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11  MMEERRKKAATTAARRIITTZZAA  
 

1.1 Merkataritza kontzeptua 
 

Irabazteko asmoz egiten den ondasun eta zerbitzuen eskualdatzea da merkataritza. Definiziotik 

horretatik, alderdi hauek azpimarratuko ditugu: 

 Lehenik, merkataritzak ez du ezer ekoizten, zerbait eskualdatzen du. 

 Bigarrenik, merkataritzak ekoizle eta kontsumitzaileen arteko bitartekaritza-lana egiten du 

banaketa-kanalean. 

 Azkenik, eskualdatze horretatik irabaziak izateak ezinbesteko garrantzia dauka merkataritza-

enpresek bizirik irauteko. 

 

Gizabanakoen historian, betidanik egin dira merkataritzatik eratorritako jarduerak. Antzina, dirurik ez 

zegoenean, abeltzainek eta baserritarrek elkarren artean trukatzen zituzten produktuak. Horren ostean, 

artisauak eta era guztietako azokak ere agertu ziren. 

 

Azoka-egunen arteko denboran ase gabe geratzen ziren beharrei erantzuteko, biltegiak edota denda 

txikiak agertu ziren. Hala, oinarrizko produktuak salgai paratzen zituen txikizkako merkataritza agertu 

zen. Horixe da gure egunotara heldu den merkataritzaren jatorria. 
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1.2 Azken urteotako merkataritzaren bilakaera 
 

Azken urteotan merkataritzak izan duen aldaketa ez da makala izan. Hain garrantzitsua izan den 

aldaketa horren eragileak honako hauek izan litezke: 

 Bezeroek gero eta aukera gehiago daukate bere kasa erosteko. Horrela erostea ahalbi-

detzen duen merkataritza motak zerbitzu librea dauka izena. Kontsumitzaileak erosi nahi 

dituen produktuak saltokietako apalategietan kokatuta daude, era askean nahi duen beste 

eros dezan. 

 Zerbitzu librean oinarrituta, oso merkataritzagune handiak agertu dira (supermerkatuak eta 

hipermerkatuak). 

 Kontsumitzaileek gero eta behar zehatzagoak dituzte, eta behar horiei ahalik eta ondoen 

erantzuteko, produktu edo zerbitzu jakin batzuetan espezializatutako dendak ere agertu dira. 

 Txikizkako merkataritzak beherakada izan du. Dena dela, txikizkako merkataritzak eutsi 

egiten dio, indar txikiagorekin bada ere. 

 Aurrerapen teknologikoei esker, saltzeko metodoak eta kudeaketa-moduak aldatu egin dira. 

 Bukatzeko, kontsumitzaileak berak aldatu ditu erosketa- eta kontsumo-ohiturak. Beraz, gaur 

egungo merkataritzak, halabeharrez, moldatu egin behar izan du kontsumitzaileen behar eta 

nahi berriekin bat egiteko. 

 

1.3 Merkataritzaren sailkapena 
 

Merkataritza sailkatzeko era bat baino gehiago dago. Guk saltzeko eraren arabera sailkatuko dugu. 

Mota hauek ikusiko dituguna: 

 

 Ohiko merkataritza 

 Zerbitzu libreko merkataritza 

 Hipermerkatua 

 Supermerkatua 

 Autozerbitzua 

 Komenentzia-dendak 

 Espezializatutako merkataritza 

 Denda handiak 

 Deskontu-dendak 
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 Beste merkataritza mota batzuk 

 Telefono bidezko salmenta 

 Makina automatikoz egindako salmenta 

 Telebistaz egindako salmenta 

 Interneten bidezko salmenta 

 Postaz egindako salmenta 

 

 Ohiko merkataritza 
 

Hona hemen merkataritza mota honen ezaugarri aipagarrienetariko batzuk: 

 Saltzailearen ezinbesteko presentzia. Bezeroari produktuak erakutsi, eskaini eta ematen dizkio. 

 Produktuak eroslearengandik banatzeko, erakusmahaia dago. Zenbait kasutan, produktuak 

erakutsi beharrean, altzari horrek ezkutatu egiten zituen. 

 Normalean, saltokietan merkaturatzen ziren produktuak erosleak ezin izaten zituen ikusi. 

 Bezeroari emandako zerbitzu pertsonalizatuaren bidez lehiatzen dira. 

 Biltegiaren ezinbesteko presentzia; non erakutsi ezin diren produktuak gordetzen dira hor. 

Garrantzi handia dauka azalerari dagokionez. Oro har, saltoki osoaren azaleraren erdia 

baino gehiago hartzen duela esan genezake. 

 Kasu gehienetan, senideak izaten dira merkataritza mota honetako langileak. 

 Batez beste, bi langile izaten dira saltoki bakoitzean. 

 Saltokiak bezeroen etxebizitzetatik hurbil egon ohi dira. 

 Erakusleihoek garrantzi txikia dute. 

 Produktu jakin batzuk saltzeko, saltzaileek manipulatu egin behar dituzte (moztu, neurtu eta abar). 

 

 Zerbitzu libreko merkataritza 
 

Honako ezaugarri hauek aipatuko ditugu: 

 Merkaturatzen diren produktu guztiak eskuragarri ditu kontsumitzaileak, askatasun osoz eta 

zuzen-zuzenean. 

 Ez dago inongo oztoporik produktuetara hurbiltzeko (ez dago salmahairik). 
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 Erosketa egiteko behar den denbora laburtu egiten da. 

 Produktuen salneurriak ondo paratuta eta zehaztuta daude produktuak kokatuta dauden 

apalategietan. 

 Produktu gehienak arazo barik erakusten dira. 

 Bat-bateko erosketak egitea ahalbidetzen du. 

 Saltokietan lan egin behar duten langileen kopurua murriztu egiten da. 

 Ohiko merkataritzaren aldean, produktuak saltzeko abiadura (errotazioa) askoz handiagoa 

eta errentagarriagoa da. 

 Gaur egungo aurrerapen teknologikoak ezartzen dira (esaterako, apalategietan edo bilte-

gietan saldu barik geratzen diren izakinen berri izateko eta azkarrago kobratzeko, produktuei 

barra-kodeak ezartzen zaizkie) 

 Zerbitzu gehigarriak eskaintzen dira, hala nola, parking-a, haurtzaindegiak, erositakoa 

bezeroen bizitokira eramateko zerbitzua eta abar. 

 Izakinetan, altzarietan eta denda barruko apainketetan inbertsio handiak egin behar izaten dira. 

 

Merkataritza-modalitate honen barruan, besteak beste, hauek ditugu: 

 
Hipermerkatua 
 

Orain arte, produktuak banatzen zituzten merkataritzagune handiak ziren. Aurrerantzean, 

zerrendatzen diren ezaugarriak ditu azpimota honek: 

 Saltzeko azalera: 2.500 m2 baino gehiago. 

 Autozerbitzu eran ustiatzen dira. 

 Batez beste, 40 kutxa dauzkate bezeroei kobratzeko. 

 Askotariko zerbitzuak eskaintzen dituzte, esaterako: auto andana aparkatzeko lekua, ordutegi 

zabala eta etengabekoa, erosketa finantzatzeko zerbitzuak, produktuak bezeroen bizitokietan 

entregatzeko eta instalatzeko zerbitzuak eta abar. 

 Eskaintzen den produktu-aukera oso zabala eta sakona da. 

 Batzuetan, enpresaren beraren produktu-marka garrantzi handikoa da. Eroskik dituen zen-

troetan Consumer marka, esaterako. 
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 Herrigunetik kanpo kokatuta egoten dira. 

 Gaur egun beren bezeroak eta balizko bezeroak erakartzeko boterea izateaz gain, hiper-

merkatuek bestelako merkataritza motak ere erakartzen dituzte. Horrela, oso merkatari-

tzagune handiak osatzen dira. Gure esparruan, adibidez, Gorbeia, Garbera, Boulevard, 

Artea eta abar eratu dira. 

 

Supermerkatua 
 

Azken urteotan, haziz doaz era honetako dendak. Gehien bat, herri-erakundeek hipermerkatu 

berriak irekitzeko ipintzen dituzten trabak direla eta, baita kontsumitzaileen bizitokitik albait joan-etorri 

txikienak egin nahi izateagatik ere. 

 

Ezaugarri hauek ditu hain hedatuta dagoen merkataritza mota honek: 

 Saltzeko azalera: 2.500 m2 baino gutxiago. 

 Kontsumitzaileen eguneroko erosketa-beharra asetzea ahalbidetzen dute establezimendu 

hauen produktu-aukerek. 

 Bezeroei zerbitzu ona ematen diete. 

 Batzuek marka propioak ere merkaturatzen dituzte: Sabeco, Eroski... 

 Herriguneetan kokatuta egoten dira. 

 

Autozerbitzua 
 

Ezaugarri hauek ditu: 

 Teknologia berriei esker ohiko dendak izatetik autozerbitzuak izatera pasatu diren establezi-

menduak dira. 

 Honelakoetan, oro har, elikadura eta lurrin-denda atalak baino ez dira egoten. 

 Saltzeko azalera: 400 m2 baino gehiago. 

 Bezeroei kobratzeko kutxa bat edo, asko jota, bi izaten dituzte. 

 Zerbitzu-maila txikia da eskaintzen diete bezeroei. 

 Zenbat eta azalera handiagoa izan, orduan eta atal, zerbitzu eta produktu-aukera handiagoa 

eskaintzen dituzte. 
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Komenentzia-dendak 
 

Ezaugarri hauek ditu: 

 Establezimendu txikiak izaten dira. 

 Saltzeko azalera: 500 m2 baino txikiagoa izaten da beti. 

 Oso ordutegi zabala izaten dute. Denda batzuk, batez ere hiriburuetan, gau eta egun izaten 

dira irekita. 

 Elikaduran, lurrin-dendan, era guztietako edarietan, aldizkarietan, CD eta DVDetan, oparietan... 

oinarritutako produktu-aukera handia eskaintzen dute. Eskaintza zabala izaten da, eta sakon-

tasuna txikia. 

 Ordutegiari dagokionez izan ezik, bezeroei zerbitzu-maila txikia ematen zaie. 

 Ordutegi zabala izatearen ondorioz, salneurriak garestiak dira gainerakoen aldea. 

 

Espezializatutako merkataritza 
 

 Modalitate honen barruan bi maila bereizi behar ditugu: 

 Lehenik, merkataritza txiki espezializatua daukagu. Ohiko eran saltzen da, eta zerbitzu gutxi 

eskaintzen zaie bezeroei. Besteak beste: zapata-dendak, lurrin-dendak eta abar. 

 Bigarrenik, azalera handiko saltoki espezializatuak ditugu. Horrelakoetan, zerbitzu librean 

egiten da salmenta, eta zerbitzu-eskaintzei dagokienez, zerbitzu-maila ona daukate. Adibide 

gisa, hauexek aipa ditzakegu: Kiabi, Leroy Merlin, Decathlon, Ikea eta abar. 

 

Batean zein bestean, produktu-aukeraren politika atal gutxi izatean eta produktu-kategoria asko 

(familia, azpifamilia eta erreferentzia asko) izatean datza. Hau da, atal urrietan, produktuen sakontasuna 

eta koherentzia bat datoz. 

 

Denda handiak 
 

Honako ezaugarri orokor hauek ditu modalitate honek: 

 Saltzeko azalera: 4.000 m2 baino gehiago. 

 Solairu bat baino gehiago izaten dute. 
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 Mota desberdinetako atalak sailetan banatzen dituzte. 

 Honelako produktu-aukera eskaintzen dute: 

 Zabala eta sakona 

 Ertainetik gorako kalitatea 

 Salneurriak altu samarrak dira 

 Kalitate handiko zerbitzua ematen dute. Esate baterako, hauek eskaintzen dituzte: txartelarekin 

ordaintzeko aukera (banketxeenak edo enpresarenak berarenak), erosketak finantzatzeko 

aukera eta erosketa aurreko eta osteko aholkularitza. Estatuan, adibide bat aipatzearren, 

El Corte Inglés dugu. 

 

Deskontu-dendak 
 

Azken urteotan, modalitate honetako dendek hazkunde handia izan dute; alderdi orokor hauek dituzte: 

 Saltzeko azalera: 300-2.500 m2baino gehiago. 

 Autozerbitzu eran eratzen dira. 

 Herriguneetatik aldentzen diren heinean, handiagoak izaten dira. Herrigunetik kanpo daude-

nean, bezeroei aparkalekua ere eskaintzen diete. Herriguneetan daudenean, edozein 

barrutitan egon daitezke. 

 Produktu-aukera zehazteko, kontuan hartzen da bezeroek ezinbesteko garrantzia ematen 

diotela albait merkeen erosteari. 

 Merke saltzea lortzeko, lehentasuna ematen diete errotazio handiko produktuak merkatura-

tzeari. Horrenbestez, bezeroek eskuragarri duten produktu-aukeraren sakontasuna txikia da. 

 Zerbitzu-maila baxua da. 

 Produktu zein enpresa oso lehiakorrek bere etiketarekin merkaturatzen dituzten produktuak 

eskaintzen dituzte. 

 Produktu-aukera, batik bat, elikaduran zein etxerako produktuetan dago oinarrituta. 

 Mota honen adibideak Lidl, Dia eta antzeko enpresak dira. 

 

 Beste merkataritza mota batzuk 
 

Atal honetan ikusiko ditugun merkataritza motek, salmenta mistoak izan ezik, ez dute behar denda 

fisikorik salmentarako. 
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Saltzailearen presentziari dagokionez, ikusiko ditugunetan ez da beharrezkoa, telefono bidezko 

salmentan eta salmenta mistoan izan ezik. 

 

Beraz, has gaitezen banan-banan mota honetako modalitateak aztertzen. 

 

Salmenta mistoa 
 

Modalitate honetan, saltzailearen presentzia eta zerbitzu libre motako merkataritza uztartzen dira. 

Izatez, erosleek zerbitzu libre moduan eros dezakete askatasun osoz, baina saltzailearen laguntza behar 

izanez gero, aholkuak edo iradokizunak egingo dizkio. 

 

Adibide argienetariko bat El Corte Inglés da. 

 

Telefono bidezko salmenta 
 

Telemarketing ere deitzen zaio. Saltzaileak bultzatuta, zer edo zer saltzen saiatzeko, eroslea eta 

saltzailea harremanetan paratzean dago koska. 

 

Bestalde, produktu berrien eta sustapen berezien berri emateko ere erabiltzen da, baita kontsu-

mitzaileen gaineko argibideak jasotzeko ere. 

 

Gaur egun, modalitate hau gutxi erabiltzen da. Telefonoak berak dituen mugak direla eta (elkarriz-

ketek laburrak izan behar dute, eta ez dago saldu nahi dena erakusterik), gutxi erabiltzen da salmenta 

hutsa lortzeko. 

 

Makina automatiko bidez egindako salmenta 
 

Vending ere esaten zaio modalitate honi. Makina bat erabiltzen da produktuak erosteko. Erosi nahi 

diren produktuen salneurria makinan sartu behar da.  

 

Egun, azken belaunaldiko makinek txanpon edo billeteak ez ezik, kreditu-txartelak ere onartzen dituzte. 

 

Modalitate honen hasieran, produktu gutxi merkaturatzen zen horrela. Gaur egun, ordea, lehengoez 

gain (tabakoa, gozokiak eta era guztietako edariak hornitzen zituztenak), berri-berrienek garraio publi-

koetarako txartelak, bisita-txartelak eta abar ere eskaintzen dituzte. 

 
Banaketarako modalitate hau erabat garatu gabe dago hemen; aitzitik, AEB, Japonia eta beste estatu 

batzuetan oso garatuta daude. 
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Telebista bidezko salmenta 
 

Produktuak eskuratzeko eskaera egiten dutenez telebista bidezko salmentez ari gara. Espainian, El 

Corte Inglés izan zen aitzindaria mota honetako salmentetan. 

 

Gaur egun, azken belaunaldiko kable bidezko telebistetan urrutiko agintea erabiltzen da eskaerak 

egiteko. Dena dela, gainerako telebista motetan, telefonoa erabiltzen da eskaeren berri emateko. 

Erosketak eskudirutan edo kreditu txartelaren bidez ordain daitezke bezeroaren helbidean. Erositako 

produktuak bezeroek esandako helbideetan uzten dira. 

 

Beraz, ikusten dugun legez, telebistaren alorrean gertatzen ari den iraultzarekin batera, modalitate 

honek orain arte baino gehiago garatzeko aukera dauka. 

 

Internet bidezko salmenta 
 

Gaur egun puri-purian dago salmenta mota hau. Azken urteotan lortzen ari den segurtasun, eroso-

tasun, bizkortasun eta fidagarritasunari esker, merkataritza mota hau etengabe hazten ari da. 

 

Beraz, gero eta enpresa gehiagok, beste modu batzuetan saltzeaz gain, Interneten ere eskaintzen 

dituzte produktuak eta zerbitzuak. 

 

Interneti esker, munduko edozein enpresarekin harremanetan izan gaitezke. Gainera, munduko eko-

nomiaren nazioartekotasuna kontuan hartuta, edozein tokitako bezeroak eskuratu daitezke. 

 

Mota honetako salmentak egiteko, enpresek web orria izan behar dute. Bezeroei saldu nahi zaizkien 

produktuak eta dagozkien ezaugarri eta saltzeko baldintza guztiak azalduko dira enpresen web orrietan. 

 

Egun, Espainian, batez ere bidaiak, hegaldiak, banku-zerbitzuak eta bestelakoak kontratatzeko 

erabiltzen da. AEBn, ordea, ia mota guztietako produktuak saltzen dira Internet bidez. 

 

Ikusten denez, mota honetako salmentak garatzeko gaitasun itzela du. 

 

Posta bidezko salmenta 
 

Izenak dioen legez, posta bidez egiten den produktu-banaketa da modalitate hau. 

 

Lehenengo eta behin, eros daitezkeen produktuen berri emateko bezeroei, hedabideetako iragarkiak 

edo aldez aurretik bezeroei bidalitako katalogoak erabiltzen dira. 
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Tamalez, hedabideetan iragartzen diren produktuen argibideak ez dira katalogoetakoenak bezain 

osatuak. Beraz, enpresek lehentasuna emango diote katalogoari. 

 

Dena dela, beste estatu batzuen aldean, Espainian gutxi erabiltzen da modalitate hau. 

 

 

1.4 Banaketaren egungo joerak 
 

Dakigunez, banaketa ezinbestekoa da produktuak kontsumitzaileenganaino hel daitezen. 

 

Bestalde, aipatu beharrekoa da banaketa-prozesuek kostu handiak eragiten dizkietela produktuen 

salneurriei gaur egun.Zenbat eta luzeagoa izan banaketa-kanala, kostuak orduan eta handiagoak dira, 

bitartekariak direla eta. Azken finean, kontsumitzaileak berak ordainduko ditu aparteko kostu horiek.  

 

Beraz, kostu horiek ahal den neurrian txikiagotzeak hobeto lehiatzeko paregabeko aukera emango 

die enpresei. 

 

Horrenbestez, gaur egungo banaketaren alderdiak kontuan hartu behar dira jarduera arrazionali-

zatzeko, hots: 

 Nazioartekotasuna: banaketa-enpresak estatu batean baino gehiagotan daude. Estatu 

batean xehekari gisa indarra hartzen dutenean, gainerako estatuetara hedatzen dira; 

Ikearen adibidea jar dezakegu. Areagotzen ari da joera hau. 

 Kontzentrazioa: merkataritza xehekaria enpresa gutxi batzuren esku dago. Hain zuzen, 

enpresa gutxi horiek moldatu dira ondoen gaurko kontsumitzaileen eskari berrietara eta 

egungo merkataritza berrira. 

Moldatze hori egiten jakin ez dutenak, denboraren poderioz, desagertuz doaz. Horren-

bestez, egungo joeretara egokitzen jakin dutenak hazi eta indartu egiten dira. 

 Espezializazioa: egungo kontsumitzaileek gero eta behar zehatz eta zorrotzagoak 

dituztenez, behar horietara albait egokien moldatzeko espezializatutako dendak etengabe 

eratzen eta hazten ari dira. 

Mota horretako dendek, ondo ase gabeko beharrak estaltzeaz gain, kontsumoak edo 

dena delakoak eragiten dituen behar berriak asetzen dituzte. 
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22  MMAARRKKEETTIINNAA  EETTAA  BBAANNAAKKEETTAA  
 

2.1 Marketina: alderdi orokorrak 
 

Joan den mendeko terminoa da marketina, baina marketinari dagozkion jarduerak antzinatik gure 

egunetara arte egin dituzte gizabanakoek, merkataritza jaio zenetik, hain zuzen ere. 

 

Zientzia hori agerikoagoa bihurtu zen Lehen Mundu Gerraren ostean industriaren eta merkataritza-

ren garapenean izandako garapenei esker. 

 

Marketina zehatz-mehatz zertan datzan definitzeko, definizio ugari eman izan da. Guk horietako bati 

helduko diogu: 

 
Alderdien arteko trukea denentzat (gizartearentzat ere) onuragarri eta eragingarri izan dadin 

trukea ulertu eta egiteko era da marketina. Alderdi batek besteak behar dituen ondasun edo 

zerbitzuak garatu, balioztatu, banatu eta sustatuta gertatzen trukea da. 

 

Gaur egun, ia enpresa guztiek egiten dituzte marketin-jarduerak bezeroekiko trukeak gauzatzeko.Izan 

ere, gaur inoiz baino handiagoa da enpresen arteko lehia, eta aurrerapauso teknologikoek aukera ugari 

eskaintzen dute marketina garatzeko. 

 

Joan diren hamarkadetan, ordea, enpresek ekoizteko joera zeukaten. Hau da, lehentasun handia 

ematen zioten albait gehien ekoizteari, merkatuaren nahiak edo beharrak kontuan izan gabe.  

 

Horren ostean, saltzeko joerari eman zitzaion lehentasuna. Eredu horrekin, enpresetako jomuga 

nagusia salmenta-zifra jakin bati eustea izan zen. 

 

Lehen aipatu dugun moduan, gaur marketinaren eredua nagusitzen da. Enpresaren xede-publi-

koaren (bezeroak eta bezero izan daitezkeenak) epe luzerako beharrak zein nahiak ahalik eta ondoen 

asetzea eragiten du joera horrek.  

 

Beraz, azaldutako metodoak ez dauka zerikusirik ekoizteko eta saltzeko erekin, enpresak nahi zituen 

produktu jakin batzuk ekoiztea edo saltzea bilatzen baitzen horietan. 

 

Honenbestez, ikuspegi berri hori martxan jartzeko eta ekitaldi ekonomikoetan zehar aurrera 

eramateko, enpresek garrantzi handia ematen diote hierarkia antolatzailearen barruan marketin-

departamentuak izateari.  
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Marketina hobetzeko, bezeroari zuzendutako orientabidea dugu. Gainera, joera hori nagusitzen ari 

da gaur egun enpresa aurreratuetan. Izan ere, filosofia berri hau bere gain hartzen duten enpresek euren 

trukeetan bikaintasuna lortzea espero dute.  

 

Enpresa onetan, bezeroak dira nagusi, badakitelako bezero gabe enpresak ez direla ezer. Beraz, 

bezeroen, baita balizko bezeroenak ere, benetako nahiak eta beharrak zehazten eta jakiten ahalegintzen 

dira, gero produktuak ekoizteko eta merkaturatzeko. 

 

Orain, enpresen arteko lehia dela eta, bezero berriak eskuratzea ez da bilatzen den gauzarik 

funtsezkoena, bezeroen fideltasuna lortzea baino. Adituek dioten legez, bezero berriak eskuratzea oso 

erraza da; eskuratutakoak ahalik eta denbora gehien mantentzea, ordea da gauzarik korapilatsuena.  

 

Eta bezeroak leialtzeko, xede-publikoaren nahietara eta beharretara moldatu beharra dago. Horietara 

moldatzea lortuz gero, trukearen alderdi biak bat etorriko dira beste alderdiarengandik jasotako ordaina-

rekin. Horren ondorioz, biek izango dituzte onurak. 

 

 

2.2 Marketina funtzio gisa 
 

Marketinarekin lotutako funtzioak enpresaren Marketin Atalean edo Departamentuan garatzen dira. 

 

Funtzio horiek jardueretan edo azpifuntzioetan zatitzen dira, eta nahiz eta berariazko jomugak izan, 

bat egin behar dute enpresaren helburu orokorrekin. Hauek izan daitezke aipagarrienetariko batzuk: 

 Merkataritza-ikerketa 

 Salmenten antolaketa 

 Banaketa 

 Komunikazioa 

 Merkataritza-planifikazioa 

 

Geroago zehaztuko dugun moduan, merchandising-ak erabateko harremana dauka marketina-

rekin, eta merchandising-aren jarduerak marketineko banaketa- eta komunikazio-funtzioren barruan 

sartzen dira. 

 

Banaketa-funtzioari dagokionez, banaketa-kanala osatzen duten partaideek egiten dute. Batez ere 

xehekariak gauzatzen dute, saltokietako erakusteko gunea kudeatzeko tresnen bidez Beraz, saltokiko 

merchandising-a deitzen zaio horri.  
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Komunikazio-funtzioari dagokionez, ez dute xehekariek egiten, ekoizleek gauzatzen dute komunikazio- 

eta ikerketa-tekniken bitartez. Horrenbestez, ekoizleen merchandising-a da. 

 

Hona hemen banaketa- eta komunikazio-funtzioa zehazteko erabiliko ditugun definizioak: 

 

 Banaketa-funtzioa:  
 

Ekoizpena eta kontsumoa harremanetan jartzen dituen baliabidea da.  

 

Kontsumitzaileek edota erabiltzaileek nahi duten kantitatean, nahi duten denboran eta jaso nahi 

duten lekuan produktua ipintzea da baliabide honen helburua. 

 

 Komunikazio-funtzioa:  
 

Enpresaren eta ekoizten dituen produktuen gaineko informazioa emateko, konbentzitzeko eta gogo-

rarazteko balio duen baliabidea da.  

 

Emandako argibideak lehentasuna ematen dio konbentzitzeari, haien produktu edota zerbitzuak 

saltzea errazteko, eta baita enpresaren irudia goraipatzeko ere. 

 

Enpresak xede-publikoari bideratzen dion informazioa ezinbestekoa da jomugak lortzen saiatzeko. 

Horretarako, nahitaezkoa da xede-publikoari bidaltzen zaizkion mezuak sinesgarriak izatea.  

 

Funtzio honen barruan gauzatzen diren merchandising-jarduerak, lehen aipatu dugun legez, ekoizleek 

abiarazi eta egiten dituzte. Hori bai, helburu jakin batekin, saltokian enpresak dituen lehiakideengandik 

desberdintzea ahalbidetzen duten tekniken bitartez. 

 

2.3 Banaketa kanalak 
 

Produktuak kontsumitzaileengana heltzeko egiten dituen ibilbideak dira. Ibilbide horiek trukean parte 

hartzen duten partaide kopuruaren araberakoak dira.  

 

Beraz, luzeagoak edo murritzagoak izan daitezke. Dena dela, den-denak ekoizleengan hasten dira 

eta kontsumitzaileengan bukatzen dira, baina aipatu gabe geratu dira bitartekariak. Ohikoenak handiz-

kariak eta xehekariak dira. 

 

Irudian, banaketa-kanaleko partaideen parte-hartzearen araberako luzera ikusten da: 
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Laburrena 
edo 

zuzena 

Luzea 

Laburra 

  

Handizkaria/k 

Xehekaria 

Xehekaria 

Banaketa Kanala 
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33  MMEERRCCHHAANNDDIISSIINNGG--aa  
 

3.1 Sarrera 
 

Ikusi dugun moduan, merchandising-a deritzon teknika marketinaren mugen barruan kokatuta dago. 

Horrez gain, xehekariena eta ekoizleena ere izan daitekeela ikusi dugu. 

 

Marketina bezala, antzina sortu zen teknika hau, eta etengabe bilakatzen ari da. 

 

Dendarik ez zegoenean, merkatu txikietan edo azoketan saltzen ziren izakinak Lurrean edo euskarri 

baten gainean saltzen ziren, ibiltariek ikus zitzaten. Merkatu horien ostean, ohiko dendak agertu ziren. 

Denda horietan, kontsumitzaileek ez zuten eskuragarri merkantzia guztia, ezta begi-bistan ere. Gainera, 

salmahaia zegoen produktuak bezeroengandik banatzeko. 

 

Saltzeko era bi hauetan, saltzailearen sinesgarritasuna eta argudiatzeko trebetasuna ziren salmenta 

lortzeko gauzarik garrantzitsuenak. 

 

Joan den mendean, zerbitzu libreko salmentak erabateko iraultza ekarri zuen txikizkako banaketan. 

Hala,kontsumitzaileek esku-eskura zeuzkaten erosi nahi zituzten produktuak. Aldi berean, saltzaileek 

antzina izandako garrantzia desagertuz joan zen. 

 

Garai honetan, ekoizleen merchandising-a ezinbestekotzat jotzen da. Ekoizleak ahalegintzen dira 

saltzailearen laguntza gabe saltzeko moduan diseinatzen produktuak. Helburu hori lortzea oso zaila da, 

eta erakargarriak eta konbentzigarriak diren ontzien bitartez eta saltokietan jarritako publizitatearen 

bitartez gauzatzen da. 

 

 

3.2 Merchandising-aren definizioa 
 

Dakigunez, gaur egungo merkataritza batez ere zerbitzu librean oinarrituta dago. Salmenta horretan, 

produktuak saltzaileen laguntza gabe saltzen dira, bakar-bakarrik.  

 

Saltokietako apalategietan kokatuta dauden produktuen artean aukeratu eta eskuratzen ditu bezeroak. 

Horretarako, ikusgai dauden produktuak ezin dira edonola aurkeztu. Beraz, bezeroek saldu nahi diren 

produktuak aukeratu ditzaten, produktuak ahalik eta erakargarrien aurkeztu behar dira. Bezeroei saltzen 

zaizkien salmentetatik betiere nolabaiteko etekina atera behar da, enpresak irabaziak izateko. 
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Definizio ugari eman izan da merchandising-a zer den zehazteko. Guk, batzuk aipatzearren, hauek 

zerrendatuko ditugu: 

 Saltokian ezarritako ekoizleek eta banatzaileek, erosteko ekintza motibatzeko, bateratzen 

dituzten tekniken andana da. Errentagarria izan behar du ekoizleentzat eta banatzaileentzat. 

Era berean, ezin dute ahaztu errentagarritasuna izateko ezinbestekoa dela kontsumitzaileen 

beharrak ondo asetzea. 

 Enpresaren marketin-helburuak gauzatzeko, behar diren lekuetan, nahi diren uneetan, 

eskatzen diren kantitateetan eta taxuzkoak diren salneurriekin ondasun eta zerbitzuak merka-

turatzearen gaineko ezarpena eta kontrola da. 

 Produktuak aurkezteko, kudeatzeko eta saltokia animatzeko tekniken multzoa da 

merchandising-a. Honako hauek ahalbidetzen ditu: errentagarritasuna lortzea, eskariaren 

beharrei egokitutako produktu-aukera ziurtatzea, produktuen errotazioa maximizatzea eta 

establezimenduko balizko bezeroen erosketak erraztea. 

 

Esan dugunez, merchandising-aren barruan ikuspegi bi daude: bata ekoizlearena eta bestea bana-

tzailearena. 

 

Ekoizleentzat merchandising-a hau da hitz gutxitan: ontzien diseinuaren eta saltokian kokatu-

tako publizitatearen, sustapenaren eta erakustokien bitartez bezeroek haien produktuetan arreta jar 

dezaten lortzea. 

 

Banatzaileentzat, zehatzago esanda xehekarientzat, saltokia era estrategikoan kudeatzea ahalbi-

detzen duten jarduera eta betebeharren multzoa da. Betiere errentagarritasun jakin bat bilatzen da, eta 

era berean, bezeroen beharrak asetzea. 

 

3.3 Merchandising-aren funtzio nagusiak 
 

Bai ekoizlearen ikuspegitik bai banatzailearenetik, merchandising-ak funtzio jakin batzuk bete behar 

ditu. Lortu nahi diren helburuen arabera, funtzio horiek lortzeko, ekintza jakin batzuk egin behar dira, aldi 

berean edo banan-banan. 

 

Irudian, funtzio nagusiak irudikatu dira: 
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Produktuen ontzien diseinua 
erakargarriagoak eta 

konbentzigarriagoak egitea 

Ekoizleekin harreman eta 
lankidetza ona mantentzea 

Bezeroak asetzeko 
produktu-aukera ondo 

kudeatzea 

Saltokiko erakustokiaren 
diseinua eta publizitatea 

Saltzeko azaleraren gaineko 
kudeaketa estrategikoa 

Saltokiko produktuen 
erakusketa hobezina 

gainbegiratzea 

MERCHANDISING-A: 

FUNTZIO 
NAGUSIAK 

Saltokiaren 
errentagarritasuna eta 
produktuen errotazioa 

areagotzea 

Banatzaileekin harreman eta 
lankidetza ona mantentzea 

Bat-bateko erosketak 
eragiteko giro aproposa 

sortzea 

Denda barruko zein 
kanpoko arkitekturaren 

diseinua 

 

 

 Ekoizleak garatutako merchandising-aren funtzio nagusiak 
 

 Produktuen ontzien diseinua erakargarriagoa eta konbentzigarriagoa egitea. 

Horretarako, ontzien diseinua, grafismoa, kolorea eta abar erabiltzen dira. Batez ere, 

produktuak eurak bakar-bakarrik (saltzailearen laguntzarik gabe) lehiakideenekin batera 

saldu behar direnean.  

Produktuen salmentaren porrota edo arrakasta baldintzatzen dute ezaugarri fisiko horiek. 

 Saltokiko erakustokiaren diseinua eta publizitatea. Batik bat enpresaren irudia eta 

salmenten eragingarritasuna hobetzeko erabiltzen dituzte ekoizleek baliabide horiek.  

Batzuetan, produktuen aurkezpena, argibideak eta identifikazioa errazago eskuratzeko 

ere erabiltzen dira. 

 Saltokiko produktuen erakusketa hobezina gainbegiratzeko. Produktuen salmentaren 

kudeaketa xehekariari dagokion arren, ekoizleak ere kontrolpean eduki behar ditu 

honako hauek: 

 Bere produktuen aurkezpen zuzena (produktuetarako taxuzkotzat jotzen diren 

erakustoki eta apalategietan kokatzea). 

 Gehiago saltzeko, apalategiburuak eskuratzeko negoziatzea. 

 Xehekariak erabakitzen duen produktuen aurkezpenean eragina izaten saiatzea. 
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 Gerta daitezkeen izakinen gaineko hausturei aurre egiten ahalegintzea. 

 Saltokian jartzen diren produktuen kalitatea baieztatzea. 

 Aldian aldiko sustapenek bezeroengan espero den eragina duten begiratzea. 

 Saltokian jarritako publizitatea zuzena den ala ez ziurtatzea. 

 Produktuei ezarritako salneurriak zuzenak diren ala ez ikustatzea. 

 Eta abar. 
 

Oro har, marketin-politikarekin bat datozen merchandising-jarduerak egitera behartuta 

dago ekoizlea. Laburbilduz, honako hauek lortzeko: 

 Saltokiko produktuaren aurkezpenean eragina izateko. 

 Saltokian lehiakideengandik desberdintzeko. 

 Saltokian bere produktuak sustatzeko. 

 Saltokian bere produktua gehiago sal dadin eta erakargarriagoa izan dadin. 

 

Beraz, ikusten dugun moduan, produktuak banaketa-kanalean sartu ostean ere, ekoizleak 

ezin dio kontrolatzeari utzi.  

Horrenbestez, zenbat eta kontrol edota botere gehiago izan banaketa-kanalaren barruan, 

orduan eta gehiago beteko dira produktuetan marketin-politikan zehaztutakoak.  

Bestela gertatuz gero, beste batzuen esku (bitartekarien edota xehekarien esku) gera-

tzen da produktuaren merkaturatze-prozesua. 

 

 

 Banatzaileak garatutako merchandising-aren funtzio nagusiak 
 

 Saltzeko azaleraren gaineko kudeaketa estrategikoa. Kudeaketa hori eragingarria 

izan dadin, honako hauek izan behar ditu kontuan xehekariak: 

 Erakustokiaren mailak edo aldeak 

 Produktuak erakusteko denborak 

 Produktuen errotazioa 

 Egiten diren erosketa motak 
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Zerrendatutakoak kontuan izanez gero, kudeaketa errentagarria lortuko da, eta bezeroari 

egokiagoa egingo zaio erosketa-prozesua. 

 

 Bat-bateko erosketak eragiteko giro aproposa sortzea. Salmenta beti ez da gauza-

tzen saltzailea atsegina izateagatik edota bezeroarekiko portaera ona izateagatik bakarrik. 

Hainbat teknikaren bidez animatzen da saltokia. Bezeroek bat-bateko erosketak egin 

ditzan,ezinbestekoa da giro aproposa lortzea. 

Geroxeago ikusiko dugun moduan, mota horretako erosketak dira salmentarik garrantzi-

tsuenak dira dendarentzat. Izan ere, oso etekin handiak ematen dituzte gainerako 

salmenten aldean. 

 

 Bezeroak asetzeko produktu-aukera ondo kudeatzea. Ikusi dugunez, zerbitzuekin 

batera, establezimendu batek eskaintzen duen produktu-aukera da banaketa mota xehe-

kariak desberdintzeko faktoreetako bat.  

Are gehiago, esan genezake produktu-aukerak bi gauza hauek identifikatu behar dituela: 

 Dendaren prestigioa. 

 Eta, batez ere, dendak ase nahi dituen bezeroak. 

Produktu-aukerak eragin zuzena dauka bezeroek denda horretan aurkitzea espero 

dutenaren pertzepzio subjektiboan. 

 Saltokiaren errentagarritasuna eta produktuen errotazioa areagotzea. Banatzaileak 

bere jardueratik eskuratzen duen etekina, batik bat, produktuen errotaziotik eta produktuak 

saltzean lortzen dituen etekin-marjinetatik dator. 

Hortaz, garrantzi handia eman behar diote etekin-errotazio harremanari. Hala, banatzai-

leek merchandising-a erabiliko dute saltzeko azalera ahalik eta ondoen kudeatzeko. 

 
 Denda barruko zein kanpoko arkitekturaren diseinua. Merchandising-aren helburu 

nagusietariko bat da bezeroak denda barrura erakartzea. Horretarako, besteak beste, 

erakusleiho-apainketako teknikak erabiltzen dira dendaz kanpoko elementu guztiak aton-

tzeko (dendako sarrera, dendako aurrealdea, errotuluak, logotipoak eta abar).  

Hori guztia, saltokia identifikatzeko ez ezik, erakargarriago egiteko ere erabiltzen da. 



Zikloaren Izenburua 
 

LANBIDE EKIMENA     
 

20 

 

 Ekoizlearen eta banatzailearen merchandising-funtzioak 
 

 Elkarrekiko harreman eta lankidetza ona mantentzea. Banaketaren munduan, alderdien 

arteko nolabaiteko harremana eta lankidetza ez dira nahikoak jarduera honetan lortu 

nahi den arrakasta lortzeko. 

 

Beraz, harreman ona izateaz aparte, lankidetza iraunkorra eta bateratua izan behar 

dute alderdiek. 

 

Helburu handi hori lortzeko, jarduera hauek egin daitezke: 

 Produktu eta ontzi berriak diseinatzea 

 Sustapenak 

 Publizitatea 

 Eskaintza bereziak 

 Produktuen gamak betetzea 

 Izakin-horniketa indartzea 

 Produktu-aukera egokiagoa zehaztea 

 Produktuak erakusteko esparruaren gaineko kudeaketa hobetzea 

 

Gaur egun, inoiz ez bezala, erosketak egitea aisialdia pasatzeko era garrantzitsuene-

tariko bat da. Eta horrek eragin handia izan du jendearen erosketa-ohituretan.  

Beraz, ekoizleek, eta batez ere xehekariek, kontsumoaren alorreko etengabeko aldaketei 

erreparatu behar diete, kontsumitzaileen nahi eta beharrekin bat egiteko. 

 

3.4 Merchandising motak 
 

Oro har, merchandising-a hiru motatan zatitu dezakegu: 

 Aurkezpen-merchandising-a 

 Kudeaketa-merchandising-a 

 Erakarpen-merchandising-a 

 

 Aurkezpen-merchandising-a. 
 

Merchandising-aren bilakaeraren barruan, lehenengo belaunaldia izan da mota hau, eta ikuste-

merchandising-a ere deitzen zaio. Batik bat, hauek bilatzen ditu: 
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Alde batetik, bezeroak egin beharreko erosketa ahalik eta errazena izatea.  

 

Beste alde batetik, erosketa hori albait errentagarriena izatea merkatarientzat, bai saldutako unita-

teei dagokienez, bai produktu-unitateei eransten zaien etekin-marjinari dagokionez. 

 

Helburu horiek erdiesteko, denda bera eta dendan paratzen diren produktuak egoki jarri behar dira. 

 

Esan dugun legez, ikuste-merchandising-tzat ere hartzen da, honako honetan oinarriturik: ikusten 

den guztia saldu egiten da; hartzen edo ukitzen den guztia erosi egiten da.  

 

Eredu honetan, bat-bateko erosketak finkatzen dira, hots, bat-bateko erosketak edo egitea espero 

ez direnak. 

 

Laburbilduz, merchandising mota honek, kontsumitzailea gidatzea ez ezik, erosketak egiterakoan 

daukaten portaeran eragitea lortu nahi du. Horretarako, elementu hauetaz baliatzen da: 

 Giro atsegina 

 Establezimenduan ezarritako banaketa eta antolamendua (erosoa, logikoa eta txukuna) 

 Kantitateari, kalitateari eta aldaerei dagokienez ondo osatutako produktu-aukera. 

 

Merchandising mota honen oinarriak dira: 

 Produktu egokia 

 Kantitate egokia 

 Produktua leku egokian kokatzea 

 Produktua era egokian erakustea 

 

Modalitate honetako teknikek, azken finean, lortu nahi dute produktuak ikuste-baldintza onenetan 

saltzeko eran paratzea, sailkagarri egiteko.  

 

Horretarako, produktuak erakargarriago eta konbentzigarriago bilakatuko dituen guztira jotzen dute. 
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 Kudeaketa-merchandising-a 
 

Esan dezakegu merchandising-aren bigarren belaunaldia dela modalitate hori. 

 

Izenak dioen moduan, produktuak saltzeko ezartzen den saltokiko erakustokitik ahalik eta ata-

rramentu handiena eskuratzean datza, Betiere kontsumitzaileen nahiak eta beharrak modurik one-

nean asetzeko. 

 

Eskuratzea espero den errentagarritasuna eta asetzea erdiesteko, honako hauetan oinarritzen da 

merchandising mota hau:  

 Merkatuen gaineko ikerketa. Honen bitartez, merkatuko bezero-taldeenak segmen-

tatu nahi dira.  

Segmentazio-prozesua egindakoan, asetzea komeni zaizkion bezero taldeen artean 

gehien interesatzen zaizkionak aukeratuko ditu enpresak (bat baino gehiago badira; 

bestela, bat baino ez du aukeratuko).  

Enpresek badakite produktu-aukera eta zerbitzu-politika batekin ezin direla ase bezero 

guztiak.  

Beraz, enpresaren baliabideak eta lehiakideek darabiltzatenak ere kontuan izanda (haien-

gandik desberdintzen saiatzeko), enpresak segmentazioaren bitartez aukeratuko ditu 

bezeroak. 

 Saltzeko tokiaren gaineko kudeaketa. Atal honen helburu nagusia linealaren gaineko 

azterketa da. 

Hau da lineala: saltokiaren barruan produktuak saltzeko eta erakusteko erabiltzen den lekua. 

Horrenbestez, lineala ahalik eta gehien optimizatu behar da leku jakin batetik atarra-

mentu handiena eskuratzeko.  

Kudeaketa ondo egiteko, honako hauek zehaztu behar dira: 

 Linealaren tamaina 

 Lineala osatzen duten produktu-familiak, azpifamiliak eta markak 

Aldagai horiek zehazteko, besteak beste, produktuen errotazioa, errentagarritasuna eta 

etekina izaten dira kontuan. 
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 Produktu-aukeraren gaineko kudeaketa. Bezeria jakin bat asetzeko komenigarriagoa 

den gama edo aldaera aukeratzean datza.  

Hala, jarduera honen arduradunak (merchandiser izenekoa), errentagarritasuna, errota-

zioa, eskuragarri dagoen lekua, bezeroen nahia zein beharra kontuan hartuta, produktu-

aukera politika ezarri beharko du. Hori eginez gero, xehekarientzat errentagarria den 

denda eta, aldi berean, bezeroen beharrak asetzen dituzten erreferentzien dimentsio 

logikoa eta egitura zehaztu ahal izango dira. 

 Komunikazioa. Arlo honetako tekniken eragilea gorabehera (ekoizleak, banatzaileak 

edo biak elkarkidetzan), teknika egokien bidez helburu jakin batzuk eskura ditzakete. 

Hona hemen saltokian komunikazioaren bidez lortu nahi diren helburu garrantzitsue-

netariko batzuk: 

 Denda bera eta eskaintzen dituen abantailak ezagutaraztea 

 Irudia eta maila jakin bat lortzea 

 Salgai dauden produktuak ezagutaraztea 

 Salmenten gaineko helburu jakin batzuk gauzatzea 

 

Laburbiltzeko, beheko irudian kudeaketa-merchandising-ari dagozkion nondik norakoak irudikatzen 

dira, era grafikoan azaltzeko. 
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KUDEAKETA-MERCHANDISING-A 
     

 
MERKATUEN IKERKETA 

 

 BEHARREN ANALISIA 

MERKATUEN SEGMENTAZIOA 

LEHIAKIDEEN ANALISIA 

 

   

 SALTZEKO TOKIAREN KUDEAKETA  

 ERRENTAGARRITASUNA 

ERROTAZIOA 

ETEKINA 

 

   

 PRODUKTU AUKERAREN KUDEAKETA  

 PRODUKTU AUKERAREN EGITURA 

PRODUKTU AUKERAREN DIMENTSIOA 

PRODUKTU AUKERAREN KUDEAKETA 

 

   

 KOMUNIKAZIOA  
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 SALTOKIAN PARATUTAKO PUBLIZITATEA 

SALMENTEN SUSTAPENA 

SALTZAILEEN SAREAK DUEN GAITASUNA 
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 Erakarpen-merchandising-a. 
 

Denda ikuskizuntzat hartzean datza merchandising-mota hau, eta banatzailearen irudia sustatzeko 

eta dendariari eta linealari (dendan produktuak erakusteko erabiltzen den altzaria) irudi zoragarria 

emateko egiten da. 

 

Lilura hori komenigarritzat hartzen diren altzarien, apainketaren eta abarren bitartez lortzen da. 

 

Kontuan hartu behar da zentzumenen artean ikusmena dela garrantzitsuena. Hori dela eta, ikuste-

merchandising-ari laguntzeko, giro atsegina sortu behar da, eta giro egokia izateko, jakineko egoera edo 

lekuei dagokien apainketa eta argiztatze-maila erabiltzea komeni da. 

 

Produktuak, produktuen aurkezpena eta dendako apainketa kontuan izanda aztertu behar da argiztatze-

maila, aurreikusitako lilura-efektuari eusteko. 

 

Bestalde, ezinbesteko garrantzia dauka bezeroen arreta erakartzeko egiten diren produktu-sustapenak. 

Horretarako, saltzeko gunean ondo sakabanatutako publizitate-tresnak erabiltzen dira normalean. 
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44  BBEEZZEERROOAAKK  SSAALLTTOOKKIIAANN  DDUUEENN  PPOORRTTAAEERRAA  
 

4.1 Sarrera 
 

Gaur, sekula baino gehiago, itzelezko lehia dago ekonomiaren arlo guztietan. Merkataritzaren alo-

rrean, noski, beste horrenbeste gertatzen ari da, eta, are gehiago, esan genezake gainerako alorretan 

baino nabarmenagoa dela merkataritzan. 

 

Bestalde, egungo kontsumitzaileen nahiak eta betebeharrak gero eta zorrotzagoak eta ugariagoak 

dira. Gaur egun, kontsumitzaileek kontuan hartzen dute merkatuan daukaten boterea, eta salgai dauden 

produktuekiko eskakizunak ahalik eta ondoen asetzen dituztenei baino ez diete erosten. 

 

Kontsumitzaileen eskaerari erantzuteko, produktu eta zerbitzuen eskaintza ugari eskuratzen saiatzen 

dira ekoizleak. Hala, kontsumitzaileen nahiak eta beharrak ondo asetzen dituztenek merkatuan jarraituko 

dute, eta lortzen ez dutenak, denboraren poderioz, desagertuz joango dira. 

 

Jakin dakigunez, banatzaileek, saltokien bidez, ekoizlearen eta kontsumitzailearen arteko zubiaren 

lana egiten dute. Bitartekaritza horri esker egiten dute bat ekoizleek merkaturatutako produktuek eta 

kontsumitzaileen beharrek eta nahiek. 

 

Beraz, saltokietan elkarrekin lehiatzen duten ekoizleak batu egiten dira kontsumitzaileak ahalik eta 

modu onenean ase ahal izateko. 

 

Kontsumitzaileek, beren beharrak asetzeko, era guztietako saltokiak dituzte eskura, inoiz baino 

gehiago. Hori dela eta, eskuratu nahi duten bezero multzoari dagozkion nondik norako guztiak (salto-

kiaren antolaketa fisikoa, produktu-aukera, saltokia girotzea, saltokia animatzea, produktuen salneurrien 

ezarpena eta abar) jakin behar dituzte saltokiek.  

 

Ahal izanez gero, produktuak eskaintzen hasi baino lehen izan behar da datu horien guztien berri, 

bezeroek produktuei aurrez ikusten dizkieten aukerak edota aurreiritziak jakinda, ziurtasun handiagoa-

rekin jokatzeko. Horrela eginez gero, bezeroen leialtasuna eta saltokia errentagarria izatea lortzen da. 

 

 

4.2 Bezeroa, merchandising-aren iparra 
 

Merchandising-aren barruan hartzen diren erabaki guztien helburua da aukeratutako bezero taldea 

ahalik eta ondoen asetzea. Horrenbestez, ezinbestekoa da bezero talde horren gaineko ezagupen zorrotza. 
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Baina ezagutza ona lortzea ez da batere erraza. Bezero talde jakin bati une jakin batean egindako 

ikerketak ez du betiko balio izango. Bezeroen nahiak, beharrak, erosteko eta kontsumitzeko ohiturak, 

bizimodua, gizarte- eta kultura-balioak, gustuak, lehentasunak eta direnak direlakoak etengabe aldatuz 

doaz nahitaez. 

 

Gaur nagusitzen diren portaerek, merchandising-arduradunen kalterako, bihar ez dute indarrik izango. 

 

Ikusi dugunez, bezeroaren inguruko guztia etengabe aldatzen da. Horrenbestez, arlo horretako ardu-

radunek adi-adi egon behar dute, ahalik eta arinen aurreikusteko aldaketak.  

 

Hala, aldaketak identifikatutakoan, segituan moldatu behar da aldaketa horietara. Behar den unean 

egin ezean, ziur aski lehiakideek egingo dute, eta enpresaren lehiakortasuna txikitu egingo da. 

 

Zehatzago esanda, erosketa egiten duen pertsona aztertu behar du ondo merchandising-ak, hau da, 

eroslea, saltokira doan pertsona. Pertsona hori, era berean, eroslea zein kontsumitzailea izan daiteke; 

beste batzuetan, ordea, kontsumitzailea baino ez da izango. Horrela gertatu ohi da gizonezkoentzako 

barruko arroparen erosketekin, emakumezkoek erosten baitituzte. 

 

Merkataritzako establezimendu guztiek hauek lortzen saiatu behar dute: 

 Erosleak eta erosle izan daitezkeenak saltokiraino erakartzea. 

 Dendara sartzea. 

 Erosteko nahia zirikatu, eragin eta ondo bideratzea, eros dezaten. 

 Azkenik, eta gaur egun garrantzitsuena, erosketa egin ostean, bezero horrengandik albait 

eta erosketa gehien eskuratzea gerora. Horrela, bezeroaren fideltasuna lortzen da. 

Arlo honetako adituek diotenez, gaur egun oso zaila da bezeroak fidelak izatea denda, 

produktu edo zerbitzu jakin batekiko; bestalde, oso erraza da etorkizunean errepikatuko ez 

den erosketa bat lortzea. 

Bezeroen fideltasun hori bereganatuta, bezero leialei esker eta bezero horiek dendara erakar 

ditzaketen bezero berriei esker iraungo du enpresak. 

 

 

4.3 Erosketa egiteko erabakiaren prozesua 
 

Gaur egun, merkataritza librearekin, saltokietan erakusgai dauden produktu ugariak ditu aurrean 

bezeroak. Horretaz aparte, merkataritza mota horrek bezeroei saltokietan zehar mugitzeko eskaintzen 

dien askatasuna zein salgai dauden produktuak ukitu eta aztertzeko aukera hartu behar ditugu kontuan. 

Hala, erosketa nahi duen bezala egiteko aukera du bezeroak, saltzailea eta haren presioa alde batera utzita. 
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Erosketa-prozesuaren barnean 5 etapa desberdinduko ditugu: 

1. Behar baten aitorpena 

2. Argibideak bilatzea 

3. Aukerak balioztatzea 

4. Erosteko erabakia 

5. Erosketa osteko jarrera 

 

Ez da beharrezkoa erosketa-prozesu batek fase guztiak betetzea. Bat baino ez, batzuk, edo denak 

izatea bezeroaren ezaugarriek eta produktu motek baldintzatuko dute. 

 

Produktu guztiak ez dira modu berdinean erosten. Esaterako, eguneroko erosketak (ogia, barazkiak, 

esnea eta abar) ez dauka zerikusirik auto bat erostearekin. Lehenengoan, behar baten aitorpenaren fasetik, 

zuzen-zuzenean pasatuko da erosteko erabakira, gainerako faseak aintzat hartu gabe. Bigarrenean, 

ordea, fase guztiek berebiziko garrantzia izango dute, eta erosleak bata bestearen atzetik beteko ditu. 

 

 Beraz, zenbat eta konplexuagoa izan jomugatzat hartzen den produktua, orduan eta fase gehiago 

hartuko dira kontuan, erratzeko arriskua murrizteko. 

 

 Behar baten aitorpena 
 

Fase honekin hasten da erosketa-prozesua. Erosleak zerbaiten falta igartzen duenean, beharra dauka. 

 

Behar hori barruko estimuluek (gose izatea, egarri izatea, hotzak egotea eta abar) zein kanpoko 

estimuluek (publizitatea, ezagunen edo beste batzuen aholkuak eta abar) eragin dezakete. 

 

Merchandising-arduradunek argi eta garbi jakin behar dituzte produktu mota bakoitzak eragin ditza-

keen merkataritza-estimuluak, produktu bakoitza dagokion lekuan jartzeko, gehiago saltzeko leku apropo-

setan publizitatea paratzeko eta abar. 

 

Azken finean, erosleen beharrak salgai dauden produktuekin asetzean da helburua, eta, batez ere, 

erosleak saltokira etorri baino lehen ez zituen beharrak sorraraztea. 
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 Argibideak bilatzea 
 

Behar jakin bat aitortu duenean, behar hori albait ondoen asetzen duen produktuaren gaineko 

informazioa bilatzen saiatuko da eroslea, eta hori leku batean baino gehiagotan egin daiteke; hala nola, 

senideen, lagunen eta lankideen iritziarekin eta saltokietan, publizitatetan eta abarretan desiratzen 

denarekin topo egin dezake erosleak. 

 

Saltokiari dagokionez, merchandising-az eta saltokiaren animazioaz arduratzen direnek kontuan eduki 

behar dituzte bezeroari produktuen sailkapen, kokapen eta seinalizazio taxuzkoa ematea, argibideekin 

erraz bat egiteko. 

 

 Aukerak balioztatzea 
 

Aurreko urratsaren ostean, erosleak, printzipioz, aukera baten baino gehiagoren informazioa izango 

du, horietatik ondoen egokitzen zaiona aukeratzeko. Horretarako, produktuek edo markek eskaintzen 

dizkioten etekinak aztertuko ditu. 

 

Marka edo produktu bakoitzari ematen dion jarrera kontuan hartuta, lehentasuna emango die, 

gehien komeni zaiona aukeratzeko. Azpiprozesu horretan, aukeratuko ez dituen gainerako aukerak ez 

hautatzeagatik galtzen duenaren jabe izan behar du bezeroak; hau da, aukeratu den produktuaren 

etekinak edota abantailak bertan behera geratu direnak baino handiagoak izan behar du. Prozesu horri 

aukera-kostea deritzo. 

 

 Erosteko erabakia 
 

Erosi nahi duen marka edo produktua behin betiko aukeratu ostean, erosleak marka edo produktu 

hori erosiko du baldin beharrezko dirua badauka eta beregan eragina duten pertsonen oniritzia jaso-

tzen badu. 

 

Bestalde, erosteko erabakian pertsona batek baino gehiagok parte har dezakete. Prozesu horretako 

funtzioak bost pertsonak egin ditzakete, hain zuzen ere: 

1. Hasarazlea: produktu edo marka jakin bat erosteko ideia iradokitzen duen pertsona da. 

2. Eragilea: pertsona honek ematen duen aholkuak ezinbesteko eragina dauka. 

3. Erabakitzailea: erosteko alderdi jakin batzuetan edo guztietan erabakitzen duen pertsona 

da. Honako hauetan har dezake parte: erosi behar den ala ez, zer, zenbat, nola, noiz, non 

erosi eta abar. 

4. Eroslea: erosketa egiten duen pertsona da. 

5. Erabiltzailea edo kontsumitzailea: produktua erabili edo kontsumitzen duen pertsona da. 
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 Erosketa osteko jarrera 
 

Produktua erosi eta gero, kontsumitzaileak bi motatako sentsazioak izan ditzake produktuekiko: 

asebetetzea edo nahigabea. Argi eta garbi dago saltokiari eta produktuari komeni zaien sentsazioa 

asebetetzea dela. Horrela, kontsumitzaileak erositako produktuaren eta dendaren gaineko publizitate 

ona egingo die bere ingurukoei. 

 

Bestalde, nolabaiteko nahigabea sentitzen badu, produkturako zein saltokirako izan ditzakeen eraginak 

zailak dira neurtzen. Honelako eraginak izan daitezke: 

 Erosleak produktua aldatzea 

 Saltokiz aldatzea 

 Saltokian edo kontsumitzaileen eskubideak defendatzen dituzten bulegoetan kexaren bat 

aurkeztea 

 Lagunei eta senideei produktuaren zein saltokiaren gaineko publizitate kaltegarria ematea. 

 

Ondorio horiei aurre egiteko, saltokiak behar beste baliabide ipini behar ditu martxan, izan daitez-

keen kexak albait ondoen konpontzen saiatzeko eta beste saltoki batzuetara alde egin dezaketen bezeroak 

joan ez daitezen.  

 

Funtsean, saltokirako zein produkturako hain kaltegarria izan daitekeen publizitate txarra ahal den 

neurrian desargerraraztean datza. Hori lortuz gero, bezeroen asebetetzea era esanguratsuan hobetuko da. 

 

4.4 Erosketa motak 
 

Hainbat ikerketak baieztatu duten moduan, merkataritza libreko establezimenduetan egindako eros-

ketak jarrera hauei dagozkie: 

 Jarrera logiko eta zentzuzkoa 

 Jarrera zentzugabe eta bat-batekoa  

 

Alde batetik, zentzuzko jarrerari dagokion erosketa daukagu. Hurrengo erosketa egin arte bezeroak 

bere beharrak asetzeko behar duen beste eta aldez aurretik osatutako erosketa-zerrendan dagoena 

bakarrik erostean datza. 

 

Printzipioz, aldez aurretik kontuan hartzen da zehatz-mehatz nahi den produktua, baita marka, kanti-

tatea, salneurria, tamaina eta bestelakoak ere. 
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Erosketa mota honetan, eragina izan dezakete hauek: 

 Jaso den publizitatea 

 Ezagunek produktu edo marka jakin bat gomendatu izana 

 Normalean erabiltzen dugun produktua edo marka izatea 

 Produktuaren marka ezaguna izatea... 

 

 

Erosketa hauek saltokira erakarri ohi dituzte bezeroak. Hori dela eta, saltokietako arduradunek 

izakinen gaineko hausturei aurre egiteko behar beste kantitate (bai linealean, bai biltegietan) izan behar 

dute. Bestalde, saltzeko azaleran produktu horiek aurkitzeko komeni diren etiketak eta identifikazioa izan 

behar dira. 

 

Bestalde, zentzugabeko eta bat-bateko jarrerarekin lotutako erosketari egingo diogu aipamena. Esan 

dezakegu, eguneroko erosketa-zerrendarekin edo zerrenda gabe, ez dagoela inor erostea aurreikusi 

duena bakarrik erosiko duenik. Produktu horiek dira, hain zuzen ere, guri orain interesatzen zaizkigunak, 

honako portaera hauekin bat egiten dutenak: zer edo zer bat-batean ikusi, gure gustukua izan, eta 

horren guztiaren ondorioz erosten direnak. 

 

Saltokitik hedatzen diren estimuluen eragina da jarrera horren eragilea. Produktuak tentagarriagoak 

bilakatzeko eta batzuetan behar-beharrezkoak ez diren produktuak erostera bultzatzeko erabiltzen dira 

estimulu hauek. 

 

Multzo honetako produktuek etekin-marjina altua izaten dute. Beraz, xehekariek itzelezko garrantzia 

ematen diote ahalik eta gehien erosteari. 

 

Produktu horien salmentari esker, oinarrizko produktuei (logikoa eta zentzuzko portaerarekin lotuta-

ko produktuei) marjina eta salneurri baxuagoak ezar dakizkieke. Pizgarri horrekin, erosleek erraz jotzen 

dute saltokietara. 
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