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ATARIKOA

Liburu honek Marketin Mixaren ikuspegi gaurkotu eta integrala eskaintzen du,
eta ikasketa-prozesu eta sistema berrietara egokitzapena ahalbidetzeko
egituratuta dago. Izatez, curriculum berriak irakaskuntza eta ikaskuntzaprozesuetan lanbiderako gaitasunak garatzea bilatzen du.
Unibertsitateko graduek, beren ikasketa-planean, ikasleen gaitasun espezifikoez
gain zeharkako gaitasun batzuk ere eduki behar dituzte kontuan, graduatuek
lanbidean zuzenean jarduteko beharrezkoak izango direnak.
Zenbait autorek graduan zehar garatu behar diren eta ikasleek gradua
bukatzerakoan menderatu behar dituzten gaitasun hauek definitzen dituzte
(Rullan eta lag., 2012):
1) Antolatu eta planifikatzeko ahalmena.
2) Analisia eta sintesia egiteko ahalmena.
3) Arrazoiketa kritikoa.
Gida honen bitartez, merkataritza-zuzendaritzako eduki espezifikoak ikasteaz
gain, gaitasun horiek jorratu eta garatzeko aukerak ematen dira, proposatzen
diren jarduera, irakurketa, kasuen ebazpen eta abarren bitartez.
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SARRERA: MARKETIN MIX IKASGAIA TESTUINGURUAN JARTZEA
Merkataritza Zuzendaritza: Politikak irakasgaia Graduko bigarren ikasturteko bigarren
lauhilekoan ematen da. Irakasgai honek lehen lauhilekoan ematen den Merkataritza
Zuzendaritza: Sarrera irakasgaian azaltzen den oinarrizko ikuspegia osatzen du. Zehazki,
merkataritza-arloko ikaslearen prestakuntza bigarren mailako lehenengo lauhilekoan hasten
da, Merkataritza Zuzendaritza irakasgaian egindako sarreraren bidez. Irakasgai horretatik
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abiatuz, bigarren lauhileko honetan marketin-mixeko erabakiak lantzen ditugu: produktu,
prezio, merkataritza-banaketa eta komunizazioari dagozkion erabakiak, hain zuzen ere.
Merkataritzako eduki horietan gehiago sakontzen da aurrerago, 3. eta 4. mailako Merkataritza
Zuzendaritzako curriculum-lerroaren marketineko irakasgai espezifikoekin (Merkataritza
Ikerkuntza, Marketin Zuzendaritza, eta abar).
Bestetik, graduko beste irakasgai batzuekin osatzen da enpresa baten merkataritzakudeaketaren formazioa. Graduaren ikuspegi orokorra kontuan izanda, ikasleak Enpresaren
Ekonomiarekin lotutako irakasgaietan (Enpresa Ekonomiarako Sarrera eta Enpresa Ekonomia:
Antolakuntza eta Zuzendaritza, lehen mailakoak) landutako enpresaren funtzionamenduari
buruzko oinarrizko ezagutzak izan behar ditu irakasgai hori ikasi aurretik.

EBALUAZIO-SISTEMA
Ebaluazio-sistemak bi atal nagusi ditu. Ebaluazio jarraitua + Azken azterketa.
EBALUAZIO JARRAITUA: % 50
• PROIEKTUA ETA LOTUTAKO JARDUERAK: % 30
• AURKEZPENA % 5
• LAN INDIBIDUALA/TESTA: % 10
• GELAKO JARDUERAK % 5
AZKEN AZTERKETA (TESTA): % 50

IRAKASGAIAREN HELBURUAK
Irakasgai honetan, erakundeen, eta bereziki enpresen, merkataritza-erabakietan sakondu
nahi da. Hauexek dira azpihelburuak:
1. Merkataritza Zuzendaritzako tresnak ezagutzea; horrexegatik, produktu, prezio, banaketa
eta komunikazio alorreko erabakiak nola hartu ikasiko da.
2. Merkataritza-erabakiek erakundeetan daukaten garrantziaz jabetzea. Merkataritzaerabakien eta erakundearen beste sailetako erabakien artean dauden loturak ulertzea. Aldi
berean, merkataritza-erabakiak eta marketin-plangintzarekin eta kontrolarekin integrazioa
bideratzea.

