adibidez: ekitaldiak, objektu fisikoak, erakundeak, 

zerbitzuak eta abar. Enpresen helbururik handiena mozkinak ateratzea da, ordea, eta, 

horretarako, produktuak edo zerbitzuak saldu egin behar ditu. 

Marketin-tresna, operatiboen artean, garrantzi handiko elementua da; izan ere, 

produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak aukeratzea ez da hain erraza. Horretarako, 

produktua merkatura sartu aurretik, kontsumitzaileen beharrak jakiteko ikerketa-lana 

egitea ezinbestekoa da. Horrez gain, estrategiak erabakitzeko, lehiakideek eskaintzen 

dituzten ordezkoen eta antzeko produktuen ezaugarriak ere aldez aurretik aztertu behar 

ditugu; desberdintzea helburu dugularik, betiere, lehiakideei aurre egiteko. 

 

4.3.1.1.  Produktuari dagokion estrategiaren helburuak 

● Merkatu-eskaintza antolatzea. 

● Lehiakideek dituzten produktuetatik eta haiei lotutako marketatik ezberdintzea. 

● Misioa, kokapena eta produktuen markaren irudia kudeatzea. 

● Enpresak merkatuan dituen produktuen egokitasuna aztertzea; ondorioz, 

produktu bat aztertu eta, egokia ez bada, merkatutik ateratzea. 

● Produktuen bizi-zikloari  jarraituz,  produktuen ebaluazioa egitea. 
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● Prezio-, banaketa- eta komunikazio-politika koordinatzea. 

 

4.3.1.2.  Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak  

● osagarri fisiko edo kimikoak. 

● diseinua, kolorea, neurria, itxura. 

● marka eta markaren balioa. 

● salmenta-bilgarriak eta enbalajeak. 

● etiketak. 

● produktuaren edo zerbitzuaren kokapena.  

● eskaintzaren barruan dauden zerbitzuak: bermea, bezeroen arreta-zerbitzua, 

finantziazioa, banaketa, garraioa eta abar. 

● prezioa. 

 

Aurreko ezaugarrien artean batzuk neurgarriak (ikusgarriak) dira, beste batzuk, ordea, 

inkestak eginez neurtzen dira. 

 

 Osagarri fisiko edo kimikoak: produktu bakoitzak bere ezaugarri fisikoak eta 

kimikoak ditu; adibidez, xaboi bat egin dezakegu aloe landarearen olioarekin, 

palma-olioarekin, edo oliba-olioarekin. 

 

 Produktuaren diseinua: ezaugarri honek lehiakideen produktuetatik bereizteko 

balio du, baita koloreak, neurriak eta itxurak ere; gainera, estrategia onak 

erabilita, produktuaren balioa hobetu daiteke. 

Hona hemen publizitate-agentziak egin duen bezeroentzako opari-diseinua: 
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 Marka eta markaren balioa: izena, ikurra, terminoa edo horien arteko 

konbinazioa izan daiteke marka.  

 

Markak babesteko, legebiltzarrek 2001eko erregistroa sortu zuten. Izen eta marka 

erregistratuaren bidez, lehiakideekiko legezko babesa lortzen da.  

Markak bi elementu ditu: izena eta logotipoa. Izenak, gogoratzeko, eta ahoskatzeko 

erraza izan behar du, kontsumitzaileen buruan finkatzeko; ia produktu guztiek daramate 

beren marka propioa, eta, gainera, batzuetan kalitatea eta marka batera egoten dira 

bezeroen buruan. 

        Izenari dagokionez, ekoizleak ondo pentsatu behar du izenaren mezua, hizkuntza jakin 

batean mintzatzen diren bezeroak erakartzeko. Badaude gaztelaniazko adibide batzuk: 

Mitsubishi Pajero auto-modeloa Montero esaten da Espainian; edo Nokia Lumia auto-

modeloaren izenak gaztelaniaz Nokia Furcia esan nahi du; hortxe dago globalizazioaren 

arazoetako bat. 

Logotipoak ikurrez, hitzez edo irudiz osatuta egoten dira; izena bezala, erakargarria eta 

buruan finkatzeko erreza izan behar du. 

 

Adibide bat: Nike markaren logotipoa agertzen da, Nike da markaren izena, eta 

logotipoa irudia. 

 

 
 

 

 

Marka-estrategiak lau motatakoak dira:  

● marka bakarra 

● marka indibiduala 

● marka kolektiboa 

● berme-marka 

● marka bakarra 

 

Ekoizteko produktu guztietan izen bera erabiltzen da, nahiz eta produktu desberdinak 

izan. Lau motatakoak dira: 

✓ Fabrikatzailearena, marka jartzeko ardura berarena da; adibideak: ZARA, Nestlé,       

Coca-Cola. 
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✓ Bitartekariarena; adibidez, Mercadona enpresak Hacendado izeneko markarekin 

saltzen ditu  produktu asko. 

✓ Marka generikoa; esate baterako, Paracetamol edo Ibuprofeno marketan  

produktua eta produktuaren izena bateratuta daude. Aipatzekoa da orain 20 urte esnea 

eta azukrea, beste produktu asko bezala, marka generikoarekin saltzen zirela. 

✓ Royalty izenekoa: markaren jabeek, diru-kuota baten truke, bere marka 

erabiltzeko eskumena ematen diete beste enpresei, kuota horri royalty esaten zaio.  

 

 Marka indibiduala 

Kasu honetan enpresaren produktu bakoitzak bere marka izaten du. Produktu bakoitzak 

marketin-aurrekontu berezia behar du; publizitate-gastuak handiak izaten dira, eta, 

gainera, merkatuak ondo segmentatua egon behar du. Aurreko estrategiarekin 

konparatuta, gastu handiagoak ditu. 

 

 Marka kolektiboa (Co-branding) 

Marketin-gastuen ikuspegitik estrategia ona da; izan ere, erakundeak marka bakar 

batekin nahi duten merkatura heltzen dira; adibidez, kristau-ikastetxeen elkarteak 

(hezkuntza-zerbitzuak eskaintzen dituen erakundea) erabiltzen du estrategia hau  

ikasleak erakartzeko. Euskal Telebistaren lehenengo katean zein bigarrenean asko 

erabiltzen da bide hau; izan ere, EAEko zerbitzu-sektore batzuetan oso zabaldua da. 

 

 Berme-marka 

Kalitatezko produktuetan erabiltzen da; kalitateari, ezaugarri teknikoei, osagarriei edo 

sortutako produktu bati buruzko ziurtagarria izaten da; esate baterako, labela duten 

produktuen marka.  

 

Aurreko marka-estrategien artean enpresa bakoitzak erabakiko du zein den egokiena.  

 

Salmenta-bilgarriak eta enbalajeak. Produktua babesten duen zorro edo kutxari esaten 

diogu salmenta-bilgarria eta salmenta-bilgarria babesten duen kutxari enbalaje 

(packaging). Enbalajeak bilgarri bat edo batzuk babesten ditu.  

Batak zein besteak produktua babestea dute helburu. Horretaz gain, salmenta-bilgarrien 

diseinua ezinbestekoa da marketinaren arloan; izan ere, produktu-salmentetan diseinu 

on batek eragin handia du, hori baita bezeroek lehenengo ikusten dutena. 

 

Etiketak. Irudiz edota esaldiz osatua, salmenta-bilgarrietan itsatsita joaten da etiketa. 

Produktuaren etiketak honako informazio hau ematen du: nork egin duen, nondik 

datorren produktua, osagaiak, erabilera eta abar. Egiazko informazioa eskaini behar da; 

horretarako legeak daude Europar Batasunean: 1999ko uztailaren 31n ateratako 

dekretua, hain zuzen ere. Mota askotako etiketak dira: markarena, informatiboa, 

energetikoa, ekologikoa eta abar. 

Informatzeaz gain, etiketak produktua promozionatzea du helburu; beraz, oso ondo 

eginda egon behar du. Horretarako, diseinatzailearen lanak berebiziko garrantzia du.  
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https://www.berria.eus/argazkiak_papera/BERRIA/d20171128/p040_f01.jpg 

 

Produktuaren edo zerbitzuaren kokapena. Produktuak bezeroen buruan duen 

kokapenak zer-nolako garrantzia duen 35, 36 eta 37. orrialdeetan dago adierazita.  

 

Eskaintzaren barruan dauden zerbitzuak: bermea, bezeroen arreta-zerbitzua, 

finantziazioa, banaketa, garraioa eta abar. Produktuari lotutako bezeroentzako 

zerbitzuak balio handiagoa ematen dio saldu nahi denari; esate baterako, asebetetze-

inkestek, laguntza-zerbitzuek eta abar. Adibidez, ibilgailu-saltzaileek autoa saltzeaz gain, 

finantziazioa ere eskaintzen digute eta, urtero, postaz bidaltzen digute autoari eta 

horren inguruko zerbitzuei buruzko inkesta, pozik gauden ala ez jakiteko. 

 

Prezioa. Marketineko arduradunek prezioak finkatzeko estrategiak erabili behar dituzte. 

Estrategia horiek hurrengo orrialdean azalduko dira, prezioa marketin-mixaren garrantzi 

handiko elementua baita. 

 

 

4.3.1.3 Produktuaren dimentsioak 

 

Marketinaren arloko katedratiko Philip Kotler-ek adierazten du produktu baten 

eskaintza planifikatzerakoan produktuaren bost dimentsioak hartu behar direla 

kontuan. 

1. oinarrizko onura 

2. produktu generikoa 

3. espero den produktua  

4. produktu areagotua 

5. produktu potentziala  

 

Oinarrizko onura 

Produktuaren oinarrizko ezaugarriak dakarren onura; adibidez, ibilgailuaren oinarrizko 

funtzioa desplazatzea da; beraz, bezeroen funtsezko beharrizan hori betetzen du. 

 

Produktu generikoa 

Bezeroen nahiak asetzeko produktuari ematen zaion oinarrizko forma da; hau da, 

bezeroak eskatzen dion gutxienekoa duen produktua. Esate baterako, komunikatzeko 

tekla edo pantailadun tresna batzuk behar ditugu, telefonoak gutxien-gutxienez haren 

bidez hitz egiteko balio behar du. 

 

Espero den produktua 

Bezeroak produktua erosteko, generikoak dituenaz gainera, beste ezaugarri batzuk ere 

eskatzen ditu; adibidez, smartphone izeneko telefonoak, deiak jasotzeaz gain, 
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Interneten sartu, musika entzun, argazkiak bidali, bideoak hartu eta beste aplikazio asko 

ere egin behar ditu. 

 

Produktu areagotua 

Fabrikatzaileek edo bitartekariak eskaintzen dituzten beste hobekuntza batzuei  

produktu areagotua esaten zaie; izan ere, lehiakideen produktuetatik desberdintzeko 

estrategia hori komenigarria da; gaur egunean produktu batzuek oparia edo deskontua 

daramate gehituta. 

 

Produktu potentziala 

Etorkizunean egin daitezkeen aldaketa eta gehikuntza guztiak, bezeroen beharrak ase 

eta haien fideltasuna lortzeko. 

 

4.3.1.4.  Produktu-politikak 

 
 

 

 
 

 

 

Enpresa handiek produktu asko saltzen dituztenez, euren produktu-saila izaten dute.  

Ikerketa eta Garapena (I+G) erabiltzen dute produktu berriak edo produktuen  

hobekuntzak lortu eta ekoizpen-prozesua hobetzeko. 

Produktuari buruzko erabakiek bezeroak asebetetzeko beharrari lotuta egon behar 

dute; beraz, produktu-sailaren politikak bezeriaren ikuspuntua beti izan behar du 

kontuan. 

 

Produktu-sailaren eginkizunak eta epe luzeko erabakiak: 

✓ Produktuak sortu, aldatu, merkatura sartu eta merkatutik ateratzea. 

✓ Produktu-zorroa diseinatzea. 

✓ Oinarrizko produktuen osagarriak hobetzea. 
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Produktu-zorroa 

Enpresak merkaturatzen duen produktu multzoari produktu-zorroa esaten diogu. 

Enpresak merkaturatzeko dituen produktu guztiak zenbatzen dira eta produktu-lerrotan 

banatzen dira. 

 

Produktu-lerroa  

Gama jakin bateko produktuei esaten diegu produktu-lerroa; esate baterako, Colgate 

markak honako lerro hauek ditu: gorputza garbitzeko xaboiak, txakurrak garbitzeko 

produktuak, etxea garbitzekoak eta aho-higienekoak. Beraz, Colgate markak, adibidez, 

4 lerro ditu. 

 

Produktu-lerroen luzera 

Lerro bakoitza modelotan (produktu-erreferentziatan) banatzen da. Esate baterako, 

ahoa garbitzeko produktuek bost erreferentzia dituzte. 

 

Produktu-zorroaren analisia 

Analisia egiteko honako irudi hau sortu zuen Boston Consulting enpresak: 

  

Merkatu-kuota 

baxua  

 

1 

 

 

 

 

 

2 

altua  

3 

 

 

 

 

 

4 

 altua baxua 

                                                                                                                              

                                                         Igotze-tasa 
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1. laukian 

Produktua hazkunde-fasean sartuta dago; mozkinak lortuta, hazkundea mantendu  

egiten da. Marketin-adituek produktua merkatura sartzeko aukera ikusita, gogor ekiten 

diote ikerketa-lanari. 

 

2. laukian 

Igotze-tasa altuekin merkaturatzen dituzten produktuak diren arren, merkatu-kuota 

txikia da. Berez, merkatura sartu diren produktu jaioberrien mozkinak oraindik txikiak 

izaten dira. Enpresak, fase horretan, baliabide ekonomikoak lortu behar ditu, salmentak 

igotzeko eta 3. laukira pasatzeko.  

 

3. laukian 

Puntu horretan dauden produktuak heldutasun-fasean daude; igotze-tasa txikia den 

arren, merkatu-kuota altua da, baita mozkinak ere. Hori dela eta, garapen-sailaren 

finantziazioak bideratuta, sortutako mozkinak ikerketan erabiltzea ezinbestekoa da, 

beste produktu batzuk sortzeko, edo produktuen hobekuntzak lortzeko. 

 

4. laukian 

Merkatu-kuota txikia da, baita mozkinak ere; enpresak egoera horretan, 

errentagarritasunari  begiratuta, beste segmentu batzuen bila hasten dira. 

 

Beraz, produktuari begira ekimen onak martxan jartzeko, aurreko analisi hori egin behar 

da.  Hori egin ondoren, enpresek honako aukera hauek izango dituzte: 

 

● Produktuen hobekuntzak martxan jartzea. 

● Produktuak merkatutik ateratzea. 

● Produktu berriak edo produktu-lerroak barneratzea. 

 

https://youtu.be/7k2P42UpjhU 

 

 

4.3.1.5. Produktu berriak sortzeko faseak 

 

1. fasea.  Ideien sorrera, brainstorming  teknika da erabilgarriena. Honetan datza: langile 

talde bat aukeratzen da eta taldeko bakoitzak burura datozkion ideiak bota behar ditu, 

asko pentsatu gabe; zerrenda egiten da arbelean, eta ideia bakoitzari puntuak eman 

behar zaizkio.   

2. fasea. Ideiak birpasatu ondoren, ideia asko baztertu egiten dira; orduan, onenen  

artean, errentagarritasunari eta enpresaren misioari eta helburuei erreparatuz, 

hoberenak aukeratzen dira, enpresaren ikuspegia kontuan izanda. 

https://youtu.be/7k2P42UpjhU
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3. fasea. Produktu edo zerbitzu berriaren ezaugarrien, betebeharren, eta atributuen 

zerrenda egiten da. 

4. fasea. Merkatu-estrategiak aukeratzen dituzte enpresek; hau da, segmentua, 

kokapena, produktua edo produktu-gama. Merkatu-estrategiaren bideragarritasuna 

aztertzen dute, eta, horretarako, aurreikusitako salmenten eta mozkinen analisiak 

egiten dituzte. 

5. fasea. Produktuak zer garapen duen aztertzen da; hots, eragozpenen, aukeren eta 

kostuen analisia. 

6. fasea. Produktuaren testa; adibidez, bazkideei produktua edo zerbitzua gustatzen 

zaien ala ez jakiteko. Hori bazkide multzo bat aukeratuta egiten da. 

7. fasea. Merkatu-testari edo merkatu-probari esaten diogu, eta merkatu txiki batean 

(herri txiki batean) produktua sartuta egiten da. Marketin operatiboan estrategia onak 

izateko, merkatu-testak esango digu produktuak edo zerbitzuak bezeroen beharrak 

betetzeko zenbateko efizientzia duen.   

8. fasea. Behin betiko aukera da; hots, 7. fasea gainditzen bada, enpresak produkzioa  

hasi egingo du, merkatura sartu, zabaldu eta finkatzeko. 

 

http://www.expansion.com/fueradeserie/cultura/2017/06/07/59312676e5fdea17518

b465c.html 

https://youtu.be/MvEV3KfjEo8 

 

 

 

4.3.2. Prezioa 

 

4.3.2.1. Definizioa 

 

Prezioa definitzeko era bat baino gehiago daude: ondasun baten edo zerbitzu baten 

gozamenaren truke kontsumitzaileak egiten duen sakrifizio ekonomikoa; produktuaren 

fabrikatzaileen eta jasotzaileen arteko salerosketak egiteko salneurria, hots, erosleak 

merkatuan dagoen produktu baten truke ordaintzen duen zenbatekoa. 

Merkatua, saltzaileek eta erosleek osatua da, eta ekonomia klasikoaren arabera, prezioa 

salmenta-kopuruarekin lotuta dago; esate baterako, produktu-salmenta zenbat eta 

handiagoa izan, orduan eta handiagoa izango da prezioa ere.  

 

 

 

 

 

http://www.expansion.com/fueradeserie/cultura/2017/06/07/59312676e5fdea17518b465c.html
http://www.expansion.com/fueradeserie/cultura/2017/06/07/59312676e5fdea17518b465c.html
https://youtu.be/MvEV3KfjEo8
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4.3.2.2. Prezio-politikak 

 

Prezioa finkatzeko prozesua oso konplexua da: merkatuaren egituraren, enpresaren 

jardueraren, kokapenaren, sektorearen eta merkatu horretan dagoen lehiaren arabera 

aldatuko da eredua. 

Prezioa ezarri baino lehen ondorengo ezaugarri hauek izan beharko ditugu kontuan 

(Kotler, 2000; Lambin, 1995): 

✓ Zer segmentutara bideratu nahi dugun produktua. 

✓ Produktuari lotutako kostu guztiak. 

✓ Produktuaren bizi-zikloaren fase bakoitzean ditugun helburuak. 

✓ Eskariaren prezio-elastikotasuna; hau da, prezioaren aldaketaren aurrean nola 

erantzungo duen eskariak. 

✓ Sektorearen jarduera eta merkatuak dituen arauak: prezioaren gainean hartzen 

diren erabakiak ulertzeko ezinbestekoa da merkatuaren egitura aztertzea. 

Merkatu batzuetan enpresa guztien artean prezio-politiken arteko adostasuna 

izan ohi da; beste merkatu batzuetan, ordea, lehia gogorra denez, prezioak jaitsi 

egiten dira, eta badago beste merkatu-mota bat non lider nagusi batzuek 

ezartzen dituzten prezioak eta gainerako lehiakideek liderrek jarritako prezio 

bera ezartzen duten. 

 

Produktuaren prezioak finkatzeko, zenbait arauk, prozedurak, metodok, estrategiak eta 

ekintza-taldek eragiten dute. 

Prezioa marketin-tresna bat da eta bi ikuspuntutatik aztertzen da: batetik, enpresak 

produktu batentzat finkatutako prezioak produktu-eskaria estimulatzean du eta sortzen 

dituen diru-sarreretan eragin zuzena du, eta, bestetik, lehiakideek ateratzen dituzten 

irabaziak, estrategiak eta ekintzak ere aintzat hartu behar dira. 

 

Prezio-politiketan kontuan hartzeko alderdiak hauek dira: 

 

● Prezio-politika beste marketin-tresnekin koordinatuta egotea. 

● Produktu bakoitzaren prezioaren kudeaketa sistematizatuta egotea. 

● Planifikazioaren, antolaketaren eta prezioaren kontrol-guneetan ekintzak 

sartzea. 

● Prezioarekiko erabakiak eta ebaluazioa ondo egin ahal izateko prozedura 

erabilgarriak aurrera eramatea. 

● Prezioak kalkulatzeko sailetan langile bakoitzaren funtzioak, konpetentziak eta 

ardurak argituta egotea. 

● Prezio-politikaren helburuak lortzeko estrategiak diseinatzea eta martxan 

jartzea. 
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4.3.2.3. Prezio-politikaren helburuak 

 

Produktuen prezioak ezartzeko, enpresek beren helburu orokorrak kontuan hartu behar 

dituzte; beraz, helburuak argiak badira, errazagoa izango da prezioa kalkulatzea.  

 

4.3.2.4. Prezioa finkatzean eragiten duten faktoreak 

 

● produktuaren kostua 

● produktuaren bizi-zikloa 

● merkatua 

● enpresaren helburuak 

● beste produktuekiko atxikimendua 

● prezioaren eta beste marketin-tresnen arteko oreka 

 

 

Produktuaren kostua 
 

Enpresek, errentagarritasuna (etekina) lortzeko, salmentetatik datozen diru-sarrerak 

kostuak baino handiagoak izan behar dituzte. Era askotako kostuak daude: ekoizpena, 

erosketak, garraioa, komertzializazioa, biltegiratze-kostuak eta abar. 

 

 

Produktuaren  bizi-zikloa 
 
Bizi-zikloaren fase bakoitzak merkatu-egitura eta erosleen jarrera guztiz desberdinak 

ditu; beraz, enpresek fase bakoitzeko ezaugarrietara egokitu behar dute, eta horren 

arabera prezioak finkatu. Orokorrean, produktu berriak prezio altuekin 

komertzializatzen dira, eta, denbora pasatu ahala, produktuen prezioak jaitsi edo 

mantendu egiten dira. 

 

Merkatuaren konfigurazioa 

 

Saltzaileak eta erosleak biltzen diren lekuari merkatua deitzen diogu. Merkatuaren 

konfigurazioa saltzaileen eta erosleen kopuruaren eta bakoitzaren indarraren 

araberakoa izaten da, baita prezioak ere. Merkatu-egituren ezaugarriak eta horiei 

buruzko arauak aztertzea ezinbestekoa da prezioen gainean hartzen diren erabakiak 

ulertzeko. 

Merkatu batzuetan, esate baterako, elektrizitatearen merkatuan eta gasolioaren 

merkatuan (oligopolioak izenekoetan), nahiz eta bidezkoa ez izan,  finkatutako prezioei 

buruzko adostasuna izaten da; beste merkatu batzuetan, berriz, lehiakiderik nagusienak  

ezartzen ditu prezioak eta merkatuan dauden beste lehiakideek jarraitu egiten diote, 
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eta prezio bera jarri. Bestetik, Porterrek zioen bezala (Porter, 1988), hainbat merkatutan 

badira, lehiakideen arteko konpetentzia oso handia denez, prezioen beherapen 

azkarrak. Merkatu horietan oso zaila da prezioak murriztu ondoren berriro igotzea. 

Bestalde, badira beste merkatu mota batzuk eskaintzaile bat baino ez dutenak 

(monopolio izenekoak); kasu horretan enpresak nahi duen prezioa ezartzen du. 

Ondorioz, erosleek, enpresaren baldintzak nahitaez onartu behar dituzte.   

Prezioari buruzko erabakiak hartzeko, ezinbestekoa da aukeratutako merkatuan 

eskariaren eta eskaintzaren analisia egitea. Denbora-tarte bat (urtebete edo) finkatuta, 

fabrikatzaile batek prezio posible bakoitzaren arabera merkatura sartzeko duen 

produktu baten kopuruari eskaintza deitzen zaio. Merkatuan, produktuaren prezioa 

altuagoa den neurrian, eskaintzaileak produktu-kopurua igo egingo du.  

   

             Ekoizpen-kostuak eta teknologiarekin zein produktuarekin lotutako beste produktuen 

prezioak  konstanteak izanik,  eskaintzaren funtzio matematikoa hau da:  Q = f(P)    

            Q = eskaintzaren kopurua 

f = funtzio matematikoa 

P = ezarritako prezioa 

 

Ekonomia klasikoan, eskaintza-funtzioaren irudikapena hau da: 

 

 

 

                     P Q = f(P) 

 

      

                       P2 

                       P1 

                                

                             

                                         Q1  Q2                      Q 
 
                                           

Aurreko irudia ikusita, P igotzen bada (P1etik  P2ra) Q ere handituko da (Q1etik Q2ra). 

 

Eskatzaile batek (erosle batek) erosteko asmoa duen produktu baten kopuruari eskaria 

deitzen zaio. Merkatuan, produktuaren prezioa altuagoa den neurrian, eskatzaileak 

produktu-kopurua gutxitu egingo du.  

Kontsumitzailearen errenta, nahiak, lehentasunak, eta produktuarekin lotutako beste 

produktu batzuen prezioak konstanteak izanik, eskariaren funtzio matematikoa hau da  

Q = f(P)    

Q = eskariaren kopurua 

f = funtzio matematikoa 

P = ezarritako prezioa 
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Ekonomia klasikoan, eskari-funtzioaren irudikapena hau da: 

 

 

                             P 

 

   

                           P2 

 

                           P1 Q = f(P) 

   

                                  

                                                           Q2                  Q1 Q                       

                                                                              

 

Laburbilduz, P handituz gero (P1etik  P2ra) Q gutxitu egingo da (Q1etik  Q2ra) 

Dena dela, funtzioaren forma (eskariaren kurba eta baita eskaintzaren kurba ere) ez da 

finkoa, izan ere, ondasun motaren, produktuaren bizi-zikloaren, ordezko produktuen eta 

produktuaren bereizketaren arabera alda daiteke. 

 

Eskari-kurbaren malda, orokorrean, negatiboa da; hau da, bi aldagaien artean 

alderantzizko erlazioa dago (Qren eta Pren artean).  

Produktu bakoitzaren datu historikoen, inkesten, kalkuluen eta merkataritza-

esperimentuen arabera egiten da funtzio matematikoa; beraz, funtzio matematikoa  

desberdina izan ohi da produktu bakoitzean. 

Asko dira prezioen aldaketan eragiten duten faktoreak. Horien artean garrantzi handia 

du bezeroen eskariaren elastikotasunak. Bezeroen eskaria prezio-gorabeherekiko oso 

sentibera edo aldabera denean, eskari elastikoa esaten zaio; eta, aitzitik, prezioaren 

gorabeherekin eskari-kopuruan aldaketarik nabaritzen ez bada edo aldaketa txikiak 

gertatzen badira, eskari inelastikoa deitzen zaio.  

 

Honako adibide hauek baliagarriak izan daitezke ulertzeko: 

 

1. irudia 2. irudia 

      P P 

  

  

         P1   P1 

      

        P2                                                                  P2 

              

 Q1               Q2       Q Q1 Q2  Q                                   
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Aurreko irudietan, bi produkturen eskari-kurbak irudikatzen dira. 

Lehenengo irudian eskaria elastikoa da; prezioa gutxituz gero, eskari-kopuruaren igoera 

nabarmena da. Bigarren irudian, berriz, eskariaren elastikotasuna txikia da 

lehenengoaren aldean; hots, prezio-beherapenarekin eskari-kopurua gutxiago aldatzen 

da. Beraz, eskariaren prezio-elastikotasuna da produktu baten prezioaren aldaketak 

(gorabeherak) eskari-kopuruan eragiten duen ehuneko-aldaketa. 

 

Definizio horren arabera, eskariaren prezio-elastikotasunaren formula hau da: 

 

  

     ∆ Q /Q                    ∆ Q                           P 
Elastikotasuna  =  = ─        .  

   ∆ P /P                    ∆ P                             Q 

 

 

 

∆ Q /Q  = eskaturiko kopuruaren ehuneko-aldaketa da 

∆ P /P  = prezioaren ehuneko-aldaketa  da 

∆ Q  =   eskari-kopuruaren igoera 

∆ P =  prezioaren ehuneko-aldaketa 

P = hasierako prezioa 

Q = hasierako kopurua                    

 

Beste era batez, deribatuak aplikatuta: 

 

Elastikotasuna = (∂ Q / ∂ P) .  (P / Q) 

  

Aurreko formula aplikatu ahal izateko, eskariaren funtzio matematikoa, Q = f(P),  jakin 

behar dugu aldez aurretik. 

 

elastikotasuna > 1              esan nahi du eskaria elastikoa dela 

elastikotasuna < 1              eskaria inelastikoa da 

elastikotasuna = 1              unitate-elastikotasuna 
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Eskariaren kurba-motak elastikotasunaren arabera 

 

Hurrengo irudietan bost elastikotasun mota orokorrak irudikatuko ditugu: 

 

                    1. irudia                                   2. irudia                                3. irudia 
  

       P 

  

    

      

 

                 

                         E = 0          Q 1 > E > 0 E = 1 

 

 

 

4. irudia                                    5. irudia 

 

  

  

 

                 

 ∞ > E > 1 E = ∞ ∞ 

 

 

Lehenengoan, eskariaren kurba guztiz zurruna da: prezioa aldatuz gero, eskaturiko 

kopurua ez da aldatuko. Adibide bat dugu farmazia-produktuetan. 

Bigarrenean, eskariaren kurba inelastikoa da: prezioa aldatzean, eskaturiko kopuruaren 

aldakuntza prezioaren aldakuntza baino txikiagoa da; zerbitzu batzuetan gertatzen da 

(gasa, elektrizitatea…) 

Hirugarrenean, banakako elastikotasunaren kasua agertzen da, eskaturiko kopuruaren 

eta prezioen aldaketaren ehuneko-aldaketa elkarrekin joaten dira. 

Laugarrenean, eskariaren kurba elastikoa da: horrek esan nahi du eskaturiko 

kopuruaren ehuneko-aldaketa prezioen ehuneko-aldaketa baino handiagoa dela. 

Bosgarrenean, eskariaren kurba guztiz horizontala da (kurba guztiz elastikoa):  

prezioaren aldaketak, nahiz eta txikia izan, produktua ez erostea dakar. 

Eskariaren prezioaren elastikotasunean faktore askok eragiten dute, baina bi dira 

nagusienak: batetik, ordezko produktu-kopurua edukitzea, eta, bestetik, 

kontsumitzaileek produktuarekiko leialtasuna izatea. 

 

Hona hemen adibide praktiko bat: 

 

Hau da produktu jakin baten eskari-funtzio matematikoa. Funtzioa ezaguna da. 
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      P = prezioa 

 

  

 

 8 A  

                       6                      B 

                       4                               C 

                    2,6        

                       2                        D 

                   1,8  

     

                                       6     7     8   9     13 Q = kopurua 

  

 

Kalkulatutako eskariaren elastikotasuna C puntuan prezioa gutxituz gero: adibidez, diru-

unitatea 2,6tik  1,8ra jaitsita, eskariaren kopurua 9 unitatetik 13ra doa. 

   

 EP = – (∆ Q / Q / ∆P / P )  =  ─  ((Q2 – Q1) / Q1 / (P2 – P1) / P1) 

 EP = ─ ((13 – 9) / 9) / (1,8 – 2,6) / 2,6)) = 0,44 / 0,31 = 1,42 

 EP > 1  1,42 > 1 

 

Horrek esan nahi du C puntuan eskariaren kurba elastikoa dela; hots, prezioa gutxituz 

gero (2,6tik 1,8ra), eskari-kopurua nabarmen igotzen da (9tik 13 unitatera).  

 

 

 Enpresaren helburuak 

 

Enpresak finkatzen dituen xedeek deskontu-politikan eta irabazi nahi dituen marjinetan   

eragiten dute. Hona hemen adibide bat: 

Enpresa batek merkatu-kuota handitzea du helburu. Horretarako, aurrez ezarritako 

prezioa jaitsi egin behar du, eta irabazi nahi duen marjina baxuago finkatu. 

Eman dezagun enpresa berak beste honako helburu hau duela: merkatuan kokapenik 

onena lortzea; horretarako, produktuaren kalitatea hobetu behar du derrigorrean, eta 

produktua egiteko kostuak eta, bezeroengan duen produktuaren irudia hobetzeko, 

prezioa ere igo egin beharko ditu. 
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 Eragina gainerako produktuetan 

 

Produktu baten eskari-kopuruak prezioaren gorabeherekin alderantzizko erlazioa 

dauka; bestalde, enpresak merkatu berean dituen beste produktuetan ere eragin handia 

du prezio-gorabeherak; horrela, produktu baten prezio-aldaketari buruzko erabakiak 

hartu aurretik, lehenik eta behin, enpresaren produktu-lerroaren analisia egin behar da. 

Marka jakin batean, adibidez, smarphone izeneko modeloaren prezio-aldaketak 

produktu osagarrien (bateriaren) eskari-kopuruan ere eragiten du. 

 

 

 

 Prezioaren eta beste marketin-tresnen arteko harremanak 

 

Produktu baten ezaugarriek eskari-funtzioan ere eragin handia dute; adibidez, 

publizitate-jarduerek, produktu baten kalitate-aldaketek edo lotutako zerbitzu 

gehigarriek  produktuaren irudia alda dezakete, baita produktu horren eskari-kopurua 

ere. 

 

 

4.3.2.5 Prezioak finkatzeko metodoak 

 

Produktu-kostua (kostuetan oinarritutako prezioa) 

 

Hona hemen aipagarrienak: 

● errentagarritasuna lortzeko jarritako prezioa 

● prezio teknikoa 

● eskariaren araberako prezioa 

● prezio objektiboa 

 

Jarraitu aurretik, honako elementu hauek aipatu behar dira: kostuak eta enpresak 

irabazi nahi duen marjina. 
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Kostuak     
 
Ekonomian, bi eratan klasifika ditzakegu: 

● kostu zuzenak eta zeharkako kostuak 

● kostu finkoa eta aldakorrak  

 

Enpresaren ekintzaren, egituraren, merkatuaren eta antolaketaren arabera aldatzen 

dira kostuak;  beraz, enpresa ekoizleek (fabrikatzaileek) egiten dituzten produktuen 

prezioak kalkulatzeko honako elementu hauek hartzen dituzte kontuan: lehengaien 

kostuak (erosketa-kostuak), ekoizpen-kostuak, biltegiratze-kostuak, langile-kostuak eta 

abar; eta, horiek zenbatuta, irabazi-marjina (ehunekoa) batzen diote. Beste era bateko 

enpresek (enpresa bitartekariak), berriz, salmenta-prezioak kalkulatzeko, fabrikatzaileei 

erosten dizkieten produktuen prezioei biltegiratze-kostuak, langile-kostuak eta irabazi 

nahi duten ehuneko kopurua ere batzen diete.  

Fabrikatzaileentzat prezioa kalkulatzeko prozesua oso konplexua da, enpresa 

bitartekarien aldean, kontuan hartuta ekoizpen-kostuak dituztela. Ekoizpen-prozesu 

horretan honako kostu hauek banatu behar dira: zuzeneko kostuak eta zeharkako 

kostuak. 

 

Kostu zuzenak. Produktu jakin bati edo ekoizpen-prozesu bati lotutakoak dira. Erraz 

identifikatzen dira: lehengai-kostuak, produktu jakin bat fabrikatzeko dauden 

makineriaren amortizazioak (makineria erabiltzeagatik denbora pasatu ahala galtzen 

den diru-kopuruari amortizazioa esaten zaio), ekoizpen-planta batean dauden 

operadoreen kostuak eta abar. 

 

Zeharkako kostuak. Horiek ezin zaizkio lotu prozesu edo produktu jakin bati; beraz, 

proportzionalki banatzen dira enpresek egiten dituzten produktu guztien artean. 

Adibidez, enpresaren administrazio-sailean dauden langile-kostuak, 

administratiboenak, ekonomilarienak, atezainarenak… 

      

 

 

 

 

                          

 + 
             

 

 

 

 

 

 

KOSTU 

ZUZENAK  

KOSTUA GUZTIRA 

ZEHARKAKO 

KOSTUAK 
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Hona hemen adibide bat: 

Ekoizle batek, 2018an, produktu bat fabrikatu du eta kostu hauek izan ditu: 

Elektrizitatea, 5.000 € 

Fabrikan dauden langileen soldatak, 1.000.000 € 

Administrazioan dauden enplegatuen soldatak, 400.000 € 

Lehengaien kostuak, 200.000€ 

Makineriaren erosketa-balioa 500.000 € izan da. Makineria urteko % 20 amortizatu da. 

Ibilgetua: makina, altzari, ibilgailu eta abarren erabilera ezaren ondorioz, edo denbora 

pasatzeagatik, ibilgetuan galtzen den diru-kopuruari amortizazioa esaten zaio, eta hori 

kostua da enpresarentzat. 

 

Kalkulatu: 

✓ kostu zuzenak 

✓ zeharkako kostuak 

✓ kostu guztia 

Kostu zuzenak = 1.000.000 + (500.000 x 0,20) + 200.000 = 1.300.000 € 

Zeharkako kostuak = 5.000 + 400.000 = 405.000 € 

Kostua guztira = 1.300.000 + 405.000 = 1.705.000 € 

 

 

Kostu finkoak eta aldakorrak  

 

Kostu finkoen eta kostu aldakorren arteko diferentzia hau da: 

 

Kostu finkoak epe luzekoak dira, eta nahiz eta produkzioa handitu, ez dira aldatzen. 

Urtebete pasatu ondoren produkzioak handitzen jarraitzen badu, enpresak zerbait 

aldatzeko eskumena du; hau da, langile baten lan-kontratua edo eraikuntza baten 

alokairuaren kontratua alda dezake, dirua aurrezteko. 

 

Kostu aldakorrak, ordea, produkzioaren arabera aldatzen dira; adibidez, salmentak eta 

produkzioa handituz gero, lantegietan behar diren lehengaiak, ontziak… enpresak 

nahitaez erosi behar ditu. 
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Honako irudi honetan kostu finkoen eta aldakorren adibidea: 

 

 

 

 

 

 

 

 

     soldatak                                                   lehengaiak 

 

 alokairuak                                                material laguntzailea 

 

    inbertsio-amortizazioak                        ontziak 

 

  aseguru-polizak                                      hornidurak 

 

 

 

  

 

 +    →  

                            

 + 
 

 

 

 

 

 

 

Enpresak produktu bat baino gehiago fabrikatzen badu, produktu bakoitzaren kostuak 

banatu beharko ditu; horretarako, produktu bakoitzari dagozkion departamenduen 

(edo sekzioen) artean ados jarri behar dute irizpideak finkatzeko. Banaketa-irizpideak 

arbitrarioak edo subjektiboak izaten dira batez ere zeharkako kostuak kalkulatzeko; 

horrela, enpresa bakoitzak produkzioaren eta egituraren arabera egiten du banaketa 

hori. 

 

Hona hemen adibide bat: 

Enpresa batek, 2018an, 2 produktu fabrikatu ditu (A eta B), honako kostu hauek izanik: 

Makineriaren erosketa-balioa 50.000 euro izan da. Badakigu urte bakoitzeko 

amortizazioa % 5 dela. 

KOSTU 

FINKOAK 

KOSTU 

ALDAKORRAK 

KOSTU 

ALDAKORRAK 

KOSTUA 

GUZTIRA 

KOSTU 

FINKOAK 
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Eraikuntza baten bulegoa alokatzea, 12.000 € 

Elektrizitate-faktura, 1.000 € (tarifa finkoa) 

Lehengaien erosketa, 10.000 € 

Ontzien erosketa, 2.000 € 

Enpresak fabrikatu dituen unitateak: A produktuaren unitateak 50 izan dira eta B 

produktuaren unitateak 60 izan dira. Enpresak kostu zuzenak banatzeko honako irizpide 

hau du: produktu bakoitzeko % 50 (fabrikatutako unitateak kontuan hartu gabe). Eta 

kostu aldakorrak banatzeko, fabrikatzen dituen unitateen arabera banatzen dira, hots, 

proportzionalki. 

 

Kalkulatu: 

✓ Kostu finkoen batura  

✓ Kostu aldakorren batura  

✓ A produktuari dagokion kostua (finkoa eta aldakorra) eta B produktuari dagokion 

kostua (finkoa eta aldakorra).  

✓ Produktu bakoitzari dagokion kostua unitateko 

 

Kostu finkoen batura = (50.000 x 0,05) + 12.000 + 1.000 = 15.500 € 

Kostu aldakorren batura = 10.000 + 2.000 = 12.000 € 

A produktuari dagokion kostu finkoa = 15.500 x 0,50 = 7.750 € 

B produktuari dagokion kostu finkoa = 15.500 x 0,50 = 7.750 €  

A produktuari dagokion kostu aldakorra = 12.000 x (50/110) = 5.454,55 € 

B produktuari dagokion kostu aldakorra =  12.000 x (60/110) = 6.545,45 € 

Biribiltzea aplikatuz, A produkturako 5.455 €, eta B produkturako 6.545 €  

Unitateko kostua = (kostu finkoen batura + kostu aldakorren batura) / unitate-kopurua   

A unitateko kostua = (7.750+5.455) / 50 = 264,10 € 

B unitateko kostua = (7.750+6.545) / 60 = 238,25 € 

 

  

Enpresak irabazi nahi duen marjina 

Enpresek komertzializatzen edo fabrikatzen duten produktu bakoitzarekin ateratzen 

dituzten etekinei marjina esaten zaie. 

Bi motatakoak dira: marjina gordina eta marjina garbia. 
 

● Marjina gordina: produktu baten salmenta-prezioaren eta ekoizpen-kostuen  

edo erositako produktu-prezioaren arteko diferentzia da. 

Enpresa bitartekarietan: 

         Marjina gordina = enpresak produktuari finkatutako salmenta-prezioa – 

erositako produktuaren prezioa 

 

 

 Ekoizpen-enpresetan: 

Marjina gordina = salmenta-prezioa – ekoizpen-kostua 
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● Marjina garbia = marjina gordina – marketin-kostuak 

 

Ehunekoetan egiten bada: 

% marjina gordina = (marjina gordina / salmenta-prezioa) x 100 

% marjina garbia = (marjina garbia / salmenta-prezioa) x 100 

 

Honako adibide hau baliagarria izan daiteke ulertzeko: 

Fabrikatzaile batek xehekari bati ile-lehorgailuak saltzen dizkio, unitate bakoitzeko 
ekoizpen-kostua 35 euroan dago eta xehekariari 55 euroan saltzen dio, unitate 
bakoitzeko merkataritza-kostuak (marketin-kostuak) 7 euro izanik kalkulatu marjinak 
 

Marjina gordina = 55 – 35 = 20 € 

% marjina gordina = (20 / 55) x 100 = % 36,36 € 

Marjina garbia = 55 – 35 – 7 = 13 € 

% marjina garbia = (13 / 55) x 100 = % 23,64 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Errentagarritasuna lortzeko jarritako prezioa: 
 

Kostu osoa = ∑  fabrikazioa aurrera ateratzeko dauden kostuak  

Unitateko kostua = kostu guztien batura / unitate-kopurua 

Enpresak irabazi nahi duen marjina = % X unitateko kostua 

Finkatutako prezioa = unitateko kostua + enpresak irabazi nahi duen marjina 
 

Hona hemen adibidea: 

Enpresa batek (bitartekari batek) produktu baten salmentaren prezioa finkatu behar du; 

dakigunez, unitateko kostuaren % 30eko  marjina irabazi nahi du. Espero dituen 

salmentak (aurreikusitako salmentak) 10.000 unitate dira. Produktua banatzeko honako 

kostu hauek izango ditu: kostu finkoen batura = 19.000 €, kostu aldakorraren unitateko 

kostuak = 6 €. 

 

 

 

KO u = KF u + KA u 

non  

UNITATEKO 

KOSTUA SALMENTAKO 

PREZIOA   

     MARJINA 
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KO u = unitateko kostua 

KF u = kostu finkoaren unitateko kostua 

KA u = kostu aldakorraren unitateko kostua 

P = KO u + (KO u x 0,30) 

non P = salmenta-prezioa 

Aurreko formulak kontuan hartuta: 

KF u = KF / unitate-kopurua izanik                KF u = 19.000 / 10.000 = 1,9 € 

KO u = 1,9 + 6 = 7,9 € 

P  = 7,9 + (7,9 x 0,30) = 10,27 € 

 

 

o Prezio teknikoa 

 

Metodo hau martxan jartzeko, enpresak bere merkatua ondo ezagutu behar du; hau da, 

sarrera-fasean ez du egon behar. 

 

Kalkulatzeko pausuak: 

● Kostuak banatu behar ditugu: kostu finkoak eta kostu aldakorrak. 

● IT = KO  berdintasun matematiko hori betetzen bada, ez da mozkinik egongo; 

hau da, IT – KO = 0 

IT = diru-sarrerak izanda 

KO = kostu osoa izanda 

Aurreko ekuazioa banatuz gero: 

IT = diru-sarrerak izanda, IT = P · Q 

KO = kostu osoa izanda, KO = KF + (KA u · Q)          

IT = KO          IT – KO = 0           (P.Q) - (KF + KA u · Q) = 0 

 

Ekuazio zatiak hauek dira: 

 

KF = kostu finkoen batura 

KA = kostu aldakorren batura 

KA u = unitateko kostu aldakorra 

KA u = kostu aldakorren batura / unitate kopurua 

P = finkatutako prezio teknikoa 

Q = unitate kopurua 

 

Aurreko ekuazioetatik finkatutako prezio teknikoa ateratzen da; beraz, eskatutako 

prezioa definitzeko: 

(p · Q) – (KF + KA u · Q) = 0 

P = (KF + KA u · Q) / Q 

 

Ateratako prezio horrekin, enpresak ez du galerarik izango, ezta mozkinik ere; orain, 

errentagarritasuna lortzeko zenbat saldu behar duen jakitea da gehien interesatzen 
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zaiona enpresari, horretarako, enpresak zenbateko marjina irabazi nahi duen hartu 

behar du kontuan. 

Aurreko formularekin jarraituta 

(P · Q) – (KF + KA u · Q) = 0 

Q (P – KA u) – KF = 0 

Q = KF / P – KA u 

Q = KF / marjina gordina; hau da, marjina gordina = P – KA u 

Q hori unitatezkoa da, eta errentagarritasun-muga deitzen da. 

P – KA u = marjina gordina. Izan kontuan, marjina > 0 izan behar da; bestela, enpresek 

galerak izango dituzte. 

Enpresek mozkinak ateratzeko: saldu beharreko unitateak > Q 

Unitateko salmentak < Q bada, enpresek galerak izango dituzte. 

 

 

 

kostuak       IT = P · Q   

sarrerak                                                                                                       KO = KF + KA 

   

 

 

 

     KF 

  

 

                      

 Q 

                                                                                                        Q unitateak 

 

 

Irudiari begiratuz gero, KFak ez dira mugitzen; hau da, nahiz eta produkzio-kopurua edo 

salmenta-kopurua igo, mantentzen dira; kostu aldakorrak (KA u.Q); ordea, zenbat eta 

salmenta edo produkzio-kopurua handia izan orduan eta igotzen joango dira.  

 

Q = errentagarritasunaren atalasea 

Hortaz, salmenten unitate kopurua > Q, mozkinak egongo dira; salmenten unitate 
kopurua < Q  bada, ordea, galerak egongo dira. 
 
 
 

Hona hemen kasu praktiko bat: 
 

Ekoizle batek garbigailuak fabrikatzen ditu, badakigu 2017an 250.000 unitate saldu 

dituela eta garbigailu bakoitzaren prezioa 800 eurokoa dela, honako kostu hauek izanik: 
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          Enplegatuen soldatak (atezaina, bulegariak): 500.000 €; elektrizitate-kostuak: 10.000 € 

(tarifa finkoa); bulegoan dauden erositako altzari, makineriaren eta ordenagailuen 

inbertsioa 8.000.000 eurokoa izan da, eta urte bakoitzeko amortizazioa 800.000 

eurokoa da; inbertsioak gauzatzeko maileguen interesak: 4.000 €. Horretaz gain 

badakigu garbigailu bat ekoizteko 100 euroko motorra behar dela, garbigailua ekoizten 

dabilen langilearen orduko soldata 6 eurokoa dela, eta gainerako lehengaiak 200 € 

kostatzen direla. Bestalde, 250.000 unitateak fabrikatzeko piezak 2.500.000 eurokoak 

dira. 

 

Kalkulatu: 

● Kostu finkoen batura 

● Kostu aldakorraren unitateko kostua 

● Errentagarritasunaren atalasea  

● Marjina gordina 

● Zer gertatuko da salmenta-prezioa % 30 jaisten bada? 

● Zenbateko etekinak izango dira 250.000 unitaterekin, P = 800 euro izanik? 

● Zenbateko etekinak izango dira errentagarritasunaren atalasean? 

 

Aurreko formulak aplikatuta: 

● KF = 500.000 + 10.000 + 800.000 + 4.000 = 1.314.000 € 

● KA u = 100 + 6 + 200 + (2.500.000 / 250.000) = 316 € 

● Q = KF / P – KA u 

● Q = 1.314.000 / (800-316 )= 1.314.000 / 484 = 2.714,87 u, biribilduz, 2.715 

unitate 

● Marjina gordina = P – KA u = 484 € 

● Zer gertatuko da salmenta-prezioa % 30 jaisten bada? 

SP = 800 – (800 x 0,30) = 800 – 240 = 560 € 

         SP gutxituz gero, marjina ere gutxitu egingo da; hau da, marjina 244 eurokoa izango da, 

orduan, errentagarritasunaren atalaren formula aplikatuz, hau ikusiko dugu: 

Q = 1.314.000 / (560-316) = 5.385,24 u, biribilduz, 5.385 garbigailu saldu behar ditu 

enpresak 0 €ko etekinak ateratzeko.  

 

Ondorioa  

      Enpresak 250.000 unitate fabrikatzen dituenez, etekinak aterako ditu; izan ere,  250.000 

> 2.715 garbigailu,  2.715 fabrikatuko balitu,  etekinak 0 izango lirateke.  

