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1. MARKETIN DIGITALAREN GARAPEN-PLANA 

Ezertan hasi baino lehen, esan dezagun marketin digitalak, oro har, marketin 

tradizionalaren eginkizun berberak dituela baina aplikazio digitalek eskaintzen dituzten 

baliabideak erabiltzen dituela. 

Beraz, marketin tradizionalean jorratu beharreko 4 aldagaiak (4 P-ak edo Product, 

Place, Price eta Promotion) lantzen ditu marketin digitalak ere, baina modu digitalean; 

hain zuzen ere, gaur egunean boladan dauden baliabide digitalez baliatuz. 

Azken finean, enpresa batek bere produktuak edo zerbitzuak merkaturatzeko 

baliabide digitalak erabiltzen baditu, baliabide horiek osatuko dute marketin 

digitalerako plana. Marketin digitala dira bai produktuen publizitate-jarduerak, bai 

komunikazio-jarduerak, bai enpresak izan ditzakeen jendearekiko harremanak ere. 

Gaur egun, batez ere ordenagailu bidez egiten da hori guztia, edota, azken urte 

hauetan, telefono mugikorren bitartez. 
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Bestalde, bi ezaugarri nabarmen hauek bereizten dute marketin digitala marketin 

tradizionaletik: 

 Pertsonalizatzeko aukera ematen du. Garai digital honetan, 

kontsumitzaileak pertsonalizazio maila askoz handiagoa eskatzen du, eta 

marketin digitalaren teknika berriek pertsonalizazio maila hori ahalbidetzen 

dute. Izan ere, zibernautari berak nahi duen informazioa modu 

pertsonalizatu eta egokian helarazten zaio, eta baliorik edo garrantzirik ez 

duena baztertu egiten da. 

 

 Masiboa da. Marketin digitaleko tresnek askoz erabiltzaile gehiagorengana 

heltzeko aukera ematen dute. Gainera, erabiltzaile edo zibernauta 

gehiagorengana heltzeaz gain, segmentazioa egiteko aukera ere ematen 

dute, geroago azalduko den bezala. 

Gaur egun, marketin digitala Web 2.0 inguruneetan (webguneak, blogak edo 

bitakorak) eta sare sozialetan egiten da. 

 

1.1. MARKETIN DIGITALAREN ABANTAILAK 

Marketin digitalak baditu, gainera, kontuan hartu beharreko hainbat abantaila: 

1. Emaitzak neurtzeko aukera. Online egiten den guztia neurgarria da. Hau da, 

enpresak beti izaten du eskuragarri jarduera bakoitzak izan duen intzidentzia 

eta eraginkortasuna. Horretaz aparte, feedbacka zuzena da; hots, eroslearen 

eskutik zuzenean erantzuna jasotzeko aukera errazten du. 

 

2. Elkarreraginean aritzeko aukera. Zibernautarekin elkarreraginean aritzeko 

aukera eskaintzen du marketin digitalak; hau da, zibernauta –kasu askotan, 

bezeroa– ezagutzeko eta haren beharrak hobeto asetzeko. Horri esker, enpresa 

eta eroslearen arteko bitartekariak saihestu eta merkataritza-erlazio zuzenak 

ezar daitezke. 
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3. Pertsonalizatzeko aukera. Aukera guztiak pertsonaliza daitezke kontsumitzaile 

edota bezeroari egokituta; beraz; eraginkorragoak izan daitezke marketin 

tradizionalaren aldean. 

 

4. Prozesuak automatizatzeko aukera. Prozesua guztiz automata izan daiteke, 

gizakiaren inongo esku-hartzerik gabekoa. Beraz, enpresak bere baliabideak 

optimizatzen ditu. 

 

5. Malgutasuna. Marketin digitaleko ekintza guztiak berehala aldatu edota geldi 

daitezke. Horrela, elementuen eguneratzea erraztu egiten da, adibidez, 

katalogo bat aldatzea. 

 

6. Kostuak murrizteko aukera. Marketin tradizionaleko jarduerekin alderatuta 

(telebista, irratia, prentsa...), kostuak txikiagoak dira. Kostu-murrizketa horrek 

enpresa txikiei merkatu globaletara abiatzeko aukera ematen die. Beraz, 

mundu mailan aritzea errazten du bestelako inbertsiorik egin gabe. Kontzeptu 

hau ulertzeko, nahikoa da kontuan izatea merkataritza elektronikoak ekarri 

dituen abantailak. 

 

7. Enpresaren irudi berritzailea eskaintzen du. Marketin digitaleko tresnak 

erabiliz, nabarmen bultzatzen da enpresak lortu nahi duen irudi berritzailea. 

Gaur egun, arraro egiten da webgunerik gabeko enpresa bat aurkitzea edota 

sare sozialak erabiltzen ez dituena, eta, hori dela eta, ezinbestekoa da mundu 

digitalean egotea, irudi berritzailea bilatu eta erakutsi nahi bada. 
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1.2. ONLINE BEZEROAREN PORTAERA 

Marketin digitala ulertzeko bide honetan, ezinbestekoa da zibernauta edota 

online bezeroaren berezitasunak ongi identifikatzea. Garbi eduki behar da guztiz 

ezberdinak izango direla, batetik, enpresak bezeroekin komunikatzeko abiatutako 

prozesua eta, bestetik, bezeroak erosteko orduan burutu ditzakeen jarduerak edo 

eroste-prozesuak. Hori dela eta, produktuak eta zerbitzuak online eskaini nahi dituen 

enpresak ezinbestean ulertu behar ditu mundu berri horren ezaugarriak, eta kontuan 

hartu zer aukera eskaintzen dituen. Horretarako, oro har, honako hauek hartu beharko 

dira aintzat: 

1. Online kontsumitzaileak mesfidantzaren hesia gainditu beharko du. 

Bezeroaren konfiantza irabaztea ezinbestekoa izango da enpresaren jarduera 

eta salmentak aurrera eramateko. Era berean, konfiantza hori bereganatzeko, 

nahitaezkoa izango da enpresak produktu eta zerbitzu ona eskaintzea eta 

webgune interesgarria izatea. Baina, faktore logiko horiez gain, ezin da ahaztu 

sare sozialek izan dezaketen garrantzia; hain zuzen ere, enpresak inguru 

horretara ari dira hedatzen beren jarduera digitala azken urte hauetan. 

 

2. Mundu birtualeko komunikazioa ez da soilik enpresaren eta bezeroaren 

artekoa Izan ere, gaur egun merkatua osatzen duten bezeroak sare sozialen 

bitartez daude elkarrekin konektatuta. Azken batean, bezeroek edo 

kontsumitzaileek beren artean komunikatzeko aukera ezin hobea dute, bai web 

2.0 plataformen bitartez, bai sare sozialek eskaintzen duten marketin biralaren 

bitartez. 

 

3. Online bezeroa gardenagoa da. Gaur egun plataforma digitalek gure 

bezeroaren portaera hobeto ezagutzea ahalbidetzen dute, eta, arestian esan 

den bezala, neurgarriagoak dira sareko prozesuetan ematen diren pausoak. 

Izan ere, webguneek eskaintzen dituzte neurtze- eta analisi-tresna batzuk, eta 

tresna horiek erraztu egiten dute bezeroak hobeto ulertzeko lana. Arlo 
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horretan web-analisiek duten papera oso garrantzitsua da (adibidez, Google 

Analytics). 

 

4. Era tradizionalean baino merkeagoa da bezeroak lortzea. Betiere, horretarako, 

ongi erabili behar dira marketin digitalak eskaintzen dituen tresnak. Agerikoa 

da Internetek nazioarteko merkataritzan izan duen eragina, edozein enpresari 

mundu osoan saltzeko aukera ematen baitio. Faktore horrengatik ere esan 

daiteke marketin digitaleko jarduerak ekonomikoki errentagarriagoak direla 

marketin tradizionalekoak baino.  

 

5. Bezero birtualak erosotasuna eta berehalakotasuna bilatzen ditu. Prezioaz eta 

kalitateaz gain, bezeroak aski baloratzen ditu ezaugarri bi horiek produktu edo 

zerbitzu bat eskuratzeko orduan. 

 

6. Zailagoa da bezero birtuala fidelizatzea. Internet, eta azken finean mundu 

birtual hori, tresna ezin hobea bilakatzen da bezeroak merkatu globalean izan 

ditzakeen produktuak konparatzeko orduan. Hori dela eta, kasu askotan, 

bezeroa fidelizatzea zaila izango da. 

 

1.3. ONLINE BEZEROAREN TIPOLOGIA 

Kontuan hartzekoa da, batetik, jende guztiak ez duela Internet sarea erabiltzeko 

aukerarik, eta, bestetik, erabiltzaileek modu askotan erabiltzen dutela. Hori dela eta, 

ezinbestekoa da hausnarketa sakona egitea erabiltzaileen tipologiaren gainean. 

Alde batetik, tipologia soziodemografikoaren gaineko azterketa kontuan hartzen 

bada, hainbat ikerketaren arabera, honako hau da sarean aritu eta sarean 

kontsumitzen duen pertsonaren tipologia: 

- 25 eta 49 urte arteko pertsona 

- Bigarren Hezkuntzako edota unibertsitateko ikasketaduna 

- hirigunekoa 
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- %70, emakumezkoa 

- %62, sare sozialen erabiltzailea erosketa egin baino lehen (adibidez, 

deskontu-kupoiak jasotzeko edo beste erabiltzaile batzuen iritzia eta 

feedbacka jasotzeko) 

- 3 erosletik 1ek, produktuaren markaren eta sare sozialen arteko lotura 

egina bere egitura kognitiboan 

- informazioa konpartitzen duena (emakumeen ehuneko handi batek 

jasotako produktu edota zerbitzuei buruzko informazioa konpartitzen du) 

- erosketa asko gailu mugikorren bitartez egiten duena (Chicagoko 

Unibertsitateko Survey Lab ikerketa-zentroaren arabera, Europan Internet 

bidezko erosketen %20 gailu mugikorren bitartez egiten da jadanik eta 

kopuru hori gorantz doa etengabe) 

Tipologia psikologikoa irizpide hartuta, berriz, honako erosle mota hauek 

bereizten dira Interneteko merkatuan: 

- Oldartsua. Eskaintzak eta azken uneko aukerak bilatzen dituen erosle mota 

da. Bulkaden ondorioz erosten du. 

 

- Pagotxen bilatzailea. Erosle mota honek prezioari ematen dio garrantzia, 

eta, horren ondorioz, askotan gutxietsi egiten ditu beste ezaugarri batzuk 

(bermea, kalitatea, epeak…). 

 

- Detektibea. Sarean murgiltzen da produktu eta prezioak konparatzeko eta, 

aldi berean, beste erosle edo erabiltzaileen iritziak egiaztatzen ditu. 

Gustuko du hausnarketa sakona egitea ezer erosi baino lehenago. 

 

- Leiala. Online denda gutxi batzuekiko leialtasun handia du, eta ez du 

gogoko beste leku batzuetara jotzea. Esperientzia positiboa izanez gero, 

dendaz aldatzea kostatzen zaio, nahiz eta sarean aukera hobeak izan. 
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- Zuhurra. Erosle mota honek ez du sarean erosteko esperientziarik edo, 

esperientzia badu, oso eskasa izan da. Horrenbestez, konfiantza osoko 

dendetan erosten du, eta ordaintzeko moduei garrantzi handia ematen die. 

 

- Neurriduna. Zentzuzkoa eta orekatua da erosle mota hau. Ez du bezero 

leialaren pasiorik, baina ez du detektibeak bezainbeste denbora behar 

hausnartzen eta konparatzen jarduteko. 

 

- Kritikoa. Kontu handiz jokatzen du erosketa-prozesu guztian; ez bakarrik 

prezioa edo kalitatea aztertzeko orduan, baizik eta epeak edota bermeak 

zaintzeko orduan ere bai. Esperientzia txarra izanez gero, bere kasu 

partikularra konpartitzen du, sarean beste bezeroekin edo bezerogaiekin 

kontaktatuta. 
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2. MARKETIN DIGITALERAKO PLANA GAUZATZEKO URRATSAK 

Nahiz eta online bidezko merkaturatzeak komunikazio aukera berriak ireki, 

marketin digitalerako planak, funtsean, tradizionalak bezalakoak izaten dira, eta, 

askotan, marketin tradizionalak jadanik erantzunda izaten ditu plan digitalean egiten 

diren galderak. 

Horregatik guztiagatik, logikoa da marketin digitalerako plana gauzatzean eman 

beharreko urratsek erlazio zuzena izatea marketin tradizionalarekin. Honako grafiko 

honetan ikus daitezke urrats horiek, baita osatzen duten prozesua ziklikoa dela eta 

denboran errepikatu egiten dela ere. 