IRAKASGAIAREN GAITASUN ESPEZIFIKOAK
Merkataritza Zuzendaritza: Sarrera irakasgaiak, Merkataritza Zuzendaritza: Politikak
irakasgaiarekin batera, erakunde baten merkataritza-kudeaketa planifikatu, garatu eta
kontrolatzeko gaitasuna ematen dio ikasleari.
GE1: Marketin-arazoak aztertu eta egituratzeko gaitasuna.
GE2: Produktuaren bizitza-zikloan zehar produktuaren atributu eta dimentsioak definitzeko
eta marketin-estrategiak garatzeko gaitasuna.
8
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GE3: Erakunde baten produktu/zerbitzuen zorroaren osaera ikertu eta produktuen jaulkipena,
aldaketa edo baztertzea garatzeko jarraibideak ezagutzeko gaitasuna.
GE4: Produktuen prezioei buruzko erabakiak hartzeko trebetasunak garatzea.
GE5: Enpresen komunikazio-prozesua ikertu, komunikazio-mixa integratzen duten erremintak
ezagutu, alderatu eta komunikazio-estrategia bideragarriak sailkatzeko gaitasuna.
GE6: Banakuntza-kanalen funtzionamendua ezagutu eta banaketa-estrategia ezberdinak
alderatzeko gaitasuna.
GE7: Ahozko nahiz idatzizko komunikazioa; merkataritza- eta marketin-alorreko hiztegi
berezia menperatzeko gaitasuna.

IRAKASGAIAREN ZEHARKAKO GAITASUNAK
Gaitasun analitikoak, sintetikoak, hausnarketari lotuak eta operatiboak.
Bakarka zein taldeka lan egiteko gaitasuna.

IRAKASKUNTZAREN EMAITZAK (E)
E1: Marketin- eta merkaturatze-arazo baten egituraketa eta analisia.
E2: Produktuaren ezaugarri eta dimentsioen definizioa, eta marketin-estrategien garapena
produktuaren bizitza-zikloan zehar.
E3: Enpresa edo antolaketa baten produktu/zerbitzu-zorroaren osaketaren definizioa.
E4: Prezioei buruzko erabaki-hartzeak.
E5: Komunikazio-prozesuaren funtzionamenduarekin, komunikazio-mixarekin eta enpresen
ohiko komunikazio-estrategiekin erlazionatutako kontzeptuak ulertzea.
E6: Banaketa-kanalen funtzionamenduaren ulermena eta banaketa-estrategien definizioa.

IRAKASKUNTZA-METODOLOGIA
•
•
•
•

Klase teorikoen metodologia. Ikasgai magistrala. Proposatutako adibideek zein ikasleen
partaidetza aktiboak eragin positiboa izango dute klasean landutako kontzeptu teorikoen
ulermenean.
Klase praktikoen metodologia. Honen bitartez, klasean proposatutako irakurketa, ariketa
zein kasuen ebazpena bultzatuko da. Horien bitartez, klasean landutako kontzeptu
teorikoak aplikatuko dira.
Mintegien metodologia. Talde-lana, lan kolektiboak bideratzeko. Enpresa erreal (edo
simulatu) bat abiapuntu hartuta, irakasgaiaren edukiak era aplikatuan landuko dira,
enpresa horri dagozkion erabaki komertzialak aztertuz.
Tutoretzak. Ikasturtean zehar klasean zein etxeko lanetan sortutako zalantzak argitzeko
helburua dute.
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1. PRODUKTU, ZERBITZU ETA MARKA-ESTRATEGIA
Kontzeptua
Kotler (1985): Produktua da «erosi, kontsumitu edo erabiltzeko, merkatu batean eskain
daitekeen eta premia edo desira bat ase dezakeen guztia».
Produktu-politika marketin-mixaren oinarritzat har daiteke. Izan ere, enpresak
kontsumitzailearen premiak asetzeko moduko produkturik ez balu, oso zaila izango litzateke
haren ekintza komertziala arrakastatsua izatea. Are gehiago, produktua da bezeroekin
harreman errentagarriak sortzeko esku artean duen oinarrizko elementua.
Produktua, bestalde, izaera estrategiko nabarmena duen aldagaia da. Beraz, beroni arreta
handia eskaini behar zaio. Izatez, produktu-estrategiak marketin-mixeko gainerako aldagaiak
baldintzatzen ditu, eta, ondorioz, horiekiko koherentea izan behar du.
Gaur egun, zerbitzuek garrantzi handia hartu dute munduko ekonomian; horiek jabegoeskualdaketarik suposatzen ez duten izaera ukiezineko jarduerak izan ohi dira. Adibide gisa,
zerbitzu turistikoak aipa daitezke, beste batzuen artean.

1.1.