● 250.000 unitaterekin eta P = 800 euro izanik honako etekin hauek kalkulatuko 

ditugu. 

           badakigu                           etekinak = diru-sarrerak – kostuak 

           B = etekinak izanik 

           IT = diru-sarrerak IT = P x Q 

           KO = kostu osoa KO = KF + KA u.Q  

           KO = 1.314.000 + (316 x 250.000) = 80.314.000 € 

           IT = P x Q = 800 x 250.000 = 200.000.000 € 
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           B = 200.000.000 – 80.314.000 = 119.686.000 € 

 

● Zenbateko etekinak izango dira errentagarritasunaren atalasean? 

B = (P x Q) – ( KF + (KA u x Q)) = (800 x 2.714,87) – ( 1.314.000 + (316 x 2.714,87)) 

= 0 €  

 

 

o Eskariaren araberako prezioa  

  

Metodo hau aurrera eraman ahal izateko eskariaren funtzioa ezagutu behar dugu, 

kalkulatutako eskariaren elastikotasuna finkoa dela kontuan hartuta. Metodo honekin 

enpresak etekinik handiena lortzen du.  

Eredua merkatuaren eta baldintzen arabera aplika dezakegu, eta hauek dira baldintzak: 

 

● Merkatua MONOPOLIOa izan behar da. Kasu horretan enpresak, nahi 

duen prezioa ezartzen du eta erosleek, nahitaez, enpresaren baldintzak  

onartu behar dituzte. 

● Enpresak eskariaren funtzioa ezagutu behar du (ez da ohikoa). 

● Elastikotasunak konstantea izan behar du. 

● Kostu aldakorrak ere konstantea izan behar du, horretarako eskala-

ekonomiak ezin dira existitu; bestalde, ereduak ez du kontuan hartzen 

sektorean dagoen enpresaren esperientzia.  

● Eskaria inelastikoa izan behar da. 

 

Formula hau erabili behar du enpresak:                 

P = KA u · EP / 1 + EP 

P = prezioa 

KA u = unitateko kostu aldakorra 

EP = eskariaren prezio-elastikotasunaren zenbatekoa  

Adibide bat: 

Enpresa batean kalkulatutako kostu aldakorra 25 eurokoa da, eta eskariaren 

elastikotasunaren balioa –1,7 €. Zenbateko prezioa finkatu behar du, etekinik handiena 

lortzea badu helburu? 

Aurreko formula aplikatuz: 

P = 25 · –1,7 / 1 – 1,7 = 60,71€ 

Metodo hori adierazgarria da enpresentzat, kontuan hartuta elastikotasuna ez dela 

finkoa kurbaren puntu guztietan. Adibidez  aipatutako enpresak 40 euroko prezioa badu, 

metodo horrek esaten dio prezioa igotzeko aukera duela. 

 

 

 

o Prezio objektiboa 
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Enpresak lortu nahi duen errentagarritasun-tasa lortzean datza. Hauek dira pausoak: 

Zehaztu errentagarritasun-tasa (B). 

Zenbatetsi espero den salmenta-bolumena (Q). 

Hau da planteamendua: 

Mozkinak = inbertitutako kapitala 

Inbertitutako kapitala ezaguna denez, eta mozkinak = B deituta 

B = (P.Q) – (KF + KA u · Q) 

P · Q = B + (KF + KA u · Q) 

P = (B + (KF + KA u · Q)) / Q 

 

Hona hemen adibide bat: 

Enpresa batek 500.000 € inbertitu ditu; espero den salmenten zenbatekoa: 100.000  

unitate;  badakigu kostu finkoak 200.000 eurokoak direla, eta unitate bat ekoizteko 100 

euro gastatu behar dituela. 

Kalkulatu enpresak finkatu behar duen prezioa. 

 

B = 500.000 € 

Q = 100.000 unitate 

KA u = 100 € 

KF = 200.000 € 

P = (500. 000 + (200. 000 + (100 x 100.000)) / 100.000 = 107 € 

 

Prezioak finkatzeko, oro har, formulak ez ezik, beste elementu batzuk ere kontuan izan 

behar ditu enpresak. 

✓ Bitartekarien edo lehiakideen marjinak 

✓ Enpresaren helburuak eta estrategiak 

✓ Barruti legalak 

✓ Produktuaren bizi-zikloa 

 

 

4.3.2.6. Prezio-estrategiak  

 

Prezio-estrategiek eskaria estimulatzeko balio dute, merkatua aldakorra dela kontuan 
hartuta, eta epe luzeko errentagarritasunari begiratuta. 
 

Produktu berrien prezio-estrategiak 
 

Honako estrategia hauek dira enpresek gehien erabiltzen dituztenak: 

 

 

 

● Prezio gaingabetua 
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Produktu berri bat merkatura sartzeko, prezioa ahalik eta altuen jartzea du 

helburu enpresak. Promozioak haize emanda bultzatzen da estrategia hori, 

marka-irudia indartzen da lehiakiderik ager ez dadin; horrela, produktua 

kalitatezkoa delakoan, erosle potentzialak erosten hasten dira. 

 

● Barneratze-prezioak jartzea 

 

Merkatura ahalik eta azkarren sartzeko, enpresak prezio baxua ezartzen du. 

Merkatu handietan salmentak igotzen joanez gero fabrikazio-kostuak gutxitu egiten 
direla kontuan hartuta, estrategia ona da; adibidez, Huawei marka txinatarrak 
smarphone merkea atera du. 
 

● Marketin-mixeko estrategia  

 

Merkatua sartzeko momentuan enpresak prezio altua ezartzen du; baina produktua 

dastatu/erabili ondoren eta denbora pasatu ahala, prezioa jaitsiz joaten da, enpresak 

aurrez pentsatu duen prezio finkora heldu arte. 

Sarrera-fasean prezio altua ordaintzeko prest dagoen segmentuak sortutako diru-

sarrerak aprobetxatzen  dira, nahiz eta salmenta-bolumena txikia izan.  

 

 

Lehian dauden produktuen prezioak 

 

● Antzeko prezioak 

 

Merkatuko lehia estu-estua bada, lehiakideek antzeko prezioak ezarriko dituzte; 

merkatu horretako produktuak antzekoak direnez, erosleentzat prezioak normalizatuak 

izan ohi dira. 

Merkatuan lider bat agertzen bada abantailaren bat duelako-edo, harena izan daiteke 

merkatuan lekurik indartsuena; liderrak ezarriko du, orduan, lehenengo prezioa. 

 

 

● Prezio ezberdinak 
 

Bi aukera ditu enpresak: 

 

✓ Lehiakideen aldean prezio altuak izatea; hau da, enpresaren produktua  

kalitatezko produktua dela eta marka-irudi ona duela emango da aditzera;  eta, 

lehiakideengandik garbi bereizteko, prezio altuagoak ezarriko dira. Apple 

izeneko markak horixe egiten du: telefono eta gainerakoak lehiakideek baino 

garestiago saltzen ditu. Marka horrek ez du erabiltzen prezioa salmenta-kopurua 

igotzeko, baizik eta erosleentzat produktua erakargarriago bihurtzeko. 
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✓ Lehiakideen aldean prezio baxuak ezartzea. Estrategia hauek bitartekarien 

markek erabiltzen dituzte, eskaria estimulatzeko, hori egin ahal izateko 

bitartekariek indarra izan behar dute; adibidez, Mercadonak saltzen duen 

Hacendado izeneko markak egiten du hori. 

 

 

Eskarian dauden produktuen prezioak 

 

A. Eskarira egokitzeko prezioak 

 

● Produktu-prezioa merkatura bezero guztientzat prezio finkoarekin sartzen da. 

● Salmenta bakoitzaren arabera, eroslearen eta saltzailearen arteko negoziazioa 

dela eta, prezioa aldatu egiten da. Horri esaten zaio prezio aldakorra.  

● Erosketa-bolumenaren araberako deskontua; hau da, produktu baten erosketa-

kopurua zenbat eta handiagoa izan, prezioa orduan eta nabarmenago jaitsiko 

da. 

● Faktura garaiz ordaintzeagatik deskontua; fakturak ordaintzeko epeak izaten 

ditu, 30 egunekoa, 60 egunekoa eta abar. Erosleak lehenago ordaintzen badu 

edo fakturaren ordain-epearen aurretik, saltzaileak dena delako deskontua 

egingo dio erosleari. 

● Prezio-beherapenak; urteko bi sasoitan egiten dira eskaria estimulatzeko, eta 

bezeroek aldez aurretik jakin ohi dute sasoi horiek noiz hasten eta noiz bukatzen 

diren.  

● Ausazko deskontua; egun zehatz batean, erosleak jakin gabe, denda batera 

heldu eta produktua erostean deskontua egiten diote bezeroari. 

● Bigarren merkatuko deskontua: enpresa bigarren segmentuetara joaten da eta 

prezioak jaisten ditu; horixe da, esate baterako, bidaia-agentzien estrategiarik 

erabiliena.  

 

B. Prezio psikologikoak finkatzea 

 

Psikologia erabiltzen da teknika hau ezarteko, enpresak erosleen balio-zerrenda 

kontuan hartuta jartzen ditu prezio horiek. 

Estrategiarik erabilienak hauek dira: 

 

● Ohiko prezioak: merkatuko marka gehienek eguneroko produktuei antzeko 

prezioak ezartzen dizkiete; adibidez, egunkariari, ogiari, patatari eta abarri. 

● Prestigioaren prezioa: goi mailako segmentura bideratutako produktuak dira, 

prezio altua ordaintzeko prest dagoen bezeriari; adibidez, Gucci izeneko marka 

edo Rolex luxuzko erlojuena segmentu jakin batzuetara bideratzen dira; horrela, 

pertsona batek horrelako erlojua badarama, inguruko lagunek dirua daukala 

pentsatuko dute. 
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● Prezio bikoitiak: zenbaki bikoitiak ezartzen dira; adibidez, 100 edo 350; 

kontsumitzaileek, produktuaren prestazioak onak direlakoan, produktua erosi 

egingo dute. 

● Prezio bakoitiak: adibidez, 4,95,   199,99…;  horrela,  bezeroek produktua 

promozioan dagoela pentsatuko dute. 

● Hautemandako balioari lotutako prezioa: horrek esaten digu erosleek 

zenbateraino ordaindu ahalko luketen.  

● Enkante-prezioak: bigarren eskuko produktuetan eta online-salmentetan 

erabiltzen da, soberan dauden produktuak likidatzeko. 

 

 

Produktu-zorroen prezio-estrategiak 

 

● Produktu-lerroen prezio-estrategiak. 

 

        Produktu-lerroak merkatura egokitzea da helburu, eta horrekin produktu-

lerroen etekinak lortzea. Produktu-lerro bakoitzari prezio ezberdina ezar 

diezaiokete enpresek; hau da, garrantzitsua da kontuan hartzea produktu jakin 

batzuk bezero-mota bati bideratuta daudela; adibidez, higiene pertsonaleko 

linea batean, ilea garbitzeko produktu batean prezio bat baino gehiago izango 

dira, zahiaren kontrako xanpua garestiagoa izaten da ohiko xanpuen aldean.  

 

● Produktu osagarrien prezio-estrategiak  

 

Produktu nagusiarekin joaten direnei produktu osagarriak esaten diegu; 

adibidez, auto batek daramatzan osagarri batzuk produktu nagusi batekin 

saltzen dira. Enpresek erabaki behar dute zer-nolako prestazioak barneratuko 

diren oinarrizko prezioan eta zein eskainiko diren aukeran osagarri moduan; 

horrela, eskaintza erakargarria prestatzeko, osagarrien konbinazioak egingo dira, 

gero prezio konbinatuekin etekinak lortzeko. 

 

● Produktu gatibuaren prezio-estrategiak 

 

            Produktu osagarri horiek nahitaez produktu nagusiarekin joaten dira. Enpresek 

prezio erakargarria finkatzen diote produktu nagusiari; produktu gatibuei,   

ordea, prezio altuak ezartzen dizkiete. Adibide asko ditugu: inpresora- 

kartutxoak, ordezko piezak, pilak eta abar. 

 

● Produktu-paketearen prezio-estrategiak 

 

Produktu-paketeak produktu-lerroetako bat izaten dira, eta pakete osoa erosita 

merkeago saltzen dira horiek guztiak; alegia, lerro bateko produktu bat paketetik 

kanpo erosiz gero, askoz garestiagoa izango da; esate baterako, koloniak, 
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gorputz-krema, xaboiak… paketetan datozenean merkeagoak izango dira, baita 

oporretako paketeak ere.  

 

● Bi atalez osatutako fakturaren prezioa 

 

Metodo hori zerbitzu batzuetan erabiltzen da; zerbitzu bat jaso ahal izateko 

prezio finko bat ezartzen da lehenengo, eta gero zerbitzuen erabileraren arabera 

osatzen da prezioa; esate baterako, hornidurekin bide hori erabilten dute: 

batetik, kuota finkoa dago, eta, bestetik, kontsumoaren araberako kuota 

aldakorra; Iberdrola, Endesa eta antzeko enpresek fakturatzen dute horrela. 

 

● Tarifa finkoa edo prezio finkoa 

 

Zerbitzu batzuetan hori ere erabiltzen da: nahiz eta kontsumoa areagotu, prezioa 

ez da aldatzen; adibidez, Internet izeneko sarea kontratatzean, tarifa finkoa 

sinatuz gero. Hainbat jatetxetan ere (buffet izenekoetan) erabilia da, nahi duzun 

janari-kopurua jateko aukera duzu. 

 

https://youtu.be/s4aF2ZrJpiE 
 
  4.3.3. Banaketa  

 

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

              

                      

 

 

                   

  

https://youtu.be/s4aF2ZrJpiE
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4.3.3.1 Sarrera 

 

Produktuak merkatura ondo heltzeko erabiltzen da tresna hau, produktua bezeroen 

eskura ahalik eta azkarren jartzea helburu dela, betiere. Horretarako, bitartekaria 

garrantzi handia duen elementua da. 

Lehengaia, produkzioa eta kontsumoa banaketaren bidez elkartzen dira: horixe da 

kontsumitzaileei produktua nahi duten momentuan eta lekuan zerbitzatzeko egiten den 

ahalegina eta lana. Jakina, oso garrantzitsua da prozesu horretan dabiltzan enpresak 

koordinatuta jardutea; izan ere, banaketa egiten duten enpresa guztiak ondo antolatuta 

egonez gero, produktuaren kostua jaitsi egingo da, eta horrekin batera, prezioa.  

 

Banaketa egoki egin dadin, erabakirik nagusienak hauek dira: 

✓ Banaketa-sarea ondo aukeratzea edota diseinatzea. 

✓ Banaketa-sareko bitartekarien (xehekarien, handizkarien) arteko harremanak 

ondo ezartzea.  

✓ Banaketa fisikoa nola egin zehaztea. 

✓ Banaketa-sarean dauden enpresen biltegiez arduratzea. 

✓ Produktu-zorroa (stock izenekoa) ondo antolatzea, eta horrekin batera ontziak 

eta ontziratzea. 

✓ Apalategien diseinua eta produktuak non jarri behar diren erabakitzea. 

 

       Banaketaren inguruko erabakiak epe luzeko erabakiak izaten dira, ezin dira aldatu egun 

batetik bestera; izan ere, kontuan izan behar da produktu-kostuetan eragin handia 

dutela. 

 

 

4.3.3.2 Banaketaren funtzioak 

 

Banaketan zortzi funtzio betetzen dira: 

 

1. Garraio-funtzioa 

 

Produktua ekoiztu eta fabrikatzaileengandik kontsumitzaileengana heltzeko garraioak 

ezinbestekoak dira; esate baterako, ekonomia globalizatuan gaudenez, gerta liteke 

lehengaiak Asian ateratzea, produktuaren ekoizpen-baliabideak Alemanian egotea, 

fabrikazioa Nafarroan egitea eta handik produktua auto-dendetara banatzea. 

 

2. Dibertsifikazio-funtzioa 

 

Bezero bakoitzari egokitzen zaio produktua; ontziak eta ontziratzeak egokitu egin behar 

dira bezeroen biltegietan sartzeko; horretarako, produktuak multzoka banatzen dira. 
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3. Biltegiratze-funtzioa 

 

Kontsumitzaileek produktua nahi duten momentuan jasotzen dute, eta, biltegirik ez 

badute, bitartekaria arduratzen da produktua gordetzeaz. 

 

4. Zerbitzu-funtzioa  

 

Produktu-salmentari lotuta doazen beste era batzuetako zerbitzuak dira, eta oinarrizko 

produktuari balio handiagoa ematen diote; esate baterako, mantentze-zerbitzua, 

produktuaren konponketak, eta abar. 

 

5. Finantzaketa-zerbitzua  

 

Kontsumitzaileei finantzaketa ez diete fabrikatzaile arruntek eskatzen, bitartekariek 

baizik; hau da, kasu gehienetan, produktuaren jabetza fabrikatzaileetatik 

bitartekarietara pasatu da; orduan, bitartekariak produktua ahalik eta lasterren saltzeko 

eta biltegian ez edukitzeko, produktua kontsumitzaileari edo beste bitartekari bati 

aurreratzen dio bitartekariak finantzaketaren bidez; normalean 30, 60 edo 90 eguneko 

epeak jartzen dira ordaintzeko. 

 

6. Zatiketa-zerbitzua  

 

Handizkariek normalean eskari handiak egiten dituzte; xehekariek, ordea, gutxiago 

erosten dute, behar dutenaren arabera; beraz, produktuen zatiketak modu askotakoak 

izango dira eroslearen beharretara egokitzeko. 

 

7. Ekonomiaren aldetiko abantailak 

 

Transakzio-kopurua eta kostuak murriztu egiten dira; bitartekariek ibilbideak eta herriak 

oso ondo ezagutzen dituztela kontuan hartuta, garraio-kostua gutxitu egiten da, baita 

transakzio-kopurua ere.  

 

Ondoren datorren eskema hau baliagarria izango da transakzio-kopuruaren eragina 

ulertzeko: 

Hiru ekoizle eta bost kontsumitzaile agertzen dira, ez dago bitartekaririk; hori dela eta, 

fabrikatzaile bakoitza bost bezerorengana heldu behar da. 
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Hurrengo irudian, ordea, transakzioak gutxiago dira, hiru bitartekari daudelako: 

 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

    

    

       C1 C2    C3 C4       C5      C6                             C 7      C 8      C 9 

 

 

 

 

F1 F2 F3 

C1 C2 C3 C4 C5 
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Aurreko irudiari erreparatuta ikusten da bitartekariak egongo ez balira fabrikatzaileak 

askoz transakzio gehiago egin beharko lituzkeela, bitartekariek aurrezten dizkiote 

transakzioak; izan ere, hiru transakzio egin beharrean, bederatzi egingo lituzke. Gainera, 

bitartekariak produktu-zorroa oso ondo ezagutzen du. 

Bitartekari batek telefonoak soilik sal ditzake, edo produktu gehiago: telefonoak, 

ordenagailuak, telebistak… Aurreko adibidean bitartekari bakoitzak produktu jakin bat 

saltzen du; espezializatuta daudenez, beraz, bitartekari horiek produktuaren 

ezaugarriak eta osagarriak primeran ezagutuko dituzte.  

 

8. Merkatuen beharrei buruzko informazio ona  

 

Bitartekariak kontsumitzaileen joerak, beharrak, gustuak, iritziak, ohiturak…  

fabrikatzaileak baino askoz hobeto ezagutzen ditu. 

 

 

 

4.3.3.3. Banaketa-kanalen estruktura  

 

Banaketa-prozesuan parte hartzen duten bitartekarien multzoei banaketa-kanalak 

esaten diegu. Fabrikatzaileengandik eroslearengana iristeko, kanal bakarra edo gehiago 

erabil ditzakegu. Produktua nolakoa den, kanal bat edo bestea aukeratuko da. 

 

Mota askotako kanalak daude. Erabilienak hauek dira: 

 

Kanal zuzena 

Ekoizlea kontsumitzailea 

Kanal laburra 

Ekoizlea  xehekaria kontsumitzailea 

Kanal luzeak 

Ekoizlea handizkaria  xehekaria kontsumitzailea 

Ekoizlea agentea  handizkaria         xehekaria              kontsumitzailea 

 

Banaketa-kanalen arteko desberdintasuna bitartekari-kopuruan datza; kanalik 

laburrena kanal zuzena da, horretan ez dago bitartekaririk. 

Kanaletan era askotako bitartekariak ditugu: 

● Handizkariak: produktu-kopuru handia erosten diote ekoizleari eta, ondoren, 

xehekariari saldu. Kopuru handia erosteagatik ekoizleak erosketa-bolumenaren 

araberako deskontua egiten du. Hots, produktu baten erosketa-kopurua zenbat 

eta handiagoa izan, prezioa orduan eta baxuagoa izango da. 

● Xehekariak: ekoizleari erositako produktuak kontsumitzaileei saltzen dizkiete; 

adibidez, denda txikiak dira xehekari gehienak, baita supermerkatuak ere: 
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produktu-sorta saltzen dute eta kontsumitzailearekiko hurbiltasuna da 

ezaugarririk nagusiena. 

● Agenteak: eroslearen eta saltzailearen arteko kontaktua gauzatzeko egiten dute 

lan, salmenta-kopuruaren araberako komisio baten truke; horiek ez dute 

produktuaren jabetasunik izaten, eta fabrikatzailearekin behin betiko 

harremana izan ohi dute sarritan. 

● Batzorde eragileak: produktuaren jabetasuna izaten dute, baina ez beti; 

agenteekiko diferentzia hori da. 

 

https://youtu.be/cGwlGtu14O0 

 

 

4.3.3.4. Banaketa-kanalak aukeratzea  

 

Erabaki hau garrantzi handikoa da; izan ere, banaketa-kostuak produktu-prezioan eragin 

handia du. Faktore asko hartu behar dira kontuan: 

 

✓ produktuaren eta haren merkatuaren berezitasunak 

✓ lehiakideek erabiltzen dituzten banaketa-kanalak 

✓ produktuaren merkatuan dauden bitartekariak 

✓ enpresaren ezaugarriak 

✓ enpresak dituen helburuak 

✓ enpresaren ingurunea eta produktuari buruzko legeriak eta arauak 

✓ enpresak dauzkan baliabideak: tamaina, baliabide propioak, finantzaketa-

aukerak eta abar 

 

            Aukera asko ditugunez, horien artean zer bide hartu tentuz erabaki behar da. Enpresa 

jaioberriek aukera gutxi dituzte, aurrekontu murritza izaten dutela kontuan hartuta. 

Enpresa handientzat, ordea, produktua, merkatua, ingurunea, bitartekariak, bankuak 

eta lehiakideak ondo ezagututa, arriskua txikiagoa da; esate baterako, badaude enpresa 

batzuk (Zara, adibidez) kanal propioak dituztenak; hots, ez dute bitartekaririk, Zara 

izeneko denda guztiak Zara enpresaren antolakuntzaren barruan daude, Galizian dago 

egoitza nagusia, eta handik banatzen da arropa Munduko denda guztietara. 

 

Banaketa mota hauek ikusiko ditugu: 

 

● banaketa esklusiboa 

● banaketa intentsiboa 

● banaketa estentsiboa 

 

 
 

https://youtu.be/cGwlGtu14O0
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Banaketa esklusiboa 

 

          Enpresak bitartekari bat aukeratzen du eremu geografiko jakin batean bere produktua 

saltzeko. Bitartekari horrek ezin izango du lehiakideen produkturik saldu; laguntza 

teknikoak, bezeroentzako laguntza eta konponketak bitartekariak berak gauzatuko ditu. 

Produktu nagusiari lotuta egon daitezke zerbitzuak (adibidez, autoen azterketa 

mekanikoak); oso azkarrak izan ohi dira, izan ere, auto-markaren ordezkariak 

bitartekariaren lantegi berean egoten dira. Banaketa-mota horretan produktuaren 

markaren irudia lantzen eta erabiltzen da. Bestalde, esan behar da bitartekarien 

komisioak oso handiak izaten direla, lehiakideen produkturik sal ez dezaten. Oro har, 

luxuzko produktuetan erabiltzen da metodo hau.  

 

Banaketa intentsiboa 
 

            Bitartekari gutxi aukeratzen ditu enpresak,  eta salmenta-kopuru minimo bat bete behar 

du bitartekariak kontratuari indarrean eutsi ahal izateko. Adibideak zenbait kolonia- eta 

erloju-markatan ditugu: Dior, Chanel, Lancaster… 

 

             Banaketa estentsiboa 

 

       Bitartekari ugari dira, produktua leku askotara heltzea da helburua. Kontsumo-

produktuentzat (egunerokoentzat) oso egokia da. Banaketa-sarea luzea izaten da 

bezeroengana heldu ahal izateko. Produktuaren ibilbidean bitartekari askok hartzen 

dute parte.   

 

 

 

               4.3.3.5. Xehekarien sailkapena 

 

Azkenean produktua kontsumitzailearen eskura jartzen duen enpresa edo pertsona 
fisikoari xehekaria deitzen diogu.   

 

● Salmenta-lekua duten xehekariak 
 

✓ Denda espezializatuak: produktu-zorro oso mugatua dutenak dira; 

adibidez, liburu-dendak, optikoak… 

✓ Komenentziako dendak: oinarrizko janari-dendak dira, eta maiz erosten 

diren bestelako produktu batzuk ere saltzen dituzte. 

✓ Erostetxe handiak: era askotako produktuak eskaintzen dituzte, baita 

zerbitzuak ere (aparkalekua, etxera eramaten dute erosketa); esate 

baterako, El Corte Inglés. 
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✓ Supermerkatuak: erostetxe handiak baino txikiagoak dira. Produktu asko 

saltzen dituzte; adibidez, elikagai-produktuak saltzen dituzte, etxea 

garbitzekoak, higiene-produktuak… 

✓ Hipermerkatuak: aurrekoarekiko aldea da 3.500 metro karratu baino 

gehiagokoak izaten direla; produktu asko eskaintzen dituzte, hala nola 

arropak, elikagaiak, etxeko produktuak, altzariak; horrez gain, beste 

zerbitzu mota batzuk ere eskaintzen dituzte: aparkalekua, jantokiak,  

gasolindegia eta abar. Normalean hiritik kanpora egon ohi dira. 

✓ Deskontu-dendak: kalitate ertaineko produktu merkeak saltzen dira; 

adibidez, Dia edo Lidl. 

✓ Hogeita lau ordu irekita duden dendak: gau eta eguneko ordutegia 

betetzen dute; adibidez, Carrefour Express, Cepsa... 

 

 

● Saltokirik gabeko xehekariak 
 

Produktu gehienak dendetan saltzen dira, baina, badira batzuk saltokietan 
saltzen ez direnak;  azken urteotan gora egin dute. 

 

            Hauek dira biderik erabilienak: 

✓ Katalogoaren bidez egindako salmentak. 

✓ Salmenta zuzenak: saltzaileak bezero bila ibiltzen dira, hots, atez ateko 

salmenta. 

✓ Salmenta automatikoak: vending izenekoak; hau da, bezeroek makina 

batetik ateratzen  dituzte  nahi dituzten produktuak. Kontsumo- 

produktu txikiekin erabiltzen da.  

✓ Telebistaren bidezko salmentak: ikusleak, telebistako iragarkiak 

limurtuta, telefonoz erosten du produktua zuzenean. 

✓ Interneten bidezko salmentak: gero eta gehiago erabiltzen ari da. 

 

 

 

4.3.3.6. Handizkarien sailkapena 

 

● Handizkariaren definizioa 

 

Produktu-kopuru handia erosten diote ekoizleari eta, ondoren, xehekariari 

saldu. Kopuru handia erosteagatik ekoizleak erosketa-bolumenaren araberako 

deskontua egiten du. Hots, produktu baten erosketa-kopurua zenbat eta 

handiagoa izan, prezioa orduan eta baxuagoa izango da. 

 

● Handizkarien funtzioak 
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➢ Produktuak fabrikatzaileari erostea. 

➢ Produktua xehekarien dendetara eramatea. 

➢ Produktua xehekarien beharren arabera multzotan jartzea.    

➢ Produktuak biltegietan gordetzeaz gain, zaintzea. 

➢ Bezeroei kredituak ematea. 

➢ Produktuak apurtzeko edo galtzeko arriskuari aurre egitea. 

➢ Beste bitartekariei edo xehekariei produktuen ezaugarriei 

buruzko informazioa ematea. 

➢ Produktuen salmenta eta stocka kudeatzea. 

 

● Handizkari motak 

 

✓ Beste bitartekariekin dituzten harremanen araberakoak 

➢ Bere kabuz jarduten dutenak; hau da, erosketak eta beste eurek 

bakarrik gestionatzen dituzte. 

➢ Erakunde handiago baten barruan daudenak; hau da, handizkari 

batzuk biltzen dira eta erosketa-erakundea sortzen dute, 

erosketetan hornitzaileegandik baldintza hobeak lortzeko. 

 

✓ Kokapenaren araberakoak  

➢ Lehengaiak ekoizten edo ateratzen diren lekuetan daudenak; 

adibidez, Bermeoko lonjetan mota askotako arraina saltzen da, 

han handizkari asko biltzen dira enkante-prezioan arraina 

erosteko. 

➢ Salmenta-bilguneetan biltzen diren handizkariak; esate 

baterako, Mercabilbao izeneko merkatura handizkariak zein 

xehekariak joaten dira elikagaiak erostera.  

 

✓ Egiten dituzten funtzioen araberakoak 

➢ Zerbitzu guztiak eskaintzen dituzten handizkariak: produktuak  

xehekariei saltzeaz gain, beste era batzuetako zerbitzuak ere 

burutzen dituzte; esate baterako, xehekarien dendetara 

produktua eraman, xehekariei behar duten finantzaketa eman, 

produktuen ezaugarriak adierazi; eta, horrekin batera, 

ondasunen funtzionamenduari buruzko ikastaroak dohainik 

eman (ibilgailuen kasuan ohikoa). 

➢ Zerbitzu batzuk baino eskaintzen ez dituztenak. 

➢ Cash and Carry izenekoak: auto-zerbitzuaren bidez, xehekariek   

edozein motatako produktuak erosten dituzte. Denda-sarrerako  

zaindariari xehekari-txartela erakutsita, nahi duten momentuan 

behar dituzten produktuak erosteko aukera dute, ondoren 

kontsumitzaileei saltzeko. Zerbitzu hauek zenbait abantaila 

ematen dizkiete xehekariei: produktuak ez dira galtzen, eta ez 
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dute biltegi handia izan behar haiek gordetzeko. Adibidea: Makro 

izeneko handizkaria. 

 

 

              4.3.3.7. Bitartekarien erakundeak 

 

    Bitartekari guztiek, handizkariek zein xehekariek, merkeago eroskeko, produktu-

finantzaketa ona lortzeko edo salmentak merkatuan zabaltzeko erakundeak sortzeko 

eskumena dute. Erakunde horien bazkide bakoitzak urteko edo hilabeteko kuota finko 

bat ordainduko du; eta erakundea pertsona fisikoa edo sozietatea izan daiteke. 

 

Era askotako erakundeak dira: 

 

✓ Xehekarien edo handizkarien kooperatibak: xehekari batzuek erosketa 

handiak egiteko horrelako erakunde bat sortuta etekinak lortzen dituzte. 

Kooperatibaren bazkideek, zenbait abantailaren ordainetan, hileko kuota 

ordaintzen dute. Euskal Herrian ohikoa da elkarte-mota hori. XX. mendean 

jaio zen kooperatiba-mugimendua. 

 

✓ Frankiziak: banaketaren arloan ohikoak dira; produktuaren edo 

zerbitzuaren jabetza duen pertsona fisikoari edo juridikoari frankizia-emaile 

esaten diogu. Frankizia-emaileak xehekari bati (frankiziadunari) kontratua  

eskaintzen dio kuota baten truke (finkoa edo aldakorra); frankiziadunak 

frankizia-emailearen (fabrikatzailearen) markako produktuak saltzen ditu, 

eta, horrekin batera, frankizia-emailearen komunikazio-politika, irudia, 

denda-antolamendua eta abar aprobetxatzen ditu. Fabrikatzaileen 

produktuak banatzeko metodo ona da. Orokorrean, izen handiko markek 

dituzte frankiziak; adibidez, Benetton, McDonald’s… Izen handiko markek 

frankiziak erabiltzen dituzte produktuak merkatuan ahalik eta lasterren 

zabaltzeko. 

           Frankiziadunek abantaila handiak dituzte: denda-antolamendua eginda 

dago, ez dute pentsatu behar produktu-osagarrietan; baina, desabantailak 

ere bai: autonomia galtzen dute, nahiz eta salmenta-kopurua gutxitu kuota 

finkoa ordaindu behar dute, eta gainera, finantzaketa bere kabuz egin behar 

dute, frankiziaren jabearen laguntzarik gabe.  

 

https://youtu.be/6YZRLdj2ceg 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/6YZRLdj2ceg
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4.3.3.8. Banaketa- eta biltegiratze-kostuak: egitura eta kalkulua 

 

Hiru arlotan daude kokatuta: merkataritzan, administrazioan eta finantza-arloan. 

Banaketak sortutako kostuak kalkulatzeko, kontuan izan beharra dago arlo bakoitzean 

hartzen diren erabakiak beste arloetan hautatutakoekin lotuta daudela. 

Bitartekarien kostuak hauek dira, hasi bitartekarien biltegietara edo salmenta-

puntuetara salgaiak sartzen diren unetik eta erosleei saltzen zaizkien artekoak: 

 

● Biltegiaren kostuak: 

 

✓ Alokairu-kostuak, biltegia alokatuta badago. 

✓ Biltegia enpresarena bada, amortizazio-kostuak. 

✓ Konponketa- eta mantentze-kostuak. 

✓ Eraikuntzaren asegurua. 

✓ Eraikuntzaren jabea izateagatik ordaindutako zergak. 

✓ Eraikuntza mailegu baten bidez erosita badago, sortutako interesak, hau 

da, finantzaketa-kostuak. 

 

● Ordenagailuen, informatika-programen eta beste biltegiratze-makineriaren  

amortizazio-kostuak 

 

Labur azalduko dugu hemen, izan ere, amortizazio-kostuak kontzeptua beste 

irakasgai batean, Finantza-gestioa izenekoan, azaltzen da zabalago. 

Hainbat ondasunetan, erabilpenaren ondorioz edo denbora pasatu ahala 

(urteak, hilabeteak eta abar) galtzen den diru-kopuruari amortizazioa esaten 

zaio. 

Adibidez, auto bat erosiz gero, hasieran ordaindutako zenbatekoak behera 

egingo du erosi dugun momentutik aurrera; balio-galera horri amortizazioa 

esaten zaio, eta urtea amaitu baino lehen (abenduaren 30ean), enpresek 

dituzten ondasun (ibilgetu) bakoitzean, derrigorrean, zenbateko hori kalkulatu 

behar dute. Amortizazioak kostuak dira enpresentzat, beraz, irabazien kontuan 

eragin handia dute.  

 

● Finantzaketa-kostuak: aurreko ibilgetuak maileguen bitartez erosiak badira, 

interesak ordainduko dira; horiek ere enpresentzat kostuak dira. 

 

● Komunikazio-kostuak: telefonoa, ADSLa, faxa… 
 

● Erabiltze-kostuak: biltegietan dauden enplegatuen soldatak, konponketa-

kostuak eta mantentze-kostuak. 

 

● Garraio-kostuak: ibilgailuen amortizazioak, ibilgailuak erosteagatik 

ordaindutako interesak, aseguruak, zergak, gidarien soldatak, ibilgailuen 
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konponketak (pneumatikoak, mantentzea eta abar), erregaiak, dietak, kamioien 

alokairu-kostuak eta abar. 

 

Aurrekoak finkoak, aldakorrak, zuzenak edo zeharkakoak izan daitezke. Enpresak,     

produktu bakoitzaren banaketa-kostuak kalkulatzeko, kostuen sailkapena argi izan 

behar du. 

 

Adibidea: 

Bitartekari (handizkari) batek gasolioa komertzializatzen du. 25.000 eskari izan ditu eta 

honako kostu hauek: 

1. Kostu administratiboak: enplegatuen soldatak, 500.000 € eta elektrizitate-

kostuak,      10.000 € (tarifa finkoa). 

2. Merkataritza-kostuak: gidarien (gidariak autonomoak izanik) soldatak, 1.500.000 

€; kilometro-gastuak, 620.000 €; altzariaren amortizazioa, 6.000 €; bulegoko 

altzariak erosteko maileguaren interesak:  20.000 €. 

Kalkulatu: 

 

● kostu finkoen batura 

● kostu aldakorren batura 

● eskari bakoitzari dagokion unitateko kostua 

 

            Kostu finkoak = 500.000 + 10.000 + 6.000 + 20.000 = 536.000 € 

            Kostu aldakorrak = 1.500.000 + 620.000 = 2.120.000 € 

            Unitateko kostua = (536.000 + 2.120.000) / 25.000 = 106,24 € 

       

  

 

4.3.4. Komunikazioa 

 

4.3.4.1. Definizioa eta elementuak 

 

            Garrantzi handiko tresna da komunikazioa enpresa-arloan. Informazioa transmititzean 

oinarritzen da, enpresa barruan zein enpresatik kanpo. Erakundeek erabiltzen dituzten 

mezuetan behar den moduan landuta egon behar du enpresaren misioak, irudia eta 

marka ondo saltzeko. Komunikazioa marketin-mixaren elementu bat da; eta ondo 

erabilita, etekin handiak sortzen ditu. 

Enpresaren barruan komunikazio-sistema egokia izanez gero, langileen arteko 

konfiantza handitu egingo da. Hori dela eta, lan egiteko motibazioak ere gora egingo 

duenez, langileen errendimenduak ekoizpenean eta salmentetan eragin handia izango 

du. Salmenta-sailetan lan egiten dutenek, batez ere, komunikazio-gaitasuna ondo landu 

behar dute. 
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Komunikazioaren elementuak 

 

Prozesuan honako elementu hauek hartu  behar ditugu kontuan: igorlea, mezua, kanala, 

kodea, hartzailea, testuingurua eta atzera-elikadurak. 

 

✓ Igorlea 

           Pertsona, pertsona taldea, edo enpresa izan daiteke. Komunikazio-

helburuaren arabera, transmititu nahi duen ideia sortzen du, eta  

hartzailearen ezaugarrietara egokitu. 

✓ Mezua 

          Transmititzen diren edukiak dira; adibidez, datuak, nahiak, aginduak, 

emozioak eta abar. 

✓ Kanala 

             Igorlearen eta hartzailearen artean mezuak transmititzeko sarea da: 

helburuak nolakoak diren (informazio mota, eta hartzaile mota), halako 

kanala aukeratu beharko da (papera, Internet sarea, ahozkoa…). 

✓ Kodea 

     Seinale edo seinale taldeak izan daitezke: irudiak, keinuak eta abar. 

Herrialdearen arabera kodetzeak desberdinak dira; esate baterako, 

gramatika, pertsonen keinuak eta alfabetoa hizkuntzaren arabera aldatzen 

dira; beraz, marketin-arloan daudenek, gaurko globalizazioa dela eta, adi 

egon behar dute horrekin.  

✓ Hartzailea 

Kodea interpretatzen duen pertsona da, mezuak jasotzen dituena. 

✓ Testuingurua 

Komunikazioa gauzatzen den egoera da. Honako elementu hauek dira 

kontuan hartzekoak: kultura-maila, adina, sexua, erakundean duen kargua, 

itxura fisikoa eta abar. 

✓ Atzera-elikadurak 

             Feedback izenekoa da. Kodea interpretatuta, igorleak hartzailearen iritziak 

jasotzean sortzen da feedbacka; horren bidez igorleak mezua nola ulertu eta 

interpretatu den jakingo du. 

 

 https://youtu.be/bFz7H1JkgvY 
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4.3.4.2. Komunikazio-tresnak 

 

             Honako elementu hauek dira: publizitatea, salmentarako pertsonala, harreman 

publikoak, salmenta-sustapena eta zuzeneko marketina. 

Enpresak, bezeroengana heltzeko, marketineko komunikazio-tresna horiek konbinatu 

behar ditu ahalik eta hoberen. 

 

 

 

 

         https://youtu.be/XdiexYefrKk 

 

 

4.3.4.2.1. Publizitatea  
 

         Publizitatea da igorleak transmititu nahi duen informazio inpertsonal, kontrolatu eta 

ordaindua, komunikazio-bide baten edo batzuen bidez egina. Igorleak mezuaren 

edukiak transmititzeko honako bide hauek erabiltzen ditu: telebista, irratia, egunkariak, 

kartelak, Internet… 

Helburu hauek ditu: 

✓ Markaren irudia sortzea edo zabaltzea. 

✓ Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriei buruzko informazioa ematea. 

✓ Produktuak eskaintzen dituen abantailak zabaltzea. 

✓ Produktuaren beharrizana nabarmentzea.  
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✓ Produktua merkatuan kokatzea. 

✓ Bezero posibleak erakartzea. 

✓ Bezero zaharrei produktua bizirik dagoela gogoraraztea. 

✓ Salmenta-kopurua igotzea. 

✓ Horiez gain, publizitateak iritzi politikoak, giza eskubideei buruzko mezuak, 

trafiko-istripuak saihesteko arauak, eta abar igortzeko ere balio du. 

 

Aipatzekoa da nola zabaldu den online-publizitatea. Edozein momentutan nahitaez 

sartzen dira mezuak telefonoan; horren helburua da marketin biralaren bidez sortutako 

bideoak ahalik eta gehien zabaltzea. 

 

 

 

 

 
 

 
Publizitatearen ezaugarriak 
 

➢ Merkatu osora zabaltzen da. 

➢ Igorleak sortzen du. 

➢ Hartzailearen jarrerak eta iritziak aldatzeko prozesuan eragin handia du. 

➢ Komunikazioa inpertsonala da. 

➢ Hartzailea ez dago behartuta mezua erantzutera. 

➢      Igorleak ordaintzen du. 

➢      Igorleak mezuaren edukiak kontrolatzen ditu.  

➢ Komunikazio-kanalak hautatzea igorleari dagokio, baita mezuaren  

frekuentzia ere. 

➢ Edukiak transmititzeko, komunikazio-bide bat edo batzuk erabiltzen ditu. 

➢ Produktuari, zerbitzuari, ideiari edo erakunde bati buruzko informazioa 

ematen du, hedabideak erabiliz (prentsa, irratia, telebista, zinema, 

Internet izeneko sarea…). 
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Publizitate-estiloak 

Hauek dira gehien erabilitzen direnak: 

✓ Publizitate arrazionala: kontsumitzaileen logikan eta arrazoimenean oinarrituz 

egiten da. Produktuaren ezaugarriak eta alde onak ezagutarazten saiatzen da. 

                 Hona hemen adibideak: 

➢ Profesionalen adierazpenak 

➢ Zinema- edo antzerki-aktoreek emandako informazioa 

➢ Kirolarien iritziak 

 
✓ Publizitate emozionala: kontsumitzaileen emozioetan oinarrituta dago; 

adibidez, Gabonetako iragarkiak (turroi-marka eta abar). 

 

✓ Produktu-publizitatea: produktu jakin baten salmentak sustatzeko egiten da. 

Osagaiak, ezaugarriak eta nola erabili agertzen da iragarkian. 

 

✓ Publizitate korporatiboa: enpresa batek enpresaren izena ezagutzera 

emateko eta irudi ona zabaltzeko egiten duen publizitatea; esate baterako, 

Balay izeneko markak egiten duena, tresna elektrikoen salmentak sustatzeko. 

 

✓ Publizitate subliminala: kontsumitzaileek jabetu gabe jasotzen dituzten 

mezuak dira. Publizitatearen mezuak zabaltzeko zentzumenekin jokatzen da, 

hartzailea ohartu gabe. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=53IIp69W1Ho 

 

 

Publizitatearen eraginkortasuna 

 

     Iragarki baten helburuak zenbateraino bete diren neurtzen duen parametroa da. 

Telebista-iragarki edo publizitate-mezu bat jasotzen duen pertsona-kopurua 

(audientzia) kontuan hartuta eta ratio batzuk erabilita egiten da.  Komunikabide eta 

Komunikazio Euskarriak izeneko irakasgaian ikasten da, hain zuzen ere. Publizitate-

euskarriak  dira publizitate-mezua zabaltzeko erabiltzen diren bideak; adibidez, 

telebista-kateak, zenbait egunkari, zinema, salmenta-guneak, irrati-kateak, Internet,  

kartelak… 

 

Publizitate-kanpainak 

          Helburu jakin bat lortzeko diseinatutako publizitate-ekintzen multzo koordinatu eta 

programatua, epe eta eremu batzuetara mugatua. Hori egin ahal izateko briefing 

izeneko dokumentua erabiltzen da.  

https://www.youtube.com/watch?v=53IIp69W1Ho
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         Igorleak prestatu ohi duen dokumentu horretan, kanpaina egiteko informazio guztia 

agertzen da. Adibidez, igorlearen datuak, nahiak edo helburuak, produktuaren edo 

zerbitzuaren osagarriak, igorlearen  aurrekontua… 

    Publizitate-agentziak (kanpaina egiten duenak) dokumentu hori jasotzen du 

komunikazio-ekintzak martxan jartzeko; izan ere, igorlearen eta agentziaren arteko 

informazioa zenbat eta zuzenagoa izan, orduan eta eraginkorragoa izango da kanpaina. 

 

 

https://youtu.be/6vlN4DZVQGc  

 

4.3.4.2.2. Salmenta pertsonala  
 

 

 

  
          Erosle potentzialari saltzaileak, telefonoz, aurrez aurre edo bideo-konferentziaz, 

produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak zuzenean azaltzen dizkio, eta produktua 

eros dezan konbentzitzen ahalegintzen da; erosleak, halaber, zuzenean erantzuten du 

baiezkoa edo ezezkoa. Ondasun batzuk saltzeko nahitaez metodo hau erabiltzen da, 

zenbait industria-produktu kasu (ibilgailuak, makineria, ordenagailuak, softwareak…).       

Epe luzeko harremanak sortu nahi direnean, eraginkorra da produktuak edo zerbitzuak 

horrela saltzea; hori bai, salmenta-prozesuan saltzaileak pausu guztiei jarraitu behar die: 

bezeroak identifikatu, aldez aurreko harremanak landu, aurkeztu, produktua erakutsi, 

salmenta itxi, eta saldu ondoko jarraipena egin.   

 

     Saltzaileek erosle potentziala erakartzeko salmenta-teknikak erabiltzen dituzte, 

esperientzian, soziologian eta psikologian oinarrituta dauden teknikak;  azken batean, 

produktuak saltzen laguntzen duten komunikazio-teknikak dira. 

 

Salmenta pertsonalaren ezaugarriak honako hauek dira: 

✓ Saltzailearen eta bezeroen arteko harremanak pertsonalak eta zuzenak    

dira. 

https://youtu.be/6vlN4DZVQGc
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✓ Erosketa-prozesuan galde-erantzunen feedbacka sortzen da; hortaz, 

mezua interpretatzeko metodo eraginkorra da. 

✓ Produktuen eta zerbitzuen salmenta-teknikak, kasu askotan, berberak 

dira.  Industria-ondasunak saltzeko metodo erabilgarria da.  

✓ Salmenta selektiboa da, kontsumitzaile mota enpresak berak aukeratzen 

du, aldez aurretiko segmentazioa eginda. 

✓ Kostuaren aldetik garestia da. Enpresak saltzailearen soldataz gain, 

legezko gastuak eta gastu komertzialak ordaindu behar ditu. 

✓ Tresna eraginkorra da, hots, beste metodoekin konparatuta, bezero- 

kopuru handiagoa erakartzen du. 

✓ Tresna malgua da: negoziazioan, akordioa lortzea duenez helburu, 

askotan, saltzailea eroslearen nahietara moldatzen da.  

 

 
4.3.4.2.3. Harreman publikoak 

 

Enpresek, hainbat jardueraren bidez, euren produktuei edo zerbitzuei buruzko iritziak 

hobetzea edo irudia aldatzea dute helburu. 

 

          
 
Jarduera horiek hiru publiko mota dituzte jomugan: alde batetik, enpresaren barruan 

dauden pertsonak, hala nola langileak edo bazkideak. Bestetik, enpresarekin harreman 

zuzena duten beste enpresak edo administrazioa; hots, hornitzaileak, bitartekariak, 

bezeroak, administrazio publikoa, hedabideak eta abar. Eta baita enpresaren inguruko 

herriak eta gizarte osoa ere. Horren adibide da Petronor izeneko enpresa; izan ere, 

umeen futbol-taldeek Muskizen egindako jardueretan parte hartu zuen, eta Athletic 

Club izeneko futbol-taldearen babesle nagusia ere izan da.  

Igorlearen mezuak mezulariei (hedabideei) ordainduta edo ordaindu gabe transmititzen 

dira; beraz, ez da ekintza kontrolatua. Jarduera horren abantaila nagusia publiko 

zabalarengana heltzen dela da, eta enpresaren irudia hobetzen duela. 

Badago harreman publikoarekin oso lotuta dagoen beste jarduera bat, publicity 

izenekoa; horrela, prentsaurrekoak eta komunikatuak eginda, ordaindu gabeko 

publizitatea lortzen du enpresak; hala ere, kontrolatu gabeko ekintza denez, gerta 

daiteke hedabideek enpresari buruzko irudi edo iritzi txarra ematea ere. 
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Harreman publikoak erabili dituzten enpresen adibide asko daude, esaterako: enpresa 

batek lanpostu ugari sortzea; herriko ekintza kulturalak babestea; herriak edo hiriak 

kutsatu ondoren, udalari dirua ematea, kiroldegiak edo umeentzako zuhaitzez betetako 

parkea eraikitzeko...  Adibidea dugu Garoña zaharkitutako zentraletik hurbil dauden 

herrietan: enpresak, arazo larriak dituenean, bere irudia ahal duen neurrian hobetzeko 

erabili ohi ditu lehen aipatutako jarduerak (prentsaurrekoak, komunikatuak…).  

 

Harreman publikoetarako tresnak 

Enpresako pertsonen arteko harremanak indartzeko eta hobetzeko balio dute tresna 

hauek: 

✓    langileen eskuliburua 

✓    informazio-bilerak 

✓    enpresak egiten dituen aldizkariak 

✓    prentsa-aldizkariak 

✓    kalitate-zirkuluak 

✓    iritzien postontzia  

✓    zirkularrak 

✓    intranet  

✓    umeentzako diru-laguntzak (ikasteko bekak) 

✓    laguntza teknikoari edo administrazioari buruzko iradokizunak 

✓    langileentzako opariak 

✓    bideo-konferentziak 

✓    konbentzioak 

✓ ate irekiko jardunaldiak 

✓ arrisku psikiko eta sozialei buruzko ikastaroak 

✓ informatzeko kartelak (iragarkiak) 

Enpresaz kanpora heltzeko antolatutako jarduerak: 

✓ Komunikabideekiko harremanak indartzea: publicity izenekoa, prentsa-

konferentziak. 

✓ Egoera kritikoetarako dokumentuak sortzea; adibidez, krisialdietan eta grebetan 

erabilitako komunikatuak. 

✓ GKEei izeneko erakundeei dirulaguntzak ematea. 

✓ Inkesta bidez egindako ikerketak, enpresek politika egokiak martxan jartzeko. 

✓ Babesle-lanak egitea: ekintza kulturalak, sozialak edo kirol-jardunak finantzatzen 

dira. Enpresa batzuek, euren marka eta irudia erakusteko, beste enpresa batzuei 

(futbol-taldeak, txirrindularitza-taldeak) diru-laguntzak ematen dizkiete. Hala, 

kirolariek kirol-arropetan enpresen markak eraman behar izaten dituzte, eta 

komunikabideei esker, produktuaren izena edota enpresaren marka zabaldu eta 

ikusarazi egiten da. Horrela, enpresa babesleek salmentak areagotzea eta irudi 
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ona ematea lortzen dute. Horren adibide dira: Banco Santander, Kutxa, BBK, 

Petronor eta abar. 

✓ Administrazio Publikoek (parlamentuetan) sortzen dituzten legedietan eragiteko 

jarduerak (lobby izenekoak) antolatzea. Zenbait jardueraren bitartez (gobernuko 

kideekin bilerak eginda-eta), enpresa multinazionalek, etekin ekonomikoa 

lortzeko, edozein estatutako legedia aldatzera behartzen dute. Adibide asko 

ditugu arma-enpresekin eta farmazia-multinazionalekin: zerga asko ordaintzen 

dutela kontuan hartuta, indar ekonomikoa baliatuta, nahi dutena lortzen dute. 

Oharra: aipatu ditugun teknika horiek enpresa pribatuek zein publikoek erabiltzen 

dituzte. 

      https://youtu.be/FWljd3JvdTg 

 

4.3.4.2.4.  Salmenta-sustapena 

Enpresek erabiltzen dituzten jarduera-multzoak dira. Pizgarri material edo ekonomikoak 

erabilita (sariak, opariak, kupoiak, produktu-kopuru zabalagoak), eta produktuaren 

prezioa aldatu gabe, epe laburreko salmentak handitzea dute helburu; horretarako, 

publizitate-jarduerak aprobetxatzen dituzte.  

Jarduera horien helburuak epe laburrekoak izaten dira, eta kontsumitzaileei zein 

artekariei (handizkariei edo txikizkariei) bideratuak izan daitezke. Publizitatearen 

helburuak, ordea, epe luzekoak dira: informatzea, motibatzea eta, azkenik, saltzea. 

Salmenta-promozioaren bidez, bezeroen datuak lortzeko modua dago; adibidez, 

zozketetan parte hartzeko datu pertsonalak eskatzen dira. Teknika horiekin salmenta 

kopurua erraz neurtzen da, hortaz, beste komunikazio-tresnekin konparatuta, teknika 

honen eraginkortasuna berehala jakin daiteke. 

Salmenta-sustapenaren helburuak 

● Enpresarekin lotutakoak: 

 

✓ Salgaiak likidatzea. 

✓ Epe laburreko diru-sarrerak lortzea. 

✓ Lehiakideei aurre egitea. 

✓ Saltzaile taldea erakartzea. 

✓ Errentagarritasuna lortzea. 

✓ Stocka txandakatzea. 

 

● Merkatuarekin lotutakoak: 

 

✓ Produktu berri bat merkatuan sartzea. 

✓ Produktu baten kontsumo-frekuentzia areagotzea. 

https://youtu.be/FWljd3JvdTg


MARKETIN-PLANA 87 
 

✓ Enpresaren merkatu-kuota igotzea. 

✓ Produktuaren erabilera berriak iradokitzea. 

✓ Bezero ohiak berreskuratzea. 

 

● Bitartekariekin lotutakoak: 

 

✓ Produktuaren banaketa zabaltzea. 

✓ STOCKa (salgaiak, lehengaiak) gehitzea. 

✓ Salmenta-puntuan produktua txandakatzea. 

✓ Enpresaren irudia eta marka hobetzen saiatzea. 

Promozio-teknikak 

Hartzailea nolakoa den, halakoak izango dira promozio-teknikak. Erabilienak honako 

hauek dira: 

● Saltzaile taldeari bideratutakoak: 

 

✓ saltzaileak lortu dituen salmenta-helburuaren araberakoak  

✓ lehiaketak 

✓ opari-katalogoak 

✓ dominak edo beste mota bateko sariak: garaikurrak, estatuatxoak… 

 

● Bitartekari  taldeari  bideratutakoak (handizkariei edo txikizkariei): 

 

✓ doako produktuak 

✓ merkatuan sartzeko deskontuak 

✓ salmenta-bolumenaren araberako deskontuak 

✓ deskontu-txekeak 

✓ doako laginak 

✓ opariak 

✓ produktua ekoizten den lantegirako bidaiak 

✓ saltzaileei zuzendutako doako ikastaroak 

✓ saltzailerik onenentzako doako bidaiak 

 

● Preskriptoreei bideratutakoak (medikuei, irakasleei edo profesionalei): 

 

✓ doako laginak 

✓ opariak 

✓ produktua ekoizten den lantegirako bisitak 

✓ konferentziak eta seminarioak 

 

● Kontsumitzaileei zuzendutakoak: 
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✓ laginak 

✓ produktuen erakusketak 

✓ bisita gidatuak 

✓ eskaintza bereziak 

✓ deskontu-bonuak 

✓ likidazioak, saldoak eta deskontuak 

✓ erabilitako edo zahartutako ekipamenduen salmenta 

✓ eskaintza berezia (prezio beragatik produktu gehiago)  

✓ Salmentari lotutako opariak 

✓ Produktu-paketeak ematea 

✓ Publizitate-lehiaketak 

 

Merchandisinga 

         Salmenta-teknika hau xehekarien autozerbitzu-saltokietan erabiltzen da, 

supermerkatuetan, esate baterako. Bezeroak erakartzeko, salmentak igotzeko, saltokia 

erakargarriago egiteko eta abar, askotariko baliabideak erabiltzen dira: musikaren 

bidezko animazio-teknikak, usain erakargarria, tenperatura atsegina, dendaren atean 

telebista handia ipintzea... Gainera, dendaren antolamendua ere (supermerkatuko 

apalen kokapena)  ahalik eta modu erosoenean diseinatu behar da, dendako lekurik 

onenak aukeratuta.  

             Garrantzi handiko metodoa da merchandisinga; izan ere, aurrez erosteko asmorik ez 

genuen produktuak erosten ditugu; nahiz eta beste zerbaiten bila joan, bidean topatzen 

ditugun beste produktu batzuek erakartzen gaituzte. Horrexegatik jartzen dira  kutxaren 

ondoan produktu txikiak: pilak, txokolateak eta abar. Horretarako, fabrikatzaileak 

xehekaria aholkatu egin beharko du, kontsumitzaileei bideratutako produktuak ahalik 

eta modurik eraginkorrenean aurkeztu ditzan. 

     

Salmenta-promozioaren planifikazioa 

Lehenen-lehenengo, honako hauek egin behar ditugu: 

 

✓ Salmentaren arazoak nondik datozen ikertu.  

✓ Kanpainaren helburuak finkatu. 

✓ Xede-merkatua definitu. 

✓ Enpresaren aurrekontua eta xede-merkatua kontuan hartuta, promozio-

teknikak aukeratu. 

✓ Salmentaren sustapena martxan jartzeko aurrekontua planifikatu. 

Aurreko ekintzak egin ondoren honako hauek egin behar ditugu: 

✓ Kanpaina martxan jarri. 

✓ Ekintzen kontrolak finkatu. 
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https://youtu.be/PZPqwDTg0Vg?t=4 
https://euskalpmdeushdvh.akamaihd.net/multimediahd/videos/2014/07/01/1417574

/20140701_18101616_0006923330_002_001 AIREAN.mp4 

 

4.3.4.2.5. Zuzeneko marketina 

  

Noizbehinkako bezeroekin, ohiko bezeroekin eta bezero potentzialekin komunikatzeko 

tresnek bi helburu hauek dituzte: erantzun azkarra lortzea eta bezeroekin harreman 

iraunkorra sustatzea. 

Marketineko komunikazio-tresna hutsak barik, komunikazio-tresnen eta banaketa-

kanalen konbinazioa dira.  

Zuzeneko marketin-tresnak hauek dira: online izenekoak, datu-base bidezkoak, 

katalogoz egindakoak, telemarketina, posta bidezkoak, vendinga eta online ditugun 

tresna berriak, besteak beste.  

 

Zuzeneko marketin-tresnak 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 Online marketin-tresna bezeroentzat zein saltzaileentzat oso azkarra eta malgua 

izateaz gain, kostu txikiko metodoa ere bada. Gainera, klik baten bidez, hainbat 

herrialdetako edozein produktu-katalogo kontsulta dezakegu. 

KATALOGOZ  

EGINDAKOA 

ONLINE  

MARKETINA 
TELEMARKETINA 

MARKETIN- 

TRESNAK 
VENDINGA 

TRESNA 

BERRIAK 

DATU-BASE BIDEZKOA POSTA BIDEZKOA 

https://youtu.be/PZPqwDTg0Vg?t=4
https://euskalpmdeushdvh.akamaihd.net/multimediahd/videos/2014/07/01/1417574/20140701_18101616_0006923330_002_001%20AIREAN.mp4
https://euskalpmdeushdvh.akamaihd.net/multimediahd/videos/2014/07/01/1417574/20140701_18101616_0006923330_002_001%20AIREAN.mp4
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Online marketina Interneten bidez egiten da: 2.0 web-inguruneen bitartez (webguneen 

edo blogen bidez) edozein produktu edo zerbitzu erosteko aukera dugu, harremanetan 

jarri eta erosketa-prozesua kontrolpean izanik. Horrez gainera, sare sozialak ere 

baliatzen dira horretarako: Facebook, Twitter… 

Marketin tradizionalak dituen eginkizun berberak ditu marketin digitalak, baina 

aplikazio digitalek eskaintzen dituzten baliabideak erabiltzen ditu. Baliabide horiek 

osatuko dute marketin digitalerako plana; horien bidez, product, place, price eta 

promotion landuko dira, baina modu digitalean. 

 

Marketin tradizionalaz aparteko bi ezaugarri ditu: 

✓ Pertsonalizatzeko aukera ematen du sare sozialen bitartez. Hartzaileari edo 

erabiltzaileari (zibernautari) berak nahi duen informazioa helarazten zaio modu 

pertsonalizatuan. 

✓ Masiboa da: horrelako tresnek erabiltzaile gehiagorengana heltzeaz gain, 

segmentazioa egiteko aukera ere ematen dute, merkatu-hobia edo xede-

merkatua aurkitzeko aukera, alegia.  

 

Marketin digitalaren abantailak –askoren artean– honako hauek dira: 

✓ Enpresak emaitzak neurtzeko aukera du.  

✓ Igorleak eta hartzaileak aurrez aurre mintzatzeko aukera dute. 

✓ Igorleak eskaintza pertsonalizatzeko aukera du. 

✓ Enpresak prozesuak automatizatzeko aukera du. 

✓ Tresna malgua da; adibidez, igorleak eskaintza (katalogoak) aldatzeko aukera du. 

✓ Enpresak irudi berritzailea ematen du. 

✓ Enpresak kostuak murrizteko aukera du. 

 

 

 

 

https://youtu.be/tUf9uKQFcpA 
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https://euskalspmd-

vh.akamaihd.net/vod/geozone0/2018/10/26/0011546703/0011546703_320x180_256

000.mp4 

https://youtu.be/vNrxe5nJenU?t=71 

 

 

 Datu-base bidezko marketina 

 

Teknologiaz baliatuz egiten den marketina bezeroen ezaugarriak eta enpresarekin 

izandako harremanak jasotzen dituzten datuetan oinarritua da. Zerrenda horien bidez, 

enpresak bezeroak aurkitzen eta hautatzen ditu (xede-merkatua). Komunikazio 

pertsonalizatuaren bitartez, eskaintzak ere banakakoak izan daitezke. Horretarako 

software bereziaren bidez (CRM izenekoa), bezeroen datu guztiak bildu eta artxibatzen 

ditu enpresak.  

 

 

https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/crm-el-software-online-

que-evitara-problemas-en-tu-empresa-este-verano 

 

 

 Katalogo bidezko zuzeneko marketin-tresna 

 

Enpresek, etxeko postontziaren bitartez eta Internetez, bezeroei beren produktuen 

katalogoa kontsultatzeko aukera eskaintzen diete. Interneten aukera gero eta gehiago 

zabaltzen ari da; izan ere, kostu txikikoa da, eraginkorra da eta kontsumitzaile-kopuru 

handiagoa erakartzen du. Dena dela, 60 urtetik gorako biztanleriak Internet sarea ez 

duela kontrolatzen kontuan hartuta, enpresek, momentuz, ez diote utzi antzinako 

metodoa erabiltzeari (etxeetako propaganda-ontziak). 

 

                          
 

 

https://euskalspmd-vh.akamaihd.net/vod/geozone0/2018/10/26/0011546703/0011546703_320x180_256000.mp4
https://euskalspmd-vh.akamaihd.net/vod/geozone0/2018/10/26/0011546703/0011546703_320x180_256000.mp4
https://euskalspmd-vh.akamaihd.net/vod/geozone0/2018/10/26/0011546703/0011546703_320x180_256000.mp4
https://youtu.be/vNrxe5nJenU?t=71
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/crm-el-software-online-que-evitara-problemas-en-tu-empresa-este-verano
https://www.marketingdirecto.com/digital-general/digital/crm-el-software-online-que-evitara-problemas-en-tu-empresa-este-verano
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https://youtu.be/NV36JvBFWhc?t=62 

 

 

 

 Telefono bidezko zuzeneko marketina (telemarketina) 

 

Tresna honen bidez (telefonoaren edo SMSen bidez), enpresek, ahalik eta azkarren 

saltzeko asmoarekin, kontsumitzaile potentzialei edo ohiko bezeroei produktuen edo 

zerbitzuen denetariko informazioa eskaintzen diete merkataritza-deskontuak erabiliz. 

Produktu berriak edo zerbitzu berriak eskaintzeko balio du metodoak, oro har. Enpresak 

berak edo kanpoko enpresek (kontratatuek) gauzatu dezakete. 

 

     
 

 

Hona hemen metodoa martxan jarri ahal izateko aproposa den webgune bat: 

http://empresite.eleconomista.es/Actividad/TELEMARKETING/provincia/VIZCAYA/   

 

Smatphone bidezko marketinak gora egin du nabarmen, eta eskaintzen dituen hainbat 

baliabide erabiltzen dituzte enpresek: audio- eta bideo-emanaldiak, sare sozialak edo 

txat bidezko mezuak. 

https://www.youtube.com/watch?v=jk9nnr66wq4 

 

 

 Posta bidezko zuzeneko marketin-tresnak 

 

Posta elektroniko baten bidez, enpresek, produktua saltzea helburu dutela betiere, 

katalogoak, gutunak, aurrekontuak, deskontuak, kupoiak, zozketak… bidaltzen 

dizkigute; eta, horiekin batera, salmenta-sustapenen bat sartu ohi dute. 

Mezuak ez dira testu hutsak izaten, animazioak, bideoak edo audio interaktiboak dira 

sarritan. 

Hartzaileak mezua zer den jakin gabe jasotzen duenean, edo gaia edo igorlea agertzen 

ez bada, zabor-postara botatzen du. Enpresek kontu handiz ibili beharko dute horrekin. 

 

https://youtu.be/NV36JvBFWhc?t=62
http://empresite.eleconomista.es/Actividad/TELEMARKETING/provincia/VIZCAYA/
https://www.youtube.com/watch?v=jk9nnr66wq4
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https://youtu.be/zYVAYbWBly4?t=38 

 

Enpresentzat ezinbestekoa da, mezua bidali aurretik, hartzailearen baimena izatea, eta, 

horrekin batera, haren premiak, helburuak eta ohiturak ezagutzea. Hartzaileari, posta 

elektronikoa irakur dezan, gaia erakargarri egin behar zaio.  

Enpresa askok Newsletter izenekoak (hilabeteko albistegiak) bidaltzen dituzte, 

enpresaren produktuak edo ekintzak ezagutzera emateko. 

Tresna horretan kupoiak bidaltzea beste aukera bat da, hau da, bezeroei deskontu edo 

promozio-kupoiak posta elektronikoaren bidez eskaintzea. Azken urteotan sare 

sozialetan ere erabiltzen ari da bide hori. 

 

 

 Vending izeneko teknika  

 

Informazioa jasotzeko eta eskatzeko enpresek makinak jartzen dituzte hiriburuetako 

edo herrietako leku estrategikoetan; esate baterako, tren- edo metro-geltokietan, 

eskoletan... Jarri aurretik, salmenta eraginkorra izateko, enpresek lekurik aproposenak 

zein diren ikertu behar dute; hau da, makinak non kokatu behar dituzten. Industria 

Iraultzaren garaian –XVIII. Mendean– Erresuma Batuan sortu zen teknika hori Estatu 

Batuetan zabaldu zen; Coca-Cola eta Pepsi-Cola markak, adibidez, 80ko hamarkadan 

hasi ziren eskoletan eta unibertsitateetan horrelako makinak jartzen.  

 

 

    
  

  

Gaur egun makinetan mota askotako produktuak saltzen dira: elikagaiak, bitxikeriak,  

jostailuak, opariak... Makinetatik produktua ateratzeko, txanponak, kreditu-txartela edo 

eskuko telefonoa erabil daitezke. 

 

https://youtu.be/7gahectagrE 

 

https://youtu.be/zYVAYbWBly4?t=38
https://youtu.be/7gahectagrE


MARKETIN-PLANA 94 
 

4.3.4.6.  Komunikazio-tresna berriak 

 

Tresna hauen helburua enpresen, marken eta kontsumitzaileen arteko loturak indartzea 

da. Honako hauek dira: 

 

● Engagement-marketina edo konpromiso-marketina: 

           Xede-merkatuko kontsumitzaileak markaren mezuetan inplikatzea du helburu, 

eta produktuaren  jarraitzaile taldeak  sortzea. 

Loturak indartzeko hainbat teknika erabiltzen dira: 

 

✓ Advergaminga: bideo-jokoen bidez markak, produktuak eta erakundeak 

promozionatzen dira. Adibidez, Legoren webgunean jokoren batera 

sartzen bazara, enpresek produktu batzuen promozioa egiteko mezuak 

sartzen dizkizute jokoan bertan; horretarako, software aproposa 

instalatuta, jokoa hasi bezain laster edo jokoen hasierako pausoetan, 

softwareak berak leiho batzuk irekitzen ditu mezuak ikus ditzazun. 

Normalean, enpresa bakoitzak bere jokoan txertatzen du mezua.    

 

✓ Word of Mouth izeneko marketina. Bideoak, komunikatuak edo berriak 

erabiliz, igorleak informazio erakargarria zabaltzen du, honako teknika 

hauekin: 

➢ Buzz marketina: kontsumitzaileak berak, produktuaren abantailez 

hitz eginda, beste kontsumitzaileengan eragiten du. Ahoz ahoko 

publizitatea da. Sare sozialetan produktuaren abantailak 

adieraziz, gero eta bezero gehiagorengana hel gaitezke.  

➢ Komunitate-marketina: horren bidez ekoizleen eta 

kontsumitzaileen arteko interesak, lanak, beharrak eta kezkak 

partekatzen dira. 

                           http://www.trnd.es   

➢ Marketin birala: hartzaileei mezu eta eduki erakargarriak bidali 

ondoren, hartzaileek jasotako edukiak sareen bidez zabaltzen 

dituzte. 

 

✓ Eskuko telefonoaren bidezko marketina: Bluetooth bidez, mezu  

komertzial pertsonalizatuak eta segmentatuak egiten dira. 

 

   https://youtu.be/GPIXwIGGtcw    

 

 

http://www.trnd.es/
https://youtu.be/GPIXwIGGtcw
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5. AURREKONTUA 
 

5.1. Definizioa 

Marketin-plana egiteko azken-aurreko pausoa da. Planaren helburuak lortzeko ekintzen 

sekuentzia aukeratu ondoren, ekintza bakoitzari zenbatekoa jarri behar zaio, eta horien  

guztien baturarekin planaren kostua jakingo dugu. Gastuen sekuentzia oinarritzen da 

lan-programak egin ahal izateko denbora-tarteen planifikazioan: programaren 

planifikazioa zenbat eta hobeto egin, orduan eta hobeto kalkulatuko dugu kostua 

guztira. 

Zuzendaritzak plana onartu egin behar du edo, argi ikusten ez badu, atzera bota dezake. 

 

5.2. Aurrekontua egiteko ereduak  

 

● Baliabide ekonomikoen araberakoak 

 

             Prozedura erraza da, baina ez du kontuan hartzen enpresaren helbururik; 

metodo honen bidez, enpresak baliabide finkoekin eraman behar du plangintza 

aurrera, behar bestekoak zein behar baino urriagoak izan. 

   

● Salmenta-kopuruaren araberakoak 

 

        Aurreko salmenta kopurua edo hurrengo salmenten aurreikuspena kontuan 

hartzean oinarritzen den metodoa da. Eraginkorra da; produktuen eskaria 

nolakoa izan, marketineko aurrekontua halakoa izango da. Orokorrean, 

portzentajea salmenta kopuruan oinarritua izaten da. 

Etekinek gora eginez gero, inbertsioak eta gastuak ere handituko ditu enpresak;  

etekinek behera egiten badute, ostera, inbertsioak eta gastuak gutxitu egingo 

ditu enpresak. 

 

● Lehiakideek egiten dituztenen araberakoak 

 

             Lehiakideen batez besteko aurrekontua zenbatekoa izan, halakoa izango da gure 

aurrekontua ere. Ez da oso metodo eraginkorra, lehiakideen jardueraz fidatzea 

ez baita beti biderik seguruena izaten. 

 

● Marketin-planaren jardueren araberakoak 

 

        Jarduera bakoitzaren arduradunak zenbat diru behar duen aurkezten du, 

ondoren, jarduera guztien zenbatekoen batura eginda, aurrekontua ateratzen 

da. Prozedura nahiko logikoa da. 
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● Aurreko marketin-planaren aurrekontuaren araberakoa 

 

Inflazio-tasari edo hazkunde ekonomikoari dagokiona aurreko aurrekontuari 

gehituta egiten da. 

 

Zuzendaritzak marketin-plana gainditzen badu, aurrekontua ere gainditzen du. Hori 

gertatu aurretik, eta erabakiak errazago hartzeko, aurreikusten diren irabazien kontuak 

prestatuta egon behar du. Aurrekontua, azken finean, programazio ekonomikoa denez, 

gastuen aurreikuspenari eta praktikotasunari begira, honako ezaugarri hauek izan behar 

ditu:  

 Enpresak errealista izan behar du: benetan espero dituen gastuen eta 

diru-sarreren aurreikuspenak izan behar ditu. 

 

 Marketin-plana egiteko jarduera guztiak izan beharko dira kontuan: gastu 

finkoak, inbertsio-premiak, eta, horiekin batera, enpresak espero dituen 

diru-sarrera finkoak eta aldakorrak. 

 

 Enpresaren egoera aldakorretara egokitzeko, malgua izan behar du. 

 

 Enpresaren xedearekin koherentea izan behar du. 

 

 Garrantzi handiko tresna da; izan ere, finantzaketa ezinbesteko premia 

denez, kontrol ekonomikoa ondo egitea erabakigarria da enpresen bizi-

iraupenerako. 

 

 Aurrekontua prestatzen arduradun guztiek (komunikazio-, finantza-, 

produktu-, eta banaketa-arduradunek) hartu behar dute parte. Guztien 

artean ados jartzea, ordea, ez da hain erraza gertatzen: arduradunen 

artean tirabirak sortzen dira, bakoitzak bere burua eta bere ikuspegia 

babestu nahi izaten baitu.  

 

 

 

 

 

 

 



MARKETIN-PLANA 97 
 

 

Honako adibide hau baliagarri izan daiteke: 

Helburuak Ekintzak Epea Arduraduna Aurrekontua 

Produktu berria 

merkatuan sartzea 

1. Merkatu-

ikerketa eta  

merkatu-proba  

 

 

2. Breafinga 

 

3. Prentsa  

 

4. Kartelak 

 

5.Webgunea 

sortzea 

 

 Urtarrilean 

 

 Martxoan 

    

 

Apirilean  

 

 

   Ekainean 

 

 

   Uztailean 

 

 

Produktu-

arduraduna (1. 

ekintza) 

 

 

Komunikazio- 

arduraduna (2. 

3. 4. eta 5. 

ekintzak) 

 

     50. 000 € 

 

       5. 000 € 

 

      50. 000 € 

 

 

      10. 000 € 

 

 

            300 € 

 

Ospea handitzea eta 

irudia hobetzea 

6.Herriko futbol-

taldeari 

dirulaguntza 

ematea. 

 

    Irailean Merkataritza-

zuzendaria 

      10. 000 € 

 Guztira                          125.300 €  
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6.  KONTROL-EKINTZAK 
 

Marketin-planaren azken pausoak dira; egitekoak martxan jartzen diren kontrolatzea 

eta aurreikusitako helburuak bete ahal izatea xede duten mekanismoak dira. 

 

Hona hemen kontrol-ekintzak egiteko prozedura:  

 

● Marketin-plana egiteko tartea definituta, enpresek plangintzaren ebaluazioaren 

etekinak aurkezteko epeak aukeratu behar dituzte. 

 

● Enpresek epe jakinetan egin behar dituzten bileretan, antolatutako 

merkataritza-ekintzen bitartez sortutako errendimenduak neurtzen dira, 

marketin-jarduerak  eraginkorrak izan diren ala ez ikusteko. 

 

● Enpresek aukeratutako helburuak bete ahal izan dituzten neurtu behar dute. 

 

● Marketin-planaren ekintzen bitartez, aukeratu ziren eta lortu diren helburuen 

arteko aldea neurtuta, alde hori batez beste positiboa edo negatiboa izan den 

kontuan hartu behar dute enpresek. 

 

● Aldea negatiboa bada, ahalik eta ondoen konpontzeko jarduera-programa jarri 

behar dute abian. 

 

Hona hemen adibideak: 

 

Eman dezagun egoera hau dugula: salmenta-kopuru errealak > aurreikusitako salmenta-

kopurua. Zer ondorio izango luke? 

Egoera horretan gerta daiteke eskarien atzerapenak stock-etena ekartzea (biltegietako 

arazorik larriena). Biltegietan salgairik gabe geratzeari stock-etena deitzen zaio, eta 

bezeroarentzako arretan-eta ondorio larriak ekar ditzake. 

 

Kontingentziak konpontzeko honako programa hau egin behar dugu: 

 

✓ Hornitzaileekin premiazko eskariak negoziatu. 

✓ Segurtasun-stocka mantendu. 

✓ Hornitzaileei bideratutako eskariak (aginduak) aurreikusi. 

  

Eman dezagun orain egoera hau dugula: salmenta-kopuru errealak < aurreikusitako 

salmenta-kopurua. Zer ondorio izango luke? 
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Hori gertatuz gero, etekinak gutxitu egingo lirateke, eta horrek marka-irudian eragin oso 

kaltegarria izango luke. Orduan, beste programaren bat aplikatu beharko genuke arazoa 

ahalik eta ondoen konpontzeko. 

 

✓ Publizitate-jardueretan (online, offline ekintzetan) inbertsioak egin. 

✓ Komunikabideetan agertzeko harreman publikoen jarduerak egin. 

✓ Salmenta-sustapenak egin. 

 

Aurreko guztia laburbilduz, kontrol- eta jarraipen-prozesua honetan datza: 

 

 

Aldizkako neurketak  Zer gertatzen den jakiteko 

Diagnostikoa  Zergatik gertatzen den ezagutzeko 

Ekintza-zuzentzaileak Zer egin behar dugun erabakitzeko 

 

6.1. Marketin-planaren gaineko kontrol motak 

● Planaren helburuen kontrola: helburuak bete ahal diren analizatzean datza, 

aldeak konpontzeko ekintza-zuzentzaileak mahai gainean jarri behar ditugu.  

Helburuak honako hauek izan daitezke: salmentak gehitzea, etekinak lortzea, 

erosketa-maiztasuna gehitzea, merkatu-kuota handitzea, markarekiko 

leialtasuna finkatzea, produktuen errentagarritasuna lortzea, bezeroen 

asebetetze-maila neurtzea, produktuen salmenta herrialde gehiagotara 

zabaltzea, banaketa-kanal eraginkorrak izatea, eta abar. 

 

● Errentagarritasun-kontrola: produktu, herrialde eta banaketa-kanal bakoitzaren 

errentagarritasuna aztertzean datza. 

 

● Eraginkortasun-kontrola: Saltzaileen, komunikabide-jardueren eta bitartekarien 

eraginkortasuna neurtzen du. 

 

● Prozedura-kontrola: planifikazioaren pausuak martxan jartzeko merkataritza-

prozesuen kontrolean eta marketin-planaren kontrolean datza, ekintzen 

errendimenduak hobetzea helburu dela. 

 

● Arduradunen kontrola: eraginkortasuna, lan egiteko ahalmena (banakako 

lanerako eta elkarlanerako gaitasuna), motibazio-maila eta ezagutza teknikoak 

neurtzen dira. 
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● Aukeratu eta martxan jarri diren marketin-mixaren elementuen kontrola: 

Elementu horiek enpresaren helburuak lortzeko eraginik izan duten ala ez 

jakiteko balio du. 

 

● Kontrol estrategikoa: enpresak merkatuak dituen aukerak nola aprobetxatzen 

dituen analizatzea du helburu. 

 

            Marketin-planaren kontrolak huts egiten duenean, enpresak dituen sailetan 

barneko eta kanpoko auditoriak egin behar dira. 

 

 

 

 
 

6.2. Kontrol-ratioak  

Marketin-plana martxan jartzeak ekarri dituen irabazien jarraipena eta kontrola 

neurtzeko tresnak dira. 

Zenbatu ahal diren bi magnitude ekonomikoren arteko zatidurari deitzen zaio ratio, eta  

ekonomian oso erabilia da; enpresaren arduradunek eurentzako ratiorik aproposenak  

erabakitzen dituzte, eta ratio bakoitzeko zenbakirik onena ere bai. 

Mota askotako ratioak dira. Marketin-arloan hauek dira erabilgarrienak: 

● Salmenta-ratioa  

        Salmenta errealak eta marketin-helburuetan aurreikusitako salmentak   

konparatzen dira. 

 

              Salmenta-ratioa = salmenta errealak / aurreikusitako salmentak 

 

● Marketinerako gastuen ratioa 

             Marketin-jardueretara bideratutako baliabide ekonomikoak eta salmenta 

errealak konparatzen dira. Ratio horren zenbatekoak baliabide ekonomikoak 
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nola aprobetxatzen diren esaten digu; hau da, zenbat eta ratio txikiagoa, orduan 

eta hobeto aprobetxatua enpresak marketin-jardueretan inbertitutako dirua. 

Oro har, ratio horren urte batetik besterako gorabeherak handiak badira, 

enpresak beste nolabaiteko analisia egiten hasi beharko du.  

  

            Marketinerako gastuen ratioa = marketin-jardueretan gastua / salmenta 

errealak 

 

 

● Marketin-jarduerek sortzen duten errentagarritasun-ratioa 

 

            Marketin-jardueretan inbertitutako diruaren eta salmenten diru-sarreren arteko 

zatidura da. 

 

     Errentagarritasun-ratioa = marketinerako gastuak /salmentek sortutako diru-

sarrerak. 

 

            Badira errentagarritasunari lotutako hainbat ratio; adibidez, produktuen, 

banaketa-kanalen, herrialdeen, komunikabide-ekintzen, saltzaileen eta abarren 

errentagarritasuna neurtzeko ratioak. 

 

 

● Eraginkortasun-ratioak  

             Saltzaileak bisita bakoitzeko sortzen dituen diru-sarreren eta elkarrizketaren 

batez besteko denbora-tartearen arteko zatidura da. 

 

           Salmenta-indarraren eraginkortasun-ratioa = bisita bakoitzeko diru-sarrerak / 

saltzaileak eman ohi duen batez besteko denbora-tartea 

 

● Beste era batzuetako ratioak  

 

✓  Webgunearen bisita-ratioa = bisita errealak / aurreikusiko bisitak 

 

✓ Bezero-zorroaren ratioa = bezero errealen kopurua / aurreko urteko   

bezeroen kopurua 

         Horren  bidez bezeroen kopuruaren eboluzioa (urte batetik besterakoa) 

neurtzen da. 

 

✓ Ekintza komertziala neurtzeko ratioa 

             Denbora-tarte jakin batean (urtebetean, esate baterako) eskariak egin 

dituzten bezeroen kopurua eta enpresak duen bezero-zorroaren kopurua  

konparatzen dira. 
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             Ekintza komertzialaren ratioa = eskariak egin dituzten bezeroen 

kopurua / bezero-zorroa 
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