 

Marketin-plana gauzatzeko urratsak 

 

 

 

egoerari 
buruzko 

hausnarketa 

helburuak
  

estrategiak taktika 

ekintzak eta 
kontrola 
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2.1. EGOERARI BURUZKO HAUSNARKETA 

Lehenengo urrats honetan, enpresaren egoera eta haren ingurunea (edo enpresa 

bera baldintzatzen duten eragileak) aztertuko dira Horretarako,  bi bloke nagusi 

aztertu behar dira: 

 Mikroingurunea. Enpresa zuzenean baldintza dezaketen eragileak 

aztertuko dira bloke honetan; besteak beste, lehiakideak, 

hornitzaileak, bezeroak… 

 

 Makroingurunea. Bloke honetan, berriz, enpresa zeharka 

baldintzatzen duten eragileak izango dira aztergai. Hau da, enpresek 

eta eragileek ez dute erlazio zuzenik izango, baizik eta zeharkakoa, 

esaterako, eragile makroekonomikoak (besteak beste, krisia, 

hazkundea, eta langabezia-tasak), ezaugarri soziologikoak 

(kontsumo-joerak, modak, etab.), faktore politikoak, legedi 

orokorrak, alderdi etikoak… 

 

Marketin digitalari berari buruz, hau da, mundu birtualari buruz hausnartzeko, 

enpresarekin lotutako merkatuaren egoera “digitalari” begiratu behar zaio. Hots, 

merkatu jakin horretan kontsumitzaileek zer portaera duten kanal digitalak erabiltzen 

dituztenean. Komeni da, horretarako, kontu hauen inguruan gogoeta egitea:  

 Kontsumitzaileek erabiltzen al dituzte bilatzaileak merkatuko 

produktuak bilatzeko? Nola? Zer bilatzaileren eta zer gako-hitzen 

bitartez? 

 Lehiakideek ba al dute webgunerik? Nolakoak dira?  

 Ba al dago konparatzailerik enpresaren merkatuan? (adibidez, 

acierto.com, rastreator.com, lastminute.com…) 

 Ba al dago webgune espezializaturik enpresaren merkatuan? 

Nolakoa da? Zer eremu bereganatzen du? 
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AMIA hausnarketa. Dagoeneko definitu dira enpresa inguratzen duten eragileak; 

hau da, kokatu da enpresa eta zehaztu dira hura baldintzatzen duten eragileak. 

Garaia da, beraz, aipaturiko faktoreei so egin eta ondorioak ateratzeko. 

Horretarako, enpresak dituen Ahulguneak, Mehatxuak, Indarguneak eta Aukerak 

izendatuko dira grafikoki; hain zuzen ere, AMIA deritzon analisia egingo da.  

 

AMIA analisiaren grafikoa 

AMIA tradizional batek definitzen duen bezala, ezkerreko blokeak enpresari berari 

dagozkion ezaugarriak dira (barne-ezaugarriak), eta eskumakoak,enpresaren esku ez 

daudenak (kanpo-ezaugarriak). 

Izenek dioten bezala, goiko aldean dauden blokeak negatiboak dira (ahulguneak) 

eta behean daudenak, ordea, positiboak.  

 

  

Ahulguneak Mehatxuak 

Indarguneak Aukerak 
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2.2. HELBURUAK 

Marketin digitalean finka daitezkeen helburuak era askotakoak izan daitezke. 

Logikoena da pentsatzea enpresaren helburua saltzea dela (eta azken helburu gisa, 

horixe da garrantzi handiena duena), baina logika digital egokia jarraitzen duen edota 

irizpide digitala barneratuta duen enpresak, halabeharrez, 5 bloke nagusitan banatuko 

ditu lortu beharreko helburuak (marketin digitalaren planaren helburuak): 

 Saltzea. Enpresaren salmentak indartzeko erabiliko da Internet sarea, bai 

Internet bidezko salmenta zuzenak indartzeko, bai ingurune digitaletik kanpoko 

salmentak indartzeko. Horretarako, kontaktuak erabiliko dira.  

 Zerbitzua ematea. Tresna digitalak erabiliko dira saldu aurreko edota saldu 

osteko zerbitzuak eskaintzeko. Hortaz, bezeroarekin komunikazio-kanal berri 

bat sortzea izango da helburu nagusia, eta ez salmenta hutsa lortzea. 

 Hitz egitea, komunikatzea eta feedbacka jasotzea. Arestian aipatu den bezala, 

enpresaren helburua bezeroarengana hurbiltzea da. Halaber, oso komenigarria 

da bezeroaren feedbacka jasotzea, enpresaren jarduerak edota produktuak 

hobetu nahi badira, behintzat. 

 Aurreztea. Komunikazio-prozesuak nabarmen merkatzen dira tresna digitalak 

erabilita, zeren halako tresnek prozesu horiek murriztu eta automatizatzeko 

aukera ezin hobea eskaintzen dute. 

 Hunkitzea. Markaren merkatuko kokapena zehaztu, aldatu edota indartzeko 

beharra gertatzen denean jarriko da martxan. 

 

Urrats honetan, enpresak argi eta garbi zehaztu beharko ditu ezartzen dituen 

helburuak eta, nola ez, zer metodoren bidez neurtuko dituen lortutako emaitzak. 

Alegia, enpresak era askotako helburuak baditu, hau da, saltzeaz gain beste helbururik 

badu, helburu horien guztien lorpena neurtzeko moduak ezarri beharko ditu. 
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2.3.  ESTRATEGIAK 

Ez baino lehen, argi eduki behar da marketin digitaleko estrategiak moldatu egin 

beharko direla bezeroen jarreraren eta merkatuaren ezaugarrien arabera.  

Normalean edo ia gehienetan, marketin digitaleko estrategiak adosteko, 

osotasunean hartu behar izaten da enpresa, eta ez dira ahaztu behar produktua 

merkaturatzeko kanal guztiak ere. Beraz, ezin da marketin digitala isolatutako zerbait 

gisa ulertu, enpresa guzti-guztian gertatzen den prozesu gisa baizik, eta prozesu 

horretan elkarreraginean daude merkaturatze-kanal guztiak, erabat integratuta.  

Bestalde, marketin digitaleko estrategiak salmenta-ziklo osoari eskaini behar dio 

estaldura, alegia, saldu aurreko unetik hasi eta saldu osteko zerbitzua bukatu arte; 

horrela, sendotu egiten dira bezeroekiko erlazioak.  

Marketin digitalaren estrategian, honako arlo hauek nola landu zehaztu beharko 

da: 

 Enpresaren helburuak betetzea, bezero gehiago egitea eta ordura arteko edo 

betiko bezeroak mantentzea. 

 Kanal digitalaren bitartez eskainiko diren produktu edo zerbitzuak lehenestea. 

 Zenbat jenderengana heldu behar den lehenestea. 

 Enpresaren eskaintzaren onurak komunikatzea. 
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2.3.1. Segmentatzea (Xede edo helburu den publikoa zehaztea) 

Produktu edo zerbitzu bat eskaintzen duen enpresarentzat guztiz erabakigarria 

izango da bere merkatua segmentatzea egitea. Horretarako, enpresa orok bere 

bezerogaiak identifikatu beharko ditu, bezerogai horien ezaugarriak ezagutzen saiatu 

eta zer portaera duten aztertu enpresak eskaintzen dituen produktuen aurrean. Hona 

hemen segmentazio-prozesuan ematen diren urratsak: 

 

a) Identifikatzea 

Kontsumitzaileak taldekatzeko, aldagai garrantzitsuenak biltzen dituen lau 

zutabe nagusi aztertuko dira: geografikoa, demografikoa, psikografikoa eta 

erosketa-jarreren ingurukoa. 

 Zutabe geografikoa. Kokapen geografikoa edo eremua (herrialdea, eskualdea, 

herria...) eta biztanle dentsitatea (hirigunea, landa-ingurunea, hirigunearen 

tamaina…) hartuko dira kontuan. Aldagai horiez gain, klimak ere baldintza 

dezake eremu geografiko baten bilakaera, eta kontuan hartzekoa izan liteke. 

 

 Zutabe demografikoa. Adina, sexua, familiaren tamaina, bizibidea, talde 

etnikoa, heziketa-maila, eta abar izango dira taldeak segmentatzeko erabiliko 

diren aldagaiak. 

 

 Zutabe psikografikoa. Arlo honetan aztertu behar dira gizabanakoaren 

interesak, motibazioak, balioak, jarrerak… 

a) Identifikatzea 
Antzeko 

kontsumitzaileak 
taldekatzea 

b) Hautatzea 
Enpresak 

identifikatutako 
taldeak 

hautatzea 

c) Merkatuan 
kokatzea   

Talde horiei adierazi 
nahi zaien ideia 

aurkeztea 
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 Erosketa-jarreren inguruko zutabea. Kontsumitzaileak erosketen aurrean duen 

jarrera oso irizpide interesgarria da segmentaziorako. Zutabe honetan aztertu 

behar dira produktu edo zerbitzuaren erabiltze-maiztasuna, markarekiko 

leialtasuna, bezeroa zer fasetan dagoen produktua erosi aurretik 

(bezerogaia/lehen erosketa egindakoa/ohiko bezeroa) edota zer berezko joera 

duen.  

 

b) Hautatzea 

Enpresek moldatu egin behar dute eskaintza bezerogaientzat, behin merkatu-hobi 

edo merkatu-nitxo bat identifikatu ondoren. Horretarako egiten da segmentazioa, 

enpresak eskaintzen dituen produktuak edota zerbitzuak talde jakin horietara 

moldatzeko, eta, hori dela eta, gerta liteke produktu bera oso estrategia ezberdinen 

bidez merkaturatzea.  

Adibide esanguratsua da Ford Mondeo auto-modeloaren 

merkaturatze-estrategia. Auto hori 1993an atera zen merkatura lehen 

aldiz, eta aldi berean atera zen Ipar Amerikako merkatuan eta 

Europako merkatuan, nahiz eta oso merkatu ezberdinak izan. Hau da, 

nahiz eta produktu bera izan, merkatuko segmentu ezberdinak zituen 

helburu –auto-modelo berbera, bi kontinentetan–. Eskaintza 

bezerogaientzat egokitzeko, Ipar Amerikan utilitario izendatu zen; 

Europan, berriz, berlina. Hots, merkatu batean gazteentzako auto 

praktikoekin identifikatu zen, eta beste merkatuan familiaburu edo 

gizonentzako autoekin. 

Adibide horren bidez, erraz uler daiteke nola eskain daitekeen produktu berbera 

segmentu ezberdinetan eta zer-nolako estrategiak erabil ditzaketen enpresek 

horretarako. 

Dena dela, segmentuak ez dira beti aipaturiko adibidean bezala hautatzen. Hain 

zuzen ere, segmentu bat hautatzeko hainbat eredu daude. Hona hemen eredu horien 

laburpena: 
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 Segmentu bakarra hautatzen duen eredua. Enpresak segmentu bakarrean 

kontzentratzen ditu ahalegin guztiak. Normalean, baliabide gutxiko enpresek 

erabiltzen dute eredu hau. Adibidez, herri bateko harategi batek herrian edo 

auzoan saltzeko ahaleginak egingo ditu, eta ez du baliabiderik xahutuko beste 

herrialde edota auzoetara zabaltzeko; azken batean, hura ez da bere merkatua. 

 

 Segmentuen arabera espezializatutako eredua. Ezberdintze-estrategia ere 

esaten zaio espezializazio mota horri, azken batean, segmentu ezberdinetarako 

eskaintza eta estrategia ezberdinak erabiltzen direlako. Hau da, segmentu 

bakoitzerako kanal eta sustapen-bide onenak edota egokienak aukeratzen dira. 

Estrategia honen adibide da arestian aipatutako Ford Mondeo auto-modeloa 

merkaturatzeko estrategia. 

 

 Produktu jakin batean espezializatutako eredua. Enpresak produktu bakar 

batean jartzen du indarra, eta, zein segmentutara heldu nahi den kontuan 

hartuta, produktuaren ezaugarriak aldatzen ditu.  

 

 Merkatu jakin batean espezializatutako eredua. Merkatu jakin batean 

espezializatzen da enpresa, eta merkatu horretan hainbat produktu edo 

produktu sorta eskaintzen ditu. Musulmanentzako harategiak izan daitezke 

adibiderik esanguratsuenak, aski bereizitako merkatuarentzat egokitzen 

baitituzte produktuak.  

 

 Merkatu osoa estaltzen duen eredua. Enpresak merkatu osoa bereganatzea du 

helburu eredu honek. Horretarako, hainbat estrategia erabiltzen ditu: alde 

batetik, merkatu osorako marketin-estrategia (marketin mix ezberdindu 

gabea), eta, bestetik, marketin-plan zehatzak (marketin mix ezberdindua) era 

bateko edo besteko merkatuko segmentuetarako. 
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c) Merkatuan kokatzea 

Segmentazio-prozesuaren azken urratsa merkatuan kokatzea da. Enpresak egoki 

landu behar ditu eskaintza eta irudia, hain zuzen ere, kontsumitzailearen aurrean 

produktuaren irudi positiboa lortu eta produktuak leku nagusia eta berezia lortzeko. 

Enpresak hitz emango dio aukeratutako merkatu zein merkatu-segmentuari, 

besteak beste, zenbait onura lortuko dituela eskaintzen zaion produktuaren edo 

zerbitzuaren bidez. Orduan, bezerogaiek, enpresa gainerako lehiakideekin konparatu 

ondoren, erosi beharreko produktuari buruzko ideia edo iritzia izango dute. 

Beraz, azken finean, helburua honako hauek jakitea da: nola desberdintzen diren 

norberaren enpresaren produktu edo zerbitzuak lehiakideenetatik, eta zer iritzi 

eragiten duten. 

Gaur egun, gure gizartean dagoen merkatu saturazioa dela eta (kontuan hartu 

behar da enpresen arteko lehia etengabekoa dela), ezinbestekoa da enpresaren 

produktua, irudia eta marka ondo kokatzea konpetentziatik nabarmentzeko.  

 

2.3.2. Marketin mix estrategia 

Aurreko urratsetan eskatutakoa bete ondoren (identifikatzea, hautatzea eta 

merkatuan kokatzea), estrategia garatu beharko du enpresak. 

Kanal digitalen eragina optimizatzeko (webguneak, posta elektronikoa, sare 

sozialak…), funtsezkoa da enpresaren eskaintza nabarmendu eta konpetentziarenetik 

guztiz bereiztea.  

4P-en teoria (Product-Price-Place-Promotion) baliabide eraginkorra da estrategia 

integrala garatu nahi bada; hain zuzen ere, produktuaren merkaturatze-estrategia 

egokia garatzeko, 4 elementu edo aldagai garrantzitsu horiek jorratu behar dira. 

Marketin-planaren aldi exekutibo eta operatiboak aurrera eramateko, ibilbide-orri ezin 

hobea da marketin mix-ak aipatzen duen 4Pen teoria, alegia, Produktua, Prezioa, 

Banaketa eta Sustapena aldagaiak nola landu aztertzen duen teoria. 
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Marketin digitalari dagokionez, geroago ikusiko den bezala, Sustapena eta 

Banaketa aldagaiak dira etekin handienak sortzen dituztenak. Dena dela, atal honetan 

4 aldagaiak azalduko dira: 

 Produktua. Enpresak merkatuari edo kontsumitzaileari eskaintzen dizkion 

atributu material eta ez materialak dira produktua. Produktuak zer ezaugarri 

fisiko izango duen zehaztu eta erabaki behar du enpresak (kolorea, forma, 

bilgarriak, ezaugarri teknikoak, kalitatea, saldu ondoko zerbitzua…), edota 

produktuak eskaintzen dituen atributu ez materialak (ospea, luxua, 

segurtasuna, fidagarritasuna…). Urrats honetan, ezaugarri horiek guztiak nola 

zehaztuko diren eztabaidatu eta erabaki beharko du enpresak. 

Kontuan hartu behar da erabiltzaileek elkarrekin komunikatzeko aukera 

izango dutela ingurune digitaletan Web 2.0k eskaintzen dituen komunikazio 

sareei esker, eta interesgarria da erabiltzaileei aukera ematea plataforma 

digitalean produktuari buruzko aipamenak uzteko. Enpresak ezin du ahaztu 

komunitatearen ideia edo iritziak duen garrantzia, ezta komunitatearen beraren 

garrantzia ere… Horregatik erabaki beharko du ea interesatzen zaion iritziak 

jasotzeko gunerik izatea eta ea horretarako plataforma digitalik sortuko duen 

(web-ak, blogak, sare sozialak…); bestela esanda, ea jasoko duen produktuei 

buruzko feedbackik.  

 Prezioa. Prezioa eta ordaintzeko erak ere definitu beharreko ezaugarriak dira, 

eta, era berean, prezioa ezberdintzeko estrategiarik erabiliko den ala ez zehaztu 

beharko da. Merkataritza alorrean asko zaintzen den aldagaia da, eta, 

beharbada, moldagarriena ere bada. Plataforma digitaletan, prezioekin aise 

jolas dezake enpresak, betiere, margenak ziurtatzen baditu, noski. Plataforma 

tradizionalarekin alderatuta, plataforma digitalean sinplifikatu egiten dira 

prezioarekin jokatzeko prozesu operatiboak. Adibidez, errazagoa da 

webguneko prezioak aldatzea (bat-bateko ekintza da, eta kostu gutxikoa), 

katalogo tradizional bateko prezioak aldatzea baino (katalogo berriak sortu 

beharko lirateke eta oso garestia da hori). 
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Horretaz aparte, plataforma digitalak erabilera-kostuak murrizteko aukera 

ematen du, batez ere banaketa alorrean; izan ere, askotan bitartekariak saihets 

daitezke, eta, horri esker, prezioak jaitsi. Beraz, aldagai honi dagokionez, 

plataforma digitalek onura nabarmenak dakartzate. 

 Banaketa (plaza). Aldagai honetan enpresaren produktua edo zerbitzua non 

salduko den zehazten da. Hau da, salmenta banaketa-kanal baten bidez edo 

zuzenean egin daitekeenez, une, leku eta egoera egokienak aukeratu behar dira 

eskainitako produktuak edota zerbitzuak salgai jartzeko. 

Marketin digitalaren eraginez, aldagai honek sekulako bilakaera izan du 

azken urteotan, hain zuzen ere, eredu tradizionaletik eredu digital eta 

birtualera pasatu garelako. Sareko baliabideek enpresa eta erabiltzaileak 

hurbildu egin dituzte, eta haien arteko elkarreragina bultzatu. Gainera, 

plataforma digitalen eraginez, banaketa-kanalaren zati handi bat galdu egin da 

—kasu batzuetan, osoa—, eta horrek banaketa-prozesuak goitik behera aldatu 

ditu. 

Hori guztia dela eta, banaketaren alorrari dagokionez, hainbat ezaugarri 

aztertuko dira ondorengo orrialdeetan: nola jarri bezeroen esku enpresaren 

produktu eta zerbitzuak, edota zer-nolako elkarreragina sortzen den. 

Horretarako, beharrezkoa da webguneak, blogak eta sare sozialak aztertzea. 

 Sustapena. Kontsumitzailearengana hurbiltzeko metodoak ere asko garatu dira 

azken urte hauetan, eta, horri esker, eraginkorragoak eta neurgarriagoak dira 

gaur egun. Era berean, produktu zein zerbitzuak sustatzeko estrategiek ere 

bilakaera handia izan dute, eta KBK (Klik Bakoitzeko Kostua) edota EBK 

(Erosketa Bakoitzeko Kostua) sustapenerako metodoek askoz ere eraginkorrago 

egin dute enpresaren esku-hartzea arlo horretan. Geroago aztertuko dira 

metodo berritzaile horiek. 
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2.3.3. Komunikazio-estrategiak 

Komunikazio-fluxuaren nondik norakoak kontuan hartzen badira, hainbat 

komunikazio-estrategia identifika daitezke. Honako hauek dira esanguratsuenetako 

batzuk: 

 Erabiltzaileak beste webgune batetik enpresaren webgunera ekartzea. 

Komunikazio-estrategia honen helburua hau da: enpresarentzako 

interesgarriak diren Internet erabiltzaileak, alegia, webgune jakin bat bisitatzen 

duten kontsumitzaileak bere webgunera erakartzea. Azken batean, enpresaren 

estrategia bere webgunea ezagutaraztea da edota markaren izena sustatzea. 

Horretarako, enpresak honako taktika hauek erabil ditzake: alde batetik, 

publizitatearen bidez, segmentu garrantzitsu batek produktuari edo markari 

buruz informazioa izatea eta haren interesa piztea (KBK edota EBK), eta, 

bestetik, bilatzaileen marketina, babeste digitala edota marketin birala 

erabiltzea. Esan bezala, indarra egin beharko da ekinbide guztiak hel daitezen 

enpresak aldez aurretik adostutako segmentu interesgarrienetara. 
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Honako adibide honetan Mercedes auto-fabrikatzaileari interesgarria 

iruditu zaio elpais.com orrialdean egotea; izan ere, orrialde hori bisitatzen duen 

segmentua interesatzen zaio. 
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 Baliabide ez-digitalen bitartez webgunera erakartzea. Estrategia honi esker, 

tresna tradizionalak erabili, eta enpresak eratutako kanal digitaletara erakarriko 

dira bezerogaiak. Kasu askotan, eredu tradizionaletatik digitalera migratzea 

izaten da enpresaren helburua.  

 

Horrelakoetan, telebistan edota irratian iragarkiak jartzea izaten da 

taktikarik erabiliena. 

 

 

 

Aski ezagunak dira trivago.com webguneak egin dituen telebista-kateetako 

iragarkiak. Esan bezala, hedabide tradizional bat erabiliz (telebista kasu 

honetan) kontsumitzaile potentzialak kanal digitaletara eramatea du helburu.  
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2.4. TAKTIKAK 

Behin helburuak eta estrategiak definituta, marketin-programa eta erabiliko diren 

taktikak zehaztuko dira. Horretarako, elementu operatiboak eta praktikoak zehaztuko 

dira.  

Egingo den guztiak webgunea izango du ardatz, eta definitutako taktikek bezeroak 

lortu eta fidelizatzeko helburua izango dute. Hori guztia jakinik, enpresaren taktikak lau 

jarduera nagusitan banatuko dira: 

 

 

2.4.1. Erakartzea 

Taktikaren azpiatal honetan, enpresak bi jardunbide zehaztu beharko ditu. Alde 

batetik, bezero potentzialak nola erakarriko dituen bere produktuetara, eta, bestetik, 

bezero horiei nola emango dien bere produktuen berri. Beste hitz batzuk erabiliz, esan 

daiteke atal honetan definituko dela enpresak bere burua iragartzeko zer-nolako 

tresnak erabiliko dituen. Azken finean, enpresak nola erakutsiko duen bere produktua 

zehaztuko da atal honetan. Horretarako, enpresak hainbat tresna erabil ditzake : 

Erakartzea       

Nola ezagutarazi 
produktua bezero 

potentzialei? 

Bihurtzea       
Nola lortuko ditu 

bezeroak enpresak? 

Eustea          
Nola lortuko du 

enpresak bezeroaren 
konfiantza? 

Neurtzea 
Non eta nola hobetu behar 

du enpresak? 
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- Bilatzaileetako kokapena. Hainbat iturriren arabera, Interneten egiten 

diren erosketen ia %70 bilatzaile batean hasten dira, batez ere lehen 

erosketa denean. Hona hemen adibide praktiko bat:  

Demagun pertsona batek liburu elektroniko bat erosteko asmoa duela. 

Hainbat ikerketaren arabera, horrelako erosketa-prozesu batean 

murgiltzen den jendearen %70 bilatzaile batean sartuko da erosketa 

hori egiteko. Horretarako, “e-bookoferta” edo antzeko esaldiren bat 

idatziko du Googlen. Hori dela eta, liburu elektronikoak saltzen 

dituzten enpresentzat guztiz garrantzitsua izango da Googlen izango 

duten leku-hartzea edo kokapena (gogoratu Google dela bilatzaile 

erabiliena alde nabarmenarekin): enpresaren sarrera edo kokapena 

zenbat eta gorago agertu bilaketan, orduan eta salmenta egiteko 

aukera handiagoa egongo da, enpresa nabarmendu egingo delako 

atzean agertuta baino. Beraz, enpresak bilatzailean izango duen 

kokapena egoki kudeatzea guztiz garrantzitsua eta erabakigarria da 

sarean salmentak lortzeko borrokan.  

 

Bilatzaileen marketina edo bilatzaileetako kokapena baldintzatzen 

duten baliabide garrantzitsuenak hiru dira: gako-hitzen kudeaketa, 

BO (Bilatzaileen Optimizazioa; ingelesez SEO,Search Engine Optimization) 

eta BM (Bilatzaileen Marketina; ingelesez, SEM Search Engine Marketing). 

 

Gako-hitzen (keywords) kudeaketari dagokionez, enpresak hitz edo hitz 

multzoekiko erabaki bat hartu beharko du. Hau da, enpresak sumatu 

beharko du bezero potentzial batek zer idatziko duen bilatzailean 

enpresaren webgunera heltzeko. Beraz, gure merkatua Bilbon kokatutako 

loradenda bat balitz, loradenda horretako webguneak “Bilbo” eta 

“loradenda” hitzak izan beharko ditu bere edukietan. Horren zergatia 

nabaria da; hain zuzen ere, bezero potentzialak Googleko bilaketa-koadroan 

seguru asko “loradenda Bilbo” idatziko du.  
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Beraz, enpresak gako-hitzen gaineko hausnarketa sakona egin beharko 

du, eta, horretaz gain, bere edukietan, gako-hitzak izan beharko ditu 

kontuan sarean dauden bezero potentzialak erakartzeko eta, ondorioz, 

salmentak sustatzeko. 

 

BO eta BM elementuei dagokienez, erabakigarria da Googlek nola 

funtzionatzen duen ulertzea (gogoratu bilatzaile hori dela erabiliena eta 

joera markatzen duena). Hain zuzen ere, Googlek bi funtzionatzeko era ditu: 

 

Alde batetik,BO ordena dago. Bilatzeko ordena logikoa erabiltzen du; 

hau da, bilatzaileak, bilaketa koadroan jarritako gako-hitzak ardatz hartu, 

eta ordena logikoan erakusten ditu emaitzak. Ordena logikoa azaltzea zaila 

da, Googlek eta edozein bilatzailek beren algoritmo propioak baitituzte 

(horixe da, hain zuzen, arrakastaren gakoetako bat), baina esan daiteke 

ordena logiko hori sarrera-kopuruaren arabera egiten dela. Aurrerago 

azalduko da kasu praktikoen bidez. 

 

Bestetik, BM ordena beste era batean antolatzen da: gako-hitzak 

ardatz hartzen dira, baina enpresek ordaindu egiten diote bilatzaileari beren 

iragarkiak lehendabizikoak izan daitezen. Emaitzak begi-bistan egotea, 

nabarmentzea eta arreta bereganatzea da helburua. Gogoratu behar da 

Googleko bilaketa batean ia inor ez dela emaitzen bigarren orrira pasatuko; 

beraz, erabakigarria da lehen orrian ez ezik, lehendabiziko 4 edo 5 

sarreretan izatea. Azken finean, BM ordena erabiltzea Googlen publizitate-

kanpaina bat egitearen parekoa da. 

 

Googleren bidez egindako bilaketaren emaitzetan, BMen aritutako 

enpresak (SEM ingelesez) ”babestutako loturak” ataletan agertzen dira 

(enlaces patrocinados). Honelaxe agertzen dira bilatzailean BO eta BM 

emaitzak: 
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BM eremuan agertzen diren enpresa iragarleak Googleri era batean 

edo bestean ordaintzen diote. Publizitate hori Google Adwords 

erremintaren bitartez antolatu eta osatzen da, eta, normalean, KBK 

sistemaren bitartez ordaintzen da, hau da, egindako klik-kopuruaren 

arabera. Publizitate-kanpaina bat antolatzean, Google Adwords erremintak 

segmentatzeko (enpresaren publiko objektiboa aukeratzeko), kanpainaren 

aurrekontua finkatzeko edota izan ditugun emaitzak neurtzeko aukera 

ematen du Google Analytics erremintaren bitartez. 

 

BO atalean agertzen diren iragarleek sarrera-kantitateen araberako 

hurrenkera logikoa jarraitzen dute, betiere Googlen algoritmoen arabera, 

noski. Hona hemen adibide bat hori guztia hobeto ulertzeko: 

“Hotel” hitzaren bitartez bilaketa egin duten erabiltzaile gehienek 

lehendabiziko sarreran egin dute klik, eta, hortik beherako 

sarreretan trafikoa gutxituz doa. Beraz, lehendabiziko sarrerek 

dute sarrera-kopuru handiena (betiere, gako-hitz horiei 

erreparatuta). 
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Zenbait adituren azalpenaren arabera, BO ordena logikoa edo organikoa da, guztiz 

zentzuzkoa, eta sarrera-kopuruaren arabera ordenatua dago. 

Jo dezagun beste kasu praktiko batera, Google bilatzailearen funtzionamendua 

hobeto ulertzeko: 

Google bilatzailearen orria zabaldu eta gero, “comprar libro on line” idatzi, eta 

bilatzeko agindua emango diogu. Kasu honetan, erabili diren gako-hitzen 

helburua zehatza eta argia da, hain zuzen ere, liburuak sarean erostea. Beraz, 

bere algoritmoak erabili, eta haien edukietan hitz horiek dituzten webguneak 

erakutsiko ditu Googlek. Emaitzak honen antzekoak izango dira: 

 



Marketin digitala eta Facebook bidezko marketina 

 

 
30 

 

Egindako bilaketaren emaitzean argi ikusten dira hiru bloke nagusiak: 

Goiko blokea eta eskumako blokea BM blokeak dira, eta bloke horietan 

agertzen diren enpresek publizitatea lortu dute Google Adwords 

erabilita (adwords.google.es), hau da, Googleri ordainduta. Beraz, 

amazon.es, casadellibro.com, ebay.es edota nubico.es enpresek 

bilatzaileari ordaindu diote, beren iragarkiak –webguneetara loturak 

eginez– lehendabiziko orrian ager daitezen. Erabiltzaileak sarrera 

horietan klik egiten duen bakoitzean, iragarleak zuzenean ordaintzen 

dio Googleri. 

 

Bestalde, BO blokeko enpresek, hain zuzen ere, ezkerraldean eta 

behean agertzen diren enpresek, ez dute ezer ordaindu, eta ordena 

logikoaren arabera daude jarriak; hain zuzen ere, sarrera-kopuruaren 

arabera egituratutako ordenan. Beraz, bilaketa “comprar libro on line” 

gako-hitza erabilita egin duten gehienak fnac.es web-orrian sartuko dira. 

 

Adituen arabera, enpresa batek BM eta BO bideak konbinatu behar 

ditu, bere eskaintza publikoa eraginkorra izango bada. Esan beharra dago 

BM teknikak epe laburrera begira eraginkortasun handiagoa lortzen duela, 

iragarkien bitartez sarrerak errazten dituelako. Era berean, esan daiteke 

enpresa berrientzat ere askoz gomendagarriagoa dela BM kanpainak 

bultzatzea, BO bilaketa organikoa erabiltzea baino, sarrerak sustatzen 

baititu epe laburrean. Gainera, BM barruan lortutako sarrerek bilaketa 

organikoa bultzatuko dutenez, BO bidea ere elikatuko da.  

 

Normalean, enpresek bi metodo horiek konbinatzen dituzte, ahalik eta 

eraginkorrenak izateko eta jende gehiagorengana heltzeko. Produktu jakin 

baten kanpaina bultzatzeko ere egokia da BM bidea; izan ere, epe 

laburrean, kanpainaren presentzia indartzen du bilatzaileetan. 
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Aurreko kasu praktikoan ikusi den bezala, casadellibro.com webguneak 

bi metodo horiek erabiltzen ditu bilaketetan ahalik eraginkorrenak 

izateko.  

Hau guztia bukatzeko, bilatzaileetako BM metodoak guztiz 

moldagarriak direla esan beharra dago, bai aurrekontuari begiratuz 

(inbertitutako diru-muga jarriz), bai enpresaren bezero potentzialei so egin 

ondoren segmentazioa eginez. Normalean, KBK (Klik Bakoitzeko Kostua) 

eran ordaintzen zaio bilatzaileari; hau da, bilatzaileak gako-hitzak zehaztu 

eta gero, egindako klik bakoitzaren truke prezio bat eskaintzen dio 

enpresari. Zenbat klik, hainbeste diru.  

 

- Afiliaziozko marketina 

Afiliaziozko marketina egiten denean, enpresa batek beste enpresa 

baten webgunean iragarki bat jartzen du, banneren bitartez edo publizitate 

itsatsiaren bitartez. Afiliaziozko marketina ulertzeko, beharrezkoa da parte 

hartzen duten aktoreak nor diren azaltzea: alde batetik, publizitatea egin 

nahi duen enpresa iragarlea dago, eta, bestetik, enpresa afiliatua; hau da, 

bere domeinu propioan bestearen publizitatea jartzen duena. 

 

Bi eratan ordaintzeko aukera dago iragarkia ezarriko duen enpresa 

afiliatuari: lehenbizikoa, KBK bidezko ordainketa da, eta, bigarrena, EBK 

(Ekintza Bakoitzeko Kostua). Azken kasu horretan, ez da ordaintzen 

egindako kliken arabera, baizik eta beste ekintza batzuen arabera. 

Normalean, ekintza horiek erregistroak edota erosketak izaten dira; hau da, 

afiliatutako webgunetik datozen sarreretan egindako erregistroak edo 

erosketak hartzen dira kontuan ordaintzeko: zenbat erosketa edo 

erregistro, hainbeste ordaindu. 

 

Afiliaziozko marketina asko hedatu da gaur egun sarean. Hona hemen, 

esaterako, elpais.com webgunean ikus daitezkeen iragarki hauek: 
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Ikus daitekeenez, Opel Mokka autoaren publizitatea ezarri dute El País 

egunkariaren webgunearen goialdean. Opel auto-marka edo enpresak 

ordaindu egin dio El País egunkari edo enpresari bere domeinuan 

agertzeagatik. Hala eta guztiz ere, ezin jakin daiteke nola egiten duen 

ordainketa, KBK bidez edota EBK bidez. Dena den, KBK bidez 

ordainduko zutela pentsatzea da logikoena, ez baita oso ohikoa auto 

bat Internet bidez erostea. 
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Bestalde, Opel markak ez du inongo segmentazio-estrategiarik erabili; 

izan ere, elpais.com erabiltzen dutenen tipologia oso zabala da. Beraz, 

publizitate masiboa da Opelek egindakoa, elpais.com webgunea 

publiko zabalarentzat egina dagoelako. 

 

Bestalde, Open Bank deritzon bankuaren publizitatea ere agertzen da. 

Beraz, afiliaziozko hainbat elementu ikus daitezke elpais.com egunkari 

digitalaren domeinuan. 

 

Bide beretik jarraituz, badira espezializatutako webguneetan afiliazio 

bidez oso produktu espezifikoak eskaintzen dituztenak. Beste hitz batzuk 

erabiliz, enpresa iragarleak produktu espezifiko bat du, eta, beraz, webgune 

espezializatu batean erakusten ditu bere iragarkiak. 

 

 

 

Aurreko argazkiari erreparatuz gero, hain zuzen, expansion.com 

egunkari digitalaren webguneari, argi ikus daiteke ekonomia eta 
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finantzak jorratzen dituen webgunea dela; hau da, arlo jakin bati 

dagokion webgunea da. Kasu honetan, Click Trade deritzon enpresa 

iragarleak expansion.com domeinu espezializatuan egin du bere 

afiliaziozko iragarkia. Ikusten den bezala, oso merkatu espezifikoan 

daude, bai web-domeinua, bai iragarlea, eta agerikoa da bien arteko 

lotura. 

 

Oraingoan, windguru.cz domeinua izango da aztergai. Surfaren 

esparruan kokatua dago webgune hau, eta hondartzetako surferako 

eguraldi-egoera iragartzen du. Beraz, surfaren munduko webgune 

espezializatua dela esan daiteke. 

 

Aurreko iragarkiari erreparatuz gero, patineteak eskaintzen dituen 

iragarkia ikus daiteke. Surfa eta patineteak nahiko mundu hurbilekoak 

direnez, esan daiteke berari dagokion gaiarekin edo arloarekin lotura 

zuzena duen eremu espezializatuan egin dela iragarkia.  
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Adierazi den bezala, alde batetik, iragarkia kokatu nahi duen enpresa 

iragarlea dago, eta, bestetik, afiliatua. Dena den, normalean bien artean 

beste enpresa bat egoten da, hain zuzen, afiliazio-sarea jorratzen duen 

enpresa bitartekaria, komisio edo diru-kantitate baten truke bi enpresak 

lotzen dituena.  

 

Azkenik, esan beharra dago egin nahi den iragarkia domeinu irekian 

egiten bada ikusle edo zibernauta gehiagorengana helduko dela, baina 

horrek ez du esan nahi eraginkorragoa izango denik. Iragarri nahi den 

produktuak espezializazio maila bat badu, hobe da afiliazio espezifiko bat 

egitea, publizitatea domeinu espezializatuan eginez.  

 

- Marketin birala 

Sare sozialen bidez egiten den marketinari deritzo marketin birala. 

Sare sozialek aukera izugarria eskaintzen dute edukiak tartekatzeko, eta 

hortxe datza sare sozialen boterea; izan ere, eduki horiek birus baten 

antzera sakabanatzen dira sare sozialetan. 

 

Erakartzeko taktikei dagokienez, gaur egun, guztiz interesgarria da enpresek sare 

sozialetan izan dezaketen presentzia, ez bakarrik duten tartekatzeko ahalmen 

horregatik, baizik eta pertsonen arteko komunikazioa eraldatzeaz gain pertsonen eta 

enpresen arteko komunikazio moldeak apurtu dituztelako. 
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Sare sozialak 

Sare sozialek hartu duten garrantzia eta indarra nabaria da gaur egungo gizartean. 

Enpresek nabarmen aldatu dituzte bezero guztiekin –bai ohiko bezeroekin, bai bezero 

potentzialekin– dauzkaten komunikatzeko erak. Aldaketa horrek beste irudi bat eman 

die enpresei –beharbada informaltasun handiagoa erakusten dute orain–, eta 

bezeroak enpresatik askoz gertuago sentitzea lortu da. 

Atal honetan sare sozialen bidezko marketina aztertuko da, alegia, plataforma 

digitaletan egiten den marketina. Web 2.0 sekulako iraultza izan bazen orain dela urte 

batzuk, ez da gutxiagorako izan sare sozialek izan duten eraldaketa-indarra, eta ez 

bakarrik marketinaren munduan, baizik gizarte mailan ere bai; izan ere, sekulako 

ondorioak izan dituzte sare sozialek gatazka sozialetan, besteak beste. 

Esan daiteke 3 edo 4 direla sare sozial garrantzitsuenak gaur egun mundu mailan: 

alde batetik, Facebook eta Twitter daude (garrantzitsuenak), eta, bestetik, Linkdln eta 

Google+ (azken biak minorizatuagoak). Kontuan hartu behar da Txinako merkatuko 

sare sozialak alde batera utzi direla (adibidez weibo.com edota remren.com). 

Hona hemen, hainbat iturriren arabera 2014an sare sozialek izan zituzten 

erabiltzaileen kopurua munduan; begi-bistakoa da sare sozialek eragin duten iraultza, 

eta enpresa-mundua ezin da fenomeno horretatik kanpo geratu: 

o Facebook: 1.300 milioi erabiltzaile 

o Twitter: 650 milioi erabiltzaile 

o Linkdin: 255 milioi erabiltzaile 

o Google+ : 1.600 milioi erabiltzaile 

Ikusten den bezala, sare sozialen erabiltzaile-kopurua izugarria da. Esan daiteke 

munduko populazio osoaren ehuneko handi batek erabiltzen dituela sare sozialak eta 

kopuru hori urtetik urtera gora egiten ari dela. Hori jakinda, enpresek derrigorrean hasi 

behar izan dute haietan arreta jartzen. 

  



Marketin digitala eta Facebook bidezko marketina 

 

 
37 

 

Besteak beste, honako hauek dira sare sozialek eskaintzen dituzten abantailak: 

o Segmentaziorako hainbat aldagai berri erabiltzeko aukera (sustapenak egiteko 

abagune bikainak baliatzen ditu). Talde interesgarriak bilatzeko aukera ezin 

hobea eskaintzen dute. 

 

o Erabiltzaileen parte-hartzea sustatuz, interes bera dutenen arteko sareak 

eratzeko aukera ematen dute. 

 

o Erregistratzeko erraztasuna. Erabiltzaileek sare sozialak besterik ez dituzte 

erabili behar erregistratzeko, inongo erregistro-eskabiderik bete gabe. 

 

o Enpresak aukera dauka bezeroengandik feedbacka jasotzeko, bere ekintza edo 

produktuei buruz, eta erraz lortuko ditu merkatuaren edo erabiltzaileen iritziak. 

 

o Sare sozialak, gaur egun, hainbat gailutan integra daitezke; beraz, erabiltzaileek 

eskuragarri dute edozein unetan enpresek sarean sartzen dutena. 

 

o Edukiak eguneratzea erraza da enpresarentzat. 

 

o Marketin biralari esker, enpresek publizitatea barreiatzeko aukera ematen 

dute, erabiltzaileek beren sareko harreman-taldeetan edukiak transmititu eta 

partekatzeko aukera baliatuta. 

 

o Erabiltzaile edo kontsumitzaileengana baliabide gutxirekin heltzeko aukera 

ematen dute. 

 

o Sare sozialak erabiltzeak enpresari kutsu berritzailea ematen dio. 
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2.4.2. Bihurtzea 

Behin bezero potentziala afiliaziozko sustapenen edota sare sozialen bidez 

erakarrita, heldu da garaia bezero potentzial hori ohiko bezero bihurtzeko. Enpresak 

bezero bilakatzeko erraztasuna eskaini behar dio erabiltzaileari. Gogoratu normalean 

bezeroa erakartzeko martxan jarri diren ekintzek edo sustapenek bezeroak enpresaren 

webgunera ekartzea izaten dutela helburu.  

Beraz, enpresak webguneari ematen dion itxura eta ezaugarriak guztiz 

garrantzitsuak dira. Horrela, bada, enpresa bakoitzak ondo aztertu beharko du 

arrakasta lortzeko zer webgune aukeratu beharko lukeen. 

Esan beharra dago erosketa-prozesua bertan behera uzten duela erabiltzaileen 

%85ek, nahiz eta webgunera hurbildu eta erosketa-prozesuan murgilduta egon; beraz, 

erosketa egin dadin, ondo ulertu behar da zein diren webgune optimizatu baten 

ezaugarriak: 

 Bilatzaileetako kokapena. Aurreko puntuetan ikusi den bezala, guztiz 

erabakigarria izan daiteke enpresak bilatzaileetan duen kokapena; kontuan 

hartu beharko da, alde batetik, eguneko erosketen % 80 bilatzaileetan hasten 

dela, eta, bestetik, gako-hitzak eskatzen dituzten bilaketetan erabiltzailea, beti, 

lehen 3 edo 4 sarreretan murgilduko dela. Horretaz gain, BM eta BO aukerak 

erabili ala ez aztertu beharko da. 

 

 Izenburu egokia. Askotan, arrakastarekin lotura zuzena duen kontzeptua izaten 

da. 

 

 Barne-bilatzailea. Denda birtualen arrakastarako gako handienetako bat izaten 

da. Bilatzaileak lortu nahi dituen produktuak eskuratzeko prozesua errazten dio 

erabiltzaileari, eta salmenta sustatzen du. Hona adibide bat:  
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Webgune honetan, pixmania.es web-orrian, barne-bilatzailea 

orrialdearen goialdean dago, eta horrek nabarmen laguntzen dio 

erabiltzaileari produktuak bilatzen eta aztertzen. 

 

 

 

 Bezeroaren feedbacka jasotzea. Atal honetan, erabiltzailearen segurtasuna eta 

erosteko konfiantza daude jokoan. Web 2.0 iraultzari esker, erosleek 

informazioa parteka dezakete, eta erosle potentzialak eskura dauka aurreko 

erosleek emandako iritzia interesatzen zaion produktuaren gainean. Badirudi 

aurretik beste kontsumitzaile batzuek produktu horren inguruan egindako 

balioespenak jakiteak segurtasuna ematen diola erosle potentzialari erosteko 

unean. 

 

Casadelibro.com webgunean ikus daitekeen bezala, produktu 

bakoitzak erabiltzaileen –eta erosleen– balioespen eta kritikak jasotzen 

ditu. Hau da, webguneak bere publikoaren feedbacka jasotzen du. 

Beraz, erosle potentzialak unean bertan jaso ditzake liburua irakurri 
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dutenen iritziak, eta horrek segurtasuna ematen dio eta erosteko 

erabakia hartzen laguntzen dio. 

 

Hainbat ikerketaren arabera, arrakasta handiagoa izaten dute ohiko 

erosleen iritzia jasotzen duten webguneek; azken batean, erosle potentzialaren 

konfiantza eta segurtasuna bermatzen dute. 
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 Salmenta gurutzatuak. Webgune arrakastatsuek erlazionatutako produktuak 

erakusten dituzte barne-bilatzaileetan ematen diren emaitzetan, eta salmenta 

gehiago lortzen dituzte. Hau da, produktu jakin bat bilatuz gero, bilaketa 

berean erakusten ditu produktu hori eta produktuaren osagarri izan 

daitezkeenak edo harekin erlazioa dutenak.  

Honako adibidean ikusten den bezala, casadellibro.com webgunean 

yogako liburu baten bilaketa egin da, eta bilaketaren emaitzarekin 

batera, salmenta gurutzatua sustatzen duten eskaintzak ageri dira. 

Ikusten den bezala, bilatutako Secuencias de Yoga liburuaz gain, azpiko 

aldean yogari buruzko beste liburu batzuk ageri dira, erosketa osatzeko 

helburuarekin. Beraz, esan daiteke erosketa-prozesua sendotzen 

dutela salmenta gurutzatuek eta, gainera, eskaria handitzeko aukera 

ere ematen dutela aldi berean. 
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 Txat bidezko laguntza. Txatak bezeroen atentzioa indartzen du. Batzuetan, 

produktuaren konplexutasuna edo erosketa-prozesua dela eta, erosleak 

laguntza pertsonalizatua behar izaten du. Txatak, hain zuzen, salmentak edota 

bezero-bilaketak sustatzen ditu, eta, era berean, leialtasuna eta bezeroaren 

konfiantza lortzen du. 

Honako adibidean ikus daiteke apple.store.es webgunean aukera 

dagoela txat-zerbitzua erabiltzeko. Erosi beharreko produktu 

informatikoen konplexutasuna dela eta, erosleak zerbitzu 

pertsonalizatua behar lezake. Horrela bada, webgune horretako 

salmenta-saileko pertsonala harremanetan jarriko da eroslearekin, eta 

produktuaren edo erosketa-prozesuaren inguruko zalantzak argituko 

dizkio. 
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 Ordaintzeko erraztasuna eta gardentasuna. Beharbada, punturik 

garrantzitsuenenetakoa da honako hau. Bezeroari segurtasuna emango dioten 

kontu nagusiak hartu beharko dira kontuan, betiere, helburua salmentak 

suspertzea bada, behintzat. 

 

Hainbat ikerketaren arabera, funtsezkoa da hasieratik erosketa-prozesuan 

egon daitezkeen aparteko kostuak agerian jartzea. Adibidez, garraio-kostuak 

agerian egon beharko lirateke erosketa-prozesuaren lehen urratsetik, eta 

hasieratik argi utzi erabiltzaileari erosketak izango dituen gorabehera guztiak. 

Azken batean, erosleari bere erosketa- eta berehalako konparazio-lana erraztea 

da helburua. 

 

casadellibro.com webgunean ikus daitekeen bezala, liburu jakin bat 

erosteko lehengo pausoan ez da zehazten zer garraio-kostu izango 

den. Horrek ez du erosketa-prozesua errazten, erosleak beste pauso 

batzuk eman beharko baititu liburua erostearen kostu guztiak jakin 

aurretik, eta oraindik zenbait datu bete. Ondorioz, lana eta denbora 

eskatuko zaio erosleari. 

Dena den, webgunean esaten da 19 €-tik gorako erosketen garraioa 

doakoa izango dela, baina ez da zehazten erosketa 18,50€ bada zer 
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kostu izango den. Beraz, ez ditu errazten eta dinamizatzen arestian 

aipaturiko konparazio- eta erosketa-lana  

 

Pixmania.com webgunean, berriz, hasieratik ikus daiteke produktuak 

izango duen garraio-kostua; eta horrek balizko erosketa azkartu eta 

errazten du. Ikus daitekeen bezala, produktuaren prezioa 5,22€ da, eta 

garraioa 6€. Horri esker, erosle potentzialak hasieratik daki 

erosketaren kostu osoa 11,22€ izango dela.  

 

 Ordaintzeko segurtasuna. Salmenta-prozesuak zerbitzari seguru batetik egin 

behar dira. Horretarako, finantza-entitate baten ordainketa-pasabidera eraman 

beharko dira erosketa guztiak. Gainera, eragiketa guztiak protokolo berezi 

baten menpe egon beharko dira. Protokolo ohikoenak SSL (Secure Sockets 

Layer, Konexio Geruza Segurua) edo SET (Secure Electronic Transaction, 

Eragiketa Elektroniko Segurua) izaten dira, eta, protokolo horietan guztietan, 

erosleak emandako datuen konfindentzialtasuna bermatzen da. 
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Hainbat ikerketaren arabera, Interneten erosten edo erosi nahi duten 

% 25ek mesfidantza sentitzen dute, batez ere erosketa-prozesuen aurrean 

gerta daitezkeen arazoengatik. 

 

 Paypal. Paypal erosteko segurtasunarekin lotutako ordainketa-sistema da. Gaur 

egun, Paypal oso hedatua dago Internet bidezko erosketetan; hori dela eta, 

aparteko azalpen bat eman behar da hari buruz. Izan ere, mundu mailan aski 

hedatutako ordaintzeko modu elektronikoa daPaypal.  

Sortu zenetik gaur egunera, milioika erabiltzailek egin dute bere sistema hau. 

1998an sortutako enpresa da Paypal eta online bidezko denda birtualetako 

ordainketetan espezializatuta dago; labur esanda, pertsona fisiko eta juridikoen 

arteko mugimenduetan jarduten duen enpresa da.  

Pertsona fisiko edo juridikoek beren datu pertsonalak ezartzen dituzte 

Paypalen (kreditu-txartelak, bankuko kontu-korronteko zenbakiak…), eta, 

ondoren, emailaren bidez identifikatu eta ordaintzen da. Paypalek bitartekari 

papera betetzen du, eta, normalean, eroslearen eta denda birtualaren arteko 

erosketa-prozesuan sortutako gastuaren % 2 edo % 3ko komisioa kobratzen dio 

saltzaileari. Esan beharra dago ez erosleek, ez saltzaileek ez dutela elkarrekin 

inongo daturik trukatzen, eta horixe da eskaintzen duen abantailarik 

nabarmenena beste ordainketa-sistema elektronikoen aurrean.  
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Hain zuzen, horregatik guztiagatik, oso interesgarria da, Paypal 

ordainketa -sistema aipatzea marketin digitala eta Internet bidezko erosketez 

aritzean. Hauek dira abantaila nagusiak bai eroslearen, bai saltzailearen 

ikuspuntutik:  

 

 Milioika erabiltzaile ditu mundu guztian zehar, eta, hedapen horri esker, 

edozein negozio-eredutan eskain dezake zerbitzua. Hainbat iturriren 

arabera, gaur egun 150 milioi erabiltzaile ditu eta milioika diru-mugimendu 

egiten ditu. 

 

 Paypalen bitartekaritza-lanari esker (SSL 128bit-eko enkriptatzea), inoiz ez 

da informaziorik trukatzen (kreditu-txarteleko zenbakiak, kontu 

korronteak…) eroslearen eta saltzailearen artean. Informazio garrantzitsurik 

trukatzen ez denez, erosleari nolabaiteko segurtasuna ematen diola esan 

daiteke, eta horrek saltzen laguntzen du. 

 

 Saltzaileari salmenten historiaren irakurketa errazten dio, eta egindako 

mugimenduak hobeto kontrolatzeko aukera eman. Alegia, ordainketa-edota 

kobratze-mugimenduak zentralizaturik, dirua kudeatzeko erraztasunak 

ematen ditu.  

 

 Gailu mugikorretara egokituta dago Paypal (mugikorrak, tabletak…), eta 

horrek saltzea errazten du. Hain zuzen ere, erosleek edozein plataforma eta 

gailu erabiliz ordain dezakete. 

 

 Erabiltzaileentzako eta erosleentzako doako zerbitzua da ez daukalako 

mantenu-kuotarik, eta saltzaileak komisioak bere kargu hartzen baditu ere, 

kargu horiek ez dira kreditu-txartelek eskaintzen dituztenak baino 

garestiagoak. 

 



Marketin digitala eta Facebook bidezko marketina 

 

 
47 

 

 Erabiltzaileari erosketa-prozesua errazten dio. Ordaintzeko, erosleak 

nahikoa du helbide elektronikoa eta gakoa sartzea, eta ez du zertan behin 

eta berriz kreditu-txarteleko datuak sartzen ibili erosketak egiten dituenean. 

Erosketa-prozesua sarritan eginez gero, asko sinplifikatzen da, datuak behin 

eta berriro sartzea saihestuta. 

 

 1.000 €-tik beherako erosketak babesteko aukera ematen du Paypalek; 

beraz, segurtasuna eskaintzen dio erosleari, eta, ondorioz, salmentak 

sustatzen ditu. 

 

 Prozesu azkarra da. Paypal erabili eta erosketa konfirmatzean, berehala 

ordaintzen zaio saltzaileari. 

 

 Hiru eratara ordain daiteke. Kreditu-txartela da era hedatuena kontsumo 

arloko erosketetan. Horrez gain, erosleek kontu bat izan dezakete Paypalen 

bertan (edozein bankutan izan dezaketen bezalakoa) edota ohiko bankuko 

kontu-korrontea erabili, eta eragiketak horrekin egin. 

 

 Hainbat ikerketaren arabera, webgunean Paypalen logotipoa izateak 

lehiarako abantaila dakarkio saltzaileari, Paypalen logotipoak segurtasuna 

ematen baitio erosleari. 

  

2.4.3. Eustea 

Atal honetan egin beharreko guztiaren helburua bezeroak mantentzea da. 

Aurreko ataletan, bezeroa nola erakarri eta erosketa nola sustatu aztertu da. Baina 

nola eusten zaie lortutako bezeroei? Horixe da, hain zuzen, enpresa ororen eginkizun 

handienetako bat: behin bezeroak bereganaturik, bezero horiek mantentzea, eta 

horretarako beharrezko izango du plan bat diseinatzea. Gogoan izan behar da zer 

garrantzitsua den bezeroak mantentzea; izan ere, askoz errentagarriagoa da bezero 

berri bat lortzea baino.  
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Honako hauek dira bezeroak mantentzeko erabiltzen diren teknika ohikoenak eta 

eskaintzen diren zerbitzuak: 

 Posta elektroniko bidezko marketina. Mezu elektronikoen bidez enpresak 

bezeroei produktu edo eskaintza baten berri ematean datza teknika hau. 

Nahiko erabilia eta ohikoa da aspalditik, baina arriskua dago, adibidez, 

bezeroek mezu elektronikoak spamtzat jotzeko, oso estua delako teknika 

horren eta spamaren arteko muga. 

 

 Couponinga. Jadanik bezero direnei deskontu- edo sustapen-kupoiak bidaltzeko 

teknikari deritzo couponing. Hainbat ikerketaren arabera, erosleen % 40k 

erosten dute berriro kupoiak erabiliz; beraz, kontuan hartzeko moduko teknika 

da. Dena dela, enpresak aztertu beharko du kupoiak eskaintzea errentagarria 

den eta, gainera, zer jende motari eskainiko dizkion. Azken urte hauetan hasi 

dira erabiltzen couponing bezalako teknikak sare sozialetan ere, enpresaren 

jarraitzaileei deskontu-kupoiak eskainita. 

 

Hona hemen sare sozial bidezko couponing-teknikaren adibidea: 

iberia.com webguneak Europako hegaldietarako %15eko deskontua 

eskaintzen die bere sare sozialeko jarraitzaileei. 
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 Opari-txartelak. Batzuetan, ohiko erabiltzaileei opari-txartelak eskaintzen 

zaizkie erabiltzaile berriak egiteko. Horretan datza teknika hau. 

 

Honako adibidean ikus daitekeen bezala, privalia.com webguneak 

opari-txartelak ematen dizkio aplikazioa beste lagun batekin trukatzen 

duen bezeroari; betiere, hark aplikazioa deskargatzen duenean jasoko 

du opari-txartel hori. Hain zuzen ere, ohiko bezero horrek lortutako 

bezero berriek egiten duten deskarga bakoitzeko 1 €-ko saria izango 

du; lehen erosketa egiten dutenean, berriz, 5€-ko saria. Eta ez hori 

bakarrik, bezero berriek eurek ere 5€ jasoko dute.  
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 Kalitatezko arreta-zerbitzua. Ezinbestekoa da enpresarentzat arreta-zerbitzua 

eskaintzea bezeroak egiteko zein eusteko garaian. Sare bidez egindako 

erosketek desabantaila bat dute: batzuetan bezeroari eskaintzen zaion arreta 

ez da izaten behar bezalakoa. Izan ere, erosle eta saltzailearen arteko distantzia 

fisikoak txirotu egiten du ezinbestean bezeroari eskainitako arreta. Beraz, 

erabakigarria izan daiteke enpresarentzat webguneak erosleari nolabaiteko 

arreta eskaintzea. 

 

 Azken urte hauetan, produktuen inguruko formazio eta trainningak eskaini 

zaizkio bezeroari, etekin handiagoa atera diezaion erositako produktuari. Era 

berean, bideo-konferentziak (webinars) emateko aukera ere asko zabaldu da, 

erositako produktu zein aterako diren produktuen ezaugarriak hedatzeko. 

Bideo-konferentzia horietan, bezeroen eta enpresen arteko harremana 

interaktiboa eta zuzenekoa da, eta, horri esker, entzuleek iritziak eta dudak 

azaltzeko aukera dute. 

Webinarsak edo bideo-konferentzia interaktiboak, normalean, oso 

teknikoak diren produktu eta zerbitzuetan eskaintzen dira. Honako adibidean 

ikus daitekeen bezala, bezeroei bideo-konferentzia bat eskaintzen zaie, eta 

bideo-konferentzia horretan ikusleek zalantzak edo galderak egin ditzakete. 

Baliabide hau guztiz erabilgarria izan daiteke enpresarentzat bezeroak egiteko 

eta mantentzeko. 

 



Marketin digitala eta Facebook bidezko marketina 

 

 
51 

 

2.4.4. Neurtzea eta optimizatzea 

Enpresak hainbat urrats eman ditu bezeroa erakartzeko, bihurtzeko eta 

mantentzeko. Ondoren, hori guztia neurtu behar da, hau da, lortutako emaitzak neurtu 

behar dira honako pauso hauek emanda: 

- Helburuak identifikatzea. Marketin digitala zer helburu lortzeko 

erabili duen zehaztu behar du enpresak. Kasu batzuetan, egin beharreko 

salmentak izango dira, baina, berez, beste hainbat helburu ezar 

daitezke: enpresaren produktua ezagutaraztea, informazio-eskaerak 

izatea edota sare sozialetan egotea. Betiere, era neurgarrian aurkeztu 

behar dira. 

- Online marketineko jarduerak zehaztea. Jarduera horiek 

askotarikoak izan daitezke: salmentak, informazio-eskaerak, sare 

sozialak, couponinga, webinarrak… 

-Jarduera horiek neurtzeko neurriak ezartzea. Behin helburuak eta 

jarduerak zehaztuta, jarduera horietan zenbat gertakari izan diren 

zenbatu behar da. Honako hauek izan daitezke horren adibide: 

- webguneak izandako sarrera- edo bisita-kopurua 

- salmenta-kopurua: bai kantitatea, bai egindako fakturazioa 

- web-orriak lortu dituen erregistroak 

- zenbatetan erabili den couponinga 

- produktuari buruzko deskarga-kopurua 

- webinarretan parte hartzen duten erabiltzaileak 

- web-orrian erregistratutako iritziak 

-… 

Gaur egun, hainbat tresna dago enpresaren jarduera digitaleko emaitzen 

berri izateko. Horietariko bat, eta beharbada erabilienetakoa, Google Analytics 

da. Googleren aplikazio hori webgune bateko aktibitatea neurtzeko ezinbesteko 

tresna bilakatu da; izan ere, ez ditu soilik webgune batek izan dituen sarrerak 
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zenbatzen, baizik eta erabiltzaileek nola erabiltzen duten edota zer portaera 

duten ere erakusten du. 

Google Analyticsek honako tresna hauek eskaintzen ditu: 

o unean uneko txostenak. Webguneak une jakin baten zer jarduera 

duen deskribatzen dute: 

 une jakin batean dagoen erabiltzaile-kopurua 

 erabiltzaile horien jatorria ( aurretik egindako segmentazioa) 

 gailu mugikorretatik egindako bisitak 

 webgunearen eremuetako erabiltzaileak (adibidez, produktu 

berri baten inguruan izandako trafikoa) 

o pertsonalizatutako txostenak 

o sare sozialetako jarduera-txostenak 
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3. FACEBOOK BIDEZKO MARKETINA 

Erabiltzaileek esponentzialki egin dute gora. Ondorioz, aldatu egin dira 

pertsonen arteko komunikazio-moduak eta -ereduak. Hala, egunetik egunera gero 

eta enpresa gehiago ari dira komunikatzeko eredua aldatu eta sare sozialak 

erabiltzen bezero zein bezero potentzialekin kontaktuan egoteko (bezero eta 

bezero potentzialek komunitate izena hartzen dute sare sozialetan). 

 

Azkenaldian, hainbat eta hainbat enpresa ari da sare sozialetan murgiltzen, bai 

iragarkiak argitaratzeko, bai publikoa edo jarraitzaile-taldeak sortzeko.  

 

3.1. BESTE TRESNA DIGITALEKIKO ABANTAILAK 

Sare sozialek eta bereziki Facebookek abantaila dezente eskaintzen dituzte. 

Facebookek beste tresna digitalen aldean zer abantaila dituen ulertzeko, 

ezinbestekoa da zer ezaugarri dituen jakitea:  

 

- Komunikazio-eredu berria da. Hainbat ikerketaren arabera, erabiltzailearen 

eta enpresaren arteko komunikazioa hurbilekoa eta estuagoa da Facebooki 

esker, eta, komunikazioa zuzena denez, enpresaren sinesgarritasuna 

sendotu egiten da. 

 

- Gaur egun publizitatea egiteko tresnarik eraginkorrena da Facebook sare 

soziala. Hasteko, aukera ematen du jakiteko zenbat jenderenganaino 

heltzen diren publizitate-kanpainak. Gainera, segmentazioak egiten badira, 

aukera handiak ematen ditu. Azkenik, bezero potentzialengana heltzeko 

kostuak oso txikiak dira. 
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- Facebookeko elkarreraginak marketin-kostuak murrizteko aukera ematen 

du; izan ere, askoz merkeagoa da enpresarentzat Facebook bidez zaleak 

lortzea KBK bat ordaintzea baino eta, zer esanik ez, marketin tradizionaleko 

iragarki bat egitea baino. 

 

- Enpresaren profilean jasotako “gustatzen zait” guztiek salmentak igoarazten 

dituzte. Hainbat ikerketaren arabera (razorfish.com, econosultancy.com 

edota socialmediatoday.com), enpresaren Facebookeko zale guztien % 35ek 

enpresaren produktuak izango ditu kontuan erostea bururatzen zaionean, 

eta % 32,92k lagunei gomendatuko die enpresa. 

 

 

 

- Facebookeko “gustatzen zait” guztien azpian, zaleen produktutarekiko 

interesa dago. Gaur egun, gehiegizko publizitateak eta informazioak ez dute 

bermatzen enpresen publizitatea eraginkorra izatea. Facebookeko 

“gustatzen zait”ek, berriz, eduki jakin baten gutxienez 30 segundoko arreta 

jarri dela islatzen du. 

 

- Saltzaile/erosle binomioa desegin da. Enpresek ez dute zertan salmenta 

hutsa eta zuzena bakarrik bilatu, eta Facebook erabiltzen dute jarraitzaileak 

hezteko eta enpresaren markarekiko leialtasuna lortzeko. Harvard Bussiness 

Review aldizkariak egindako ikerketa baten arabera, gaur egun Facebookeko 

jarraitzaileak leialagoak dira markarekiko gainerakoen aldean (% 41eko 

leialtasun maila handiagoa, marka kontsumitzen duten gainerakoen 

aldean). 
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- Googlek prezio-gerrara bultzatu ditu enpresak eta bezeroak (gogoratu 

bilatzaileetan “eskaintza” bezalako hitzen bidez ekiten zaiola bilaketari). 

Facebookek, ordea, bezeroen leialtasuna ekarri die enpresei, eta horregatik 

da hain garrantzitsua haientzat. 

 

- Marketin birala delakoa ere abantaila da. Sare sozialen bidez, erabiltzaileek 

etengabe barreiatzen dituzte edukiak ahoz ahoko komunikazioan bezala. 

Enpresek hedapen aukera hori baliatzen dute interesatzen zaizkien edukiak 

sare sozialetan tartekatuta; izan ere, horrek aukera handia ematen die 

erabiltzaile (komunitate) askorengana heltzeko. 

 

Gaur egun mundu mailan Internet bidez partekatzen diren edukiak honela 

banatzen dira: 

 

 

 

Pantaila-argazkian ikusten denari erreparatuta, begi bistakoa da mundu 

mailan trukatzen diren edukietako asko Facebook sare sozialaren bidez 

trukatzen direla, enpresen Facebookeko jarraitzaileek hautatutako 

”gustatzen zait” aukeraren bidez. 

 

edukien tartekatzea mundu mailan 

Facebook % 38

posta elektronikoa % 17

Twitter % 11

besteak % 34
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- Erabiltzaileen feedbacka unean jasotzeko aukera eskaintzen dute sare 

sozialek; feedback zuzena eta egiazkoa. 

 

- Enpresak Facebooken dituen jarraitzaile guztiek dute gutxienez helbide 

elektroniko bat. 

 

- Targetinga edo segmentazioa egiteko aukera dago, eta, horri esker, 

marketin-edukiak sortu (iragarki bat, adibidez) eta segmentu jakin batean 

zabaldu ditzake enpresak.  

 

- Segmentazio-prozesuan, hainbat aldagai zehazteko aukera aparta 

eskaintzen du Facebookek: 

 

o Kokalekua. Zer eremu geografikotan zabalduko diren iragarkiak edo 

edukiak.  

Eremu edo kokaleku geografikoa definitzeko tresna aurreratuak 

eskaintzen ditu Facebookek. Oso baliagarriak dira zoko-merkatu edo 

nitxo-merkatuetarako. 

o Datu demografikoak edo sexuaren, adinaren, egoera zibilaren, 

formazioaren edota lanbideen araberako segmentazioa.  

o Interesak. Facebookeko erabiltzaileak dituen interesen araberako 

segmentazioa.  

o Jarrera. Batzuetan, segmentazioa egiteko, erabiltzaileak sare 

sozialetan zer jarrera duen hartzen da kontuan. 

 

- Jarraitzaileak dohainik lortzeko aukera dago. Enpresak komunitateak 

sortzeko aukera ezin hobea eskaintzen du Facebookek. Enpresak lehen 

eskutik jasotzen ditu iradokizunak, kexak, gomendioak edota, zergatik ez, 

goraipamenak. 
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- Sortutako komunitate horietan, erabiltzaileak edo jarraitzaileak hezteko 

aukera dago. Produktuari buruzko zehaztapen teknikoak, jarraibideak edota 

mantentze-lanei buruzko gomendioak argitara daitezke; beraz, publikoa 

hezteko eta, ondorioz, lehiatzeko aukera ematen du. 

 

- Enpresaren webgunearen trafikoari bultzada nabarmena ematen dio sare 

sozialak; izan ere, gehitu egiten dira webguneko bisitak sare sozialak 

baliatzen badira.  

 

- Couponinga edota sustapen bereziak lau haizetara zabaltzeko baliabide 

bikaina da Facebook. zabalkunde horrek sekulako potentziala izango du, 

erabiltzaileek iragarkia lagunekin partekatzen badute.  

 

- Google bilatzaileak indexatzeko aukera ematen du. Hala, bilatzailearen 

emaitzek erakusten dute zer profil duen enpresak sare sozialetan, eta 

bilatzaileetako kokapena ere hobetu daiteke. 

 

- Bezero eta bezero potentzialei sustapenak helarazteko aukera ematen du. 

 

3.2. BESTE TRESNA DIGITALEKIKO DESABANTAILAK 

Honenbestez, argi geratu da produktuak merkaturatzeko eta bezeroekin 

elkarreragin zuzena izateko oso onuragarria izan daitekeela sare sozialak baliatzea 

eta, bereziki, aztergai dugun Facebook baliatzea. 

 

Hori esanik, argi utzi behar da sare sozialak erabiltzeak desbantaila batzuk ere 

badituela, eta kontuan hartu beharko dira, erabilera hori optimizatu nahi bada 

behintzat. Honako hauek dira sare sozialen desabantailarik aipagarrienak: 
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- Asko dira Facebookeko erabiltzaile-tipologiak (eta oro har, sare sozial 

guztietakoak). Enpresa orok, ondorioz, hausnartu egin beharko du ea bat 

datozen bezero potentzialen eta sare sozialetako erabiltzaileen tipologiak. 

 

- Facebookeko erabiltzaileek publizitatearekiko erresistentzia izaten dute. 

Erabilera sozialekoa dugu batik bat Facebook, eta ez dute oraindik oso ondo 

onartzen publizitatea. 

 

- Ahalegin handia eskatzen dio enpresari sare sozialetan sortutako edukiak 

eguneratzeak, eta maiz sortu beharko ditu eduki-sarrerak. 

 

- Kontrola galtzeko arriskua dago, kontrolaezina izaten baita erabiltzaileen 

feedbacka: hain zuzen ere, kontuz ibili behar da feedback negatiboa eragin 

dezaketen sarrerekin, eta, horregatik, sarrerek gardenak eta zintzoak izan 

behar dute. Bide batez gogoan hartu behar da enpresek badutela eskumena 

blogetan edo webguneetan feedbacka eta iritzi negatiboak deusezteko 

baina ez, ordea, sare sozialetan. 

 

- Enpresa sare sozialetan agertzen bada, ondo zaindu beharko du zer 

publikatu, sarean ezarritako sarrera eta edukiak publikoak direlako eta 

lehiakideek ere eskuragarri izango dituztelako. 
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3.3. FACEBOOKEN MARKETIN EKINTZAK GARATZEKO ESTRATEGIAK 

Hainbat estrategia baliatzen dira Facebooken marketin-plana abiarazteko, irudi 

honek erakusten duen bezala:  

 

Iragarkia Facebooken 

Normalean, Facebooken marketin-plana hasteko, iragarki bat jartzen da; hain 

zuzen ere, zaleak web-orri jakin batera bidaltzen dituen iragarki bat. Iragarkia 

jasoko duten bezero potentzialak identifikatzeko, Facebooken segmentaziorako 

aukera aurreratuak erabiltzen dira.  

Estrategia honek bi helburu nagusi ditu: alde batetik, bezero potentzialak 

enpresaren webgunera abiatzea, eta, bestetik, bezero hori enpresaren zale 

egitea. Zenbat eta jarraitzaile-talde handiagoa lortu, orduan eta emaitza hobeak 

epe ertainean eta luzean. 

 

- Zale bilakatzea. 

Erabiltzaileak iragarkia ikusi eta zale bilakatzea lortu behar da. Helburu hori 

erdiesten bada, zaleek enpresak argitaratutako edukiak jasoko dituzte, eta 

enpresak ez du horretarako ordaindu beharko (ordaindu gabeko publizitatea). 

Horrexegatik da hau marketin-jarduera erabilgarria eta interesgarria, alderdi 

ekonomikotik begiratzen badiogu, batik bat. 

 

Iragarkia 
Facebooken 

Zale 
bilakatzea 

Iragarkia 
Web-orrira 

abiatu 
Erosketa-
Bezeroa 
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- Iragarkia ikusi eta interesgarria dela erabakitzen badute, dagokion web-orrira 

joko dute Facebookeko erabiltzaileek. 

 

- Behar bezalako webgunea eta produktua izanez gero, salmentak eta bezeroak 

lortuko dira. 

 

Honako pantaila-argazki honetan, Iberiako iragarki bat agertzen da. 

Iragarkia 20 pertsonari gustatu zaionez, marketin birala abiatzea lortu 

da (20 pertsona horien“lagunek” ere ikusiko dute iragarkia). 

 

 

Iberiaren profilean barrena sartuz gero, ikus daiteke 738.696 

pertsonari gustatzen zaiola iragarki hau. Beraz, gaur egun Iberiak ez du 

ordaindutako iragarkirik behar zale kopuru handia duelako. Horrela, 

bada, Iberiak Facebooken zerbait publikatzen duenean, zale horiei 

inongo kosturik gabe helduko zaie mezua. 
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3 aukera daude Facebooken edukiak lagunen artean konpartitzeko –hau da, 

marketin birala edo birus-marketina martxan jartzeko–: 

- sarrera edo edukia partekatzea 

- sarrera edo edukia“gustuko” izatea 

- sarrera edo edukiari iruzkina egitea 

 

Produktu baten sustapenean, erabiltzaileek hiru aukera horietariko bat hartzen 

badute, haien lagunek ere eduki hori ikusiko dute beren pantailetan; orduan, edukia 

sarean zehar barreiatu dela esaten da, birus batek egingo lukeen bezala. Dena dela, 

aukerarik eraginkorrena iruzkinak egitea da, edukia barreiatzeaz gain enpresari 

feedbacka ere heltzen baitzaio. 

Azter dezagun adibide bat. Demagun enpresa batek ordaindutako 

sustapen-kanpaina bati ekin diola, eta sustapen horrek 700 

erabiltzaileko komunitate birtuala lortu duela. Gainera, emaitzarik 

baxuenak aurreikusita ere, 700 erabiltzaile horietatik % 2k gustuko izan 

du iragarkia; hau da, 14 laguni gustatu zaie sustapena, eta, ondorioz, 

iruzkindu edo partekatu egingo dute. Kontuan hartzen badugu, lagun 

bakoitza beste 130 laguni dagoela lotua –hots, mundu mailan 

onartutako batez bestekoa–, sustapena beste 1.820 pertsonari 

helaraziko zaie unean bertan.  

 

Jarrai dezagun katea luzatzen.Demagun 1.820 lagun horietatik %1ek 

duela gustuko sustapena. Hori horrela bada, beste 18 pertsonak 

sustapena zabaltzen jarraituko du iruzkinen eta partekatzeen bidez, 

eta, esan bezala, sustapen-kanpaina beste 2.340 pertsonari iritsiko 

zaie. Ziklo hori etengabea da, eta horretan datza marketin biralaren 

potentziala.  

Kontuan izanda, gainera, Facebooken egunean 2.000 milioi aldiz sakatzen dela 

“gustuko dut” aukera, ez da harritzekoa enpresak sare sozialen potentzialaz ohartu eta 

egunetik egunera gero eta enpresa gehiago sarean aritzea.  



Marketin digitala eta Facebook bidezko marketina 

 

 
62 

 

Azter ditzagun Iberia enpresaren datu erreal hauek eta datu hauei 

lotutako marketin birala. Iberia enpresak une batean 738.696 zale izan 

ditu (xede-publikoa, alegia). Zale horien artean % 2k sarrera 

partekatzen badute (zale bakoitzak 130 “lagun” dituela kontuan 

izanda), Iberiaren iragarkia beste 1.920.609 pertsonarengana helduko 

da, eta sustapenak etengabe jarraituko du zabaltzen. 
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Kutxabankek ere badu bere komunitatea: Kutxabanken profilean sartu 

eta 28.479 jarraitzaile dituela ikus daiteke. Beraz, enpresak zerbait 

publikatuz gero, inongo kosturik gabe helduko da jarraitzaileengana, 

eta argiraratutakoa esponentzialki zabalduko da marketin biralari 

esker. 
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Beraz, estrategia hau egokia da epe ertain eta luzean lantzeko: ondo erabiltzen 

bada hain zuzen ere, iragarki interesgarriak egin eta produktu interesgarriak eskainita, 

jarraitzaile-komunitate handia era daiteke, eta, horrela, salmentak suspertu ezezik, 

feedbacka lortu eta merkatu potentziala ere azter daiteke. 

 

3.4. FACEBOOKEKO MARKETIN-JARDUERAK OPTIMIZATZEKO URRATSAK 

Hainbat ikerketaren arabera, Facebookek Google Adwords programak baino 

baliabide merkeagoak eta aurreratuagoak eskaintzen ditu publizitaterako eta 

sustapenerako. Horregatik, lehiatzeko abantaila da Facebook hainbat kasutan eta 

hainbat enpresarentzat. 

Facebooken sustapen-kanpaina bat edo iragarki bat argitaratzeko eta zabaltzeko 

honako lau urrats hauek ematen dira: aztertzea, segmentatzea, sortzea eta 

optimizatzea.  

3.4.1.  Aztertzea 

Enpresak, lehenik eta behin, zer bezero-tipologia duen aztertu behar du; izan ere, 

bezero mota horrentzat egingo baititu sustapen-kanpainak sare sozialetan. Seguraski, 

azterketa hori marketin tradizionalean egiten denaren oso antzekoa izango da, aztertu 

beharreko bezeroa berbera izango baita azken finean. Aitzitik, bada aldatzen den 

ezaugarri bat: sustapenerako kanala. 

Behin bezero-tipologia aztertzen hasita, enpresak honako galdera hauei erantzun 

beharko die azterketa egiteko, besteak beste: 

- Nolako profila du enpresari interesatzen zaion bezero motak? 

- Zer zaletasun du? 

- Zer ikasketa-maila du? 

- Ezkonduta dago? 

- Zenbat urte ditu? 
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- Gizonezkoa ala emakumezkoa da? 

- … 

Facebokeko bezero mota zehaztu ondoren, aldagai demografikoak aztertzea 

komeni izaten da. Horretarako, hainbat informazio-iturri dago Interneten, enpresa 

bakoitzak behar duen bezero-tipologia antzemateko. Hona hemen informazio-iturri 

horietako batzuk:  

- Blues.yahoo.com. Iturri honek bilatzaileetan erabiltzen diren gako-hitzen 

araberako bezero motak definitzen ditu, honela: bezero mota aztertzen ari den 

enpresak interesatzen zaion gako-hitzetako bat sartuko du bilatzaile batean, eta 

informazio-iturriak bezero-tipologia baten aztarnak emango ditu; hau da, sexua, adina 

edota eremu geografikoak identifikatuko ditu gako-hitz horren arabera. 

-Alexa.com. Webguneetako erabiltzaileen portaera eta haiei buruzko 

informazioa identifikatzen du iturri honek. Audience fitxategian klik eginez gero, 

tipologia zehatz bat definitzen du: adina, sexua, ikasketa maila, seme-alaba kopurua, 

eremu geografikoa, eta abar. 

-Quantcast.com. Sektore espezifikoetatik hornitzen diren bilatzaileen 

estimazioa ematen du. 

-Compete.com. Ordaindu beharreko tresna da, eta hainbat sektoretako 

erosleen tipologia batzuk deskribatzen ditu. 

3.4.2. Segmentatzea 
 

Eroslearen tipologia identifikatu eta gero, Facebooken egingo diren sustapen-

kanpaina edo iragarkiak norentzat izango diren erabaki behar da. Gogoratu beharra 

dago Facebookek nagusiki bi abantaila dituela: batetik, merkatua segmentatzeko 

aukera ematen duela eta, bestetik, segmentatutako merkatu zati horretako xede-

publikoa identifikatu ahal izatea. 

Hain zuzen, lehenbizi merkatuko erabiltzaile guztiak identifikatzen dira –Facebook 

enpresarentzat interesekoak direnak edo ez direnak–. Horri esker, ondoren, zuzenean 

identifikatzen dira bezerogaiak.  
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Facebookek segmentatzeko hainbat baliabide eskaintzen ditu elkarrekin 

konbinatzeko: 

-Zenbat erabiltzailerengana heltzeko aukera dagoen neurtzekoa. Plataforma 

jakin batek sustapenerako zer garrantzi duen neurtzen du baliabide honek; hau 

da, identifikatutako publikoa zenbatekoa den aztertuko du eta zenbat 

erabiltzailerengana hel daitekeen. 

- Erabiltzaileek dituzten interesetara egokitzekoa. Erabiltzaileen profilen 

araberako segmentatzeko edo taldekatzeko tresnak ditu. 

- Sexua eta adina aldagaiak kontuan hartzekoa. Merkatua taldetan zatitzeko bi 

aldagai horiek kontuan hartzeko aukera ematen du. Izan ere, bi aldagai horiek bereziki 

baliagarriak izaten dira bezerogaiaren tipologia egiteko.  

- Kokalekuaren aldagaia kontuan hartzekoa. Zenbaitetan, kokalekua oinarrizko 

aldagaia izaten da merkatuaren segmentazioa egiteko, batez ere merkatu-zokoei 

begira egindako segmentazioetan. 
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3.4.3.  Sortzea 

 

Honako pauso hauek eman behar dira Facebooken iragarki bat sortzeko eta 

eskaintzen dituen abantaila guztiak erabili ahal izateko: 

1. Jarri sagua pantailaren goialdean eskuinaldean dagoen menuan, eta egin 

klik Sortu iragarkia botoian (Create adverts). Honako aukera hauek 

agertuko dira: 
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2. Aukerak 

Iragarkiaren helburuaren arabera, aukera bat edo beste sakatu beharko da 

(iragarkia sortzeko modua aukeraren araberakoa izango da). 

3. Egin klik Erakarri erabiltzaileak webgunera   aukeran (Send people to your 

website) (hemen aukera hori azalduko da, horixe baita aukerarik erabiliena 

bezeroak lortzeko). 

 Lotura zuzena egiten du enpresaren webgunera.  

(Kontuan izan beste 9 aukera ematen dituela Facebookek, eta, esan bezala, 

haietan jarraitu beharreko pausoak ezberdinak direla). 

 

4. Idatzi enpresaren webgunearen URL helbidea.  

Aurreko aukera egin ondoren, enpresaren URL helbidea eskatuko du 

Facebookeko iragarki-kanpaina sortzeko: 
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5. Zehaztu iragarki-kanpainaren parametroak.  

Ondoren, iragarki-kanpainaren parametroak zehaztu beharko dira: 

iragarkiak nola diseinatu eta ordainduko diren, zer ordu-eremuren arabera 

publikatuko diren... 

 

Azter dezagun pantaila-argazkia. Gutxienez, hiru eremu zehazten dira 

bertan: herrialdea, iragarkiak ordaintzeko erabiliko den moneta –enpresak 

aukera du ordainketa bere monetara egokitzeko, prozesua hobeto kudeatu 

ahal izateko– eta zer ordu-eremutan egingo den kanpaina. Azken aldagai 

hori, ordu-eremua hain zuzen, oso garrantzitsua izaten da; izan ere, 

normalean kanpainen epea mugatua izaten da, bai aurrekontuari, bai 

iraupenari dagokionez. 

 

 

6. Ondoren, beste eremu bat zehaztu behar izaten da, hori ere oso 

garrantzitsua da: segmentazioa. 

 

Merkatu orokorra zatikatzea 

Arestian aipatu den bezala, segmentatzeak merkatuaren zatiketa egitea 

esan nahi du, eta enpresarentzat interesagarria da lehenbizi merkatu 

orokorra zatikatzea, enpresak egin behar duen ahalegina merkatu-eremu 
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zehatz horretan optimizatu ahal izateko. Horretarako, Facebookeko 

pantaila-argazki honetan ageri diren eremuak zehaztu beharko dira: 

 

Aurreko pantaila-argazkian ikusten den bezala, enpresak zehaztu du 

merkatu-eremua: iragarkia Donostialdean hedatuko da –Donostian eta 

Donostiatik 20 km-ko inguruan dauden herrietan–. Horretaz gainera, adina 

ere zehaztu du: 18 eta 45 urte bitarteko erabiltzaileak.  

 

Hori horrela, pantaila-argazkiko eskuineko zutabean ikus daiteke ,Irismen 

potentziala dioen eremuan (Potencial Reach), zehaztutako aldagaien 

arabera kanpainak 132.000 lagunengana heltzeko potentziala duela. 

Bestela esanda, Facebooken arabera 132.000 direla Donostia eta inguruko 

18-45 urte bitarteko Facebookeko erabiltzaileak. 

 

Beraz, orain arte ikusitakoaren arabera, Facebookek oso argi azalduko dio 

enpresari, iragarki-sortzaileari, zer merkatu-segmentazio aukera duen eta 

zer ibilbide izango duen iragarkiak. Zenbat eta gehiago zehaztu publikoa 

edo merkatu-segmentua, orduan eta pertsona gutxiagorengana helduko 

da. 
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Zaletasunak zehaztea 

 
Bada beste aldagai bat gehitzea orain arte zehaztutako merkatu-eremuari: 

zaletasunak. 132.000 pertsona horientzat zaletasun edo interes jakin bat 

zehazten bada, orduan ere irismen-eremua gutxitu egingo da.  

 

Esaterako, hurrengo pantaila-argazkian, orain arteko irizpideez gain 

(kokalekua eta adin-tartea), zaletasunak ere zehaztu ditu enpresak: 

segmentazio hori oso baliagarria izango da, surfa gustatzen zaien 

erabiltzaileei soilik helduko zaielako iragarkia. 

 

Eta, ondorioz, irismen potentziala 132.000 erabiltzaile izatetik 15.200 

erabiltzaile izatera pasatuko da.  

 

Laburbilduz, zenbat eta gehiago mugatu irizpideen eremuak, orduan eta 

erabiltzaile gutxiagorengana helduko da iragarkia, baina segmentazioa 

zehatzagoa izango da. 
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Dena den, kontuan izan behar da zaletasunen araberako segmentazioa 

interesgarria bezain nahasgarria izan daitekeela; izan ere, Facebookeko 

profilean zaletasunak ezagutaraztea hautazkoa denez eta erabiltzaile 

guztiek ez dituztenez haien zaletasunak argitaratzen, Facebookek 

erakusten dituen 15.200 lagun horiek baino gehiagok izan dezake surfa 

gustuko. 

 

Zehaztasun ekonomikoak ezartzea 

Enpresak interesgarri jotako merkatua segmentatuta, iragarki-kanpainaren 

zehaztasun ekonomikoak ezarri beharko dira. Lehenik eta behin, zehaztu 

beharko da ordainketa nola kudeatu eta iragarkia zenbat ordainduko den 

(irizpide ekonomikoa). Facebookek ordaintzeko era bi eskaintzen ditu: 

- KBK (Klik Bakoitzeko Kostua) 

Erabiltzaileak iragarkian klik egiten duenean ordaintzen dio enpresak 

Facebooki; hau da, iragarkiak bere helburua betetzen duenean. Beraz, 

publizitate-kanpaina eraginkorra denean bakarrik ordaintzen da.  

 

Facebookek kliken prezio-tarte bat eskaintzen dio enpresari, hark gehien 

interesatzen zaion prezioa aukeratu dezan. Erreparatu honako adibide 

honi: 
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Adibidean Facebookek eskaintzen duen prezio-tartea 0,08 € eta 0,19€ 

bitartekoa da; hau da, Facebookek prezio-tarte hori proposatu dio 

enpresari. Prezioa 0,19€ balitz, ordea, iragarkiak maizago agertuko 

lirateke erabiltzaileen pantailetan, eta, 0,08€ balitz, berriz, gutxiago.  

 

Azken baten, enpresak elkarrekin lehiatzen dira haien iragarkiak 

Facebookeko pantailetan agertzeko, eta, horregatik, prezio egokia 

aukeratu behar dute, kanpainak eraginkorrak izango badira. 

Aztertutako kasu horretan enpresak 0,14 €-ko prezioa ezarri du klik 

bidezko iragarki bat sarean jartzeko. 

 

Azkenik, esan behar da iragarki-prozesuaren aurrekontua mugatu egin 

daitekeela, bai denborari, bai diru-kopuruari dagokionez ere. Ikusitako 

iragarkiak egunean 4 €-ko aurrekontu mugatua izango du.  

 

- MIK (Mila Inprimatzegatiko Kostua) 

Ez da egindako kliken arabera ordaintzen. Iragarkia erabiltzaileen 

pantailetan mila aldiz agertzen denean ordaintzen da, eta, ondorioz, ez 

da ziurra erabiltzaileak enpresaren webgunean sartuko direnik. Beraz, 

kanpaina merkeagoa ateratzen bada ere, ez da eraginkortasunik 

bermatzen, iragarkiak pantailan agertzeagatik soilik ordaintzen baita.  
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Aukera honetan ere, Facebookek prezio-tarte bat eskaintzen du (0,08 € eta 

0,81 € tartean). Zenbat eta prezio altuagoa ezarri, inprimatzeak maizago 

agertuko dira segmentatutako erabiltzaileen pantailetan; prezio-tarte hori 

zenbat eta baxuagoa izan, inprimatzeak gutxiago aterako dira. Baldintzarik 

onenak lortzeko, iragarle guztiak enkantean lehiatzen dira beren iragarkiak 

sarean ahalik eta maizen agertzeko. 

 

Ordainketa-aukera honetan ere muga daiteke aurrekontua, bai iraupenari, 

bai diru-kopuruari dagokionez ere.  

 

Iragarkia sortzea 

Egin dira segmentazioa eta aukeratu da aurrekontua. Ondorengo pausoa 

iragarkiari forma ematea da. Horretarako, Facebookek irudiak eta hitzak 

tartekatzeko aukera ematen du.  

 

Sormen-prozesua iragarkiaren diseinuarekin hasten da. Argazkiak enpresak 

berak sortutakoak izan daitezke (gomendagarriena) edota generikoak. 

Facebookek argazki-biltegia eskaintzen du argazki generikoak lortzeko: 

Shutterstock. Dena den, egokiena  enpresek beren argazkiak erabiltzea da.  

Aipaturiko biltegiaz gain, badira sarean argazkiak lortzeko bestelako iturri batzuk 

ere. Horietarik esanguratsuenak istockphoto.com, us.fotolia.com edota 

dreamstime.com dira. Beraz, enpresak baditu nahiko baliabide argazkiak nondik hartu 

erabakitzeko. 

Argazkiak norberaren ekipotik igotzeko aukera ere ematen du Facebookeko 

laguntzaileak. Fototeka arakatuz gero, Shuttlerstock deritzon argazki-biltegira abiatzen 

da laguntzailea. Gomendatutako irudien tamaina 1.200 × 628 pixelekoa da. 



Marketin digitala eta Facebook bidezko marketina 

 

 
75 

 

 

Irudiek eta testuek iragarkiarekin bat etorri behar dute, eta 

segmentatutako publikoak hori hautematea lortu behar da. Horretaz gain, 

irudiek eta testuek ahalik eta sinpleenak izan behar dute. Izan ere, hainbat 

ikerketaren arabera, erabiltzaileek hiru edo bost segundoko denbora-

tartean ikusiko dute iragarkia; beraz, ahalik eta sinpleena eta zuzenena 

izan beharko du arrakasta izan dezan; betiere, enpresak aukeratutako 

merkatu-segmentuari moldatua. 
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Hona hemen hiru iragarki: ikus daitekeen bezala, mezuak laburrak dira 

eta irudiak xumeak. Izan ere, irudi eta hitz sinpleak soilik onartzen ditu 

Facebookeko erabiltzaileak.  
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Azken kasu honetan, berriz, mezua ez da behar bezala aurkezten: 

batetik, internautak mezua ulertu eta barneratzeko 5 segundo baino 

gehiago behar duenez, iragarkia ez da eraginkorra izango; bestetik, hitz 

gehiegi ageri dira bai mezuan, bai irudian, eta, ondorioz, iragarkiak ez 

du helburua beteko. 
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3.4.4. Optimizatzea 

Beharbada, norbaitek prozesua bukatutzat eman dezake aurreko pausoak eman 

ondoren. Baina une honetan, optimizatu egin behar dira egindako publizitate-sarrerak 

edo iragarkiak, etengabe hobetzen joateko. Horretarako, honako ideia hauek hartu 

behar dira kontuan: 

- Iragarkiak ordaintzeko moduari dagokionez, bi aukerak erabiltzea 

komeni zaio enpresari: KBK eta MIK. Enpresak webgunera KBK erarekin 

sarrera asko izan baditu, beharbada, garaia izango da MIK ordainketara 

aldatzeko; izan ere, ekonomikoki jasangarriagoa izango da. 

- KBK ordainketari dagokionez, enpresak aztertu beharko du kanpainak 

nolako errendimendua lortu duen ezarritako prezioarekin. Publizitatea 

optimizatzeko, enpresak erregistratu beharra dauka, aldi oro, 

prezioaren aldagaiak historikoki zer eragin duen enpresaren 

emaitzetan. 

- Interesen araberako segmentazioari erreparatu beharko zaio. Sagarrak 

eta korrika egitea gustuko duen publikoarentzat egiten bada 

publizitatea, interes horiek banaka jasoko ditu segmentazioak eta ez 

biak batera. Oso egokiak diraquancast.com bezalako webgune 

espezializatuak interes bat baino gehiagoren araberako segmentazioak 

egiteko. 

- Hainbat segmentazio-irizpide izan behar ditu enpresak; izan ere, 

segmentazio bera egiten bada, arriskua egongo da kanpainatik at 

uzteko merkatuaren zenbait eremu. 

- Enpresak kontuan hartu behar du iragarkiak denborarekin indarra 

galtzen duela, eta, iragarkiak eraginkortasuna galdu duela ohartzen 

bada, iragarkia aldatzea komeni da. Batzuetan nahikoa izango da izena 

edo edota irudia aldatzea; beste batzuetan, aldiz, sustapen bereziak 

egin beharko dira. 