PRODUKTUAREN KONTZEPTUA

1.1.1. Produktu, zerbitzu eta esperientziak
Orokorrean, enpresa baten produktuak ondasunak (produktu ukigarriak) eta zerbitzuak
(merkatuari eskainitako nolabaiteko ekintzak) barneratzen ditu maila handiagoan edo
txikiagoan, jarraian erakusten den moduan:
- Ondasun «ukigarria» soilik.
- Ondasun ukigarria (produktuaren oinarrizko eskaintza) zerbitzu batzuekin.
- Hibridoa (produktuaren oinarrizko eskaintza): ondasuna eta zerbitzua maila
berdinean.
- Zerbitzua oinarrian (produktuaren oinarrizko eskaintza), eta garrantzi gutxiagoko
ondasunak eta zerbitzuak inguruan.
- Zerbitzua soilik: eskaintza zerbitzura mugatzen da.
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Bestalde, enpresa batzuek hortik harago joan nahi dute bezeroari balioa eskaintzeko orduan,
esperientziak sortuz. Gaur egungo lehia-egoera dela eta, erakundeek, ezberdintzapenerako
estrategia gisa, esperientzien eremura jo dute. Esperientziak sortzen saiatzen diren enpresen
ustetan, bezeroek errealitatean ez dituzte produktu eta zerbitzuak erosten, horietatik
eratorritako esperientziak baizik. Hortik abiatuz, esan daiteke ondasunak ukigarriak direla eta
zerbitzuak ukiezinak. Esperientziak, berriz, gogoangarriak dira.
AZURMENDI JATETXEA (3 Michelin izar dituen jatetxea)
—Bezeroen esperientzietan oinarritutako aurkezpena—

Iturria: https://www.youtube.com/watch?v=3hj3MR7rkyU
Aurretik esan dugun bezala, gero eta elementu ukiezin gehiago erabiltzen dira marken arteko
ezberdintzapenerako. Horren adibide da AZURMENDI jatetxeak egindako iragarpena.

1.1.2. Produktu eta zerbitzuen mailak
Kontsumitzaileek beren beharrak asetzeko moduko izaera konplexua duten mozkinen
metaketa moduan antzematen dituzte produktuak. Ondorioz, marketin ikuspegi batetik,
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produktua diseinatzerakoan, hasiera batean hark asebeteko dituen beharrak identifikatu
behar dira; ondoren, produktu erreala garatu, eta, bukatzeko, bezeroaren esperientzian
eragin positiboa izango duten eragileak identifikatu, produktu areagotuaren mailan mozkinak
sortuko dituzten pizgarriak barneratuz. Izatez, produktuak etekinen konbinazio konplexuak
dira, kontsumitzaileen beharrak asetzeko moduan diseinatu direnak.
Produktua definitzerakoan, marketineko arduradunek definitu beharko dute produktuak
kontsumitzailearen oinarrizko zein beharri erantzungo dion. Ondoren, produktu erreala
diseinatu beharko dute, eta hura hobetzeko hainbat modu aurkitu, horrela kontsumitzaileari
esperientziarik atseginena eskainiko dion etekinen multzoa osatzeko.
Ondorioz, produktuaren diseinatzaileek hiru maila hartu behar dituzte kontuan produktuak
sortzerakoan:
- Oinarrizko onura. Honek adierazten digu zer den erosleak benetan erosten duena. Produktu
bat diseinatzerakoan, kontsumitzaileak bilatzen dituen onurak ezagutu behar dira lehenbizi.
- Produktu erreala. Produktuaren ezaugarriak, diseinua, kalitatea, marka eta ontzikia.
- Produktu areagotua. Kontsumitzaileari balio handiagoa eskaintzeko asmoz, oinarrizko onura
eta produktu errealari erantsitako onura eta zerbitzuak.

Ondoren azaltzen den kasuan, produktuaren dimentsioen gainean hartutako marketinerabakiak aipatzen dira produktu nahiko arrunt batentzat; ur marka baten kasurako, alegia.

•

Oinarrizko mozkina: Zer?
Oinarrizko funtzioa (beharren arabera).
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•

Produktu «erreala»: Nolakoa?
Produktuaren ezaugarriak garatu: diseinua, kalitatea, marka, ontzia.

•

Produktu areagotua/garatua. Zerbitzu gehigarriak eta mozkin gehigarriak
barneratu: bermeak, instalazioa, salmenta ondorengo zerbitzuak…

FIJI Natural Artesian Water
—Produktuaren mailak—

Coco Chanelek esaten zuenez, bizitzan gauzarik onenak doan topa
litezke; bigarren onenak, ordea, oso garestiak dira. Best things are
free dio Crosbyren abestiak. Horixe dio abesti zaharrak.
Fiji uharteko lur azpiko iturri batetik ateratzen dute, eta zapore
ultragarbia du. Ez omen du inongo zikinkeria edo elementu
kutsatzailerik. FIJI ura oso ona izan daiteke, baina ez da doakoa. Fiji
ur-botila oso garesti saltzen da; modan dauden jatetxe ospetsuetan
10 dolarreko prezioa du.
Fiji uraren elementu guztiek laguntzen dute markaren esperientzia
horretan: marka-izena, botila, etiketa, zein ura topa daitekeen
lekuaren giroa. Botila karratua berezia da, eta etiketa urdin-berde nahasia, marka argi
bereizteko. Plastikozko etiketa zeharrargiak FIJI izena erakusten du, eta, azpian, lore bat.
Etiketatik begiratzerakoan, palmondoaren hostoak ikus daitezke. Aurreko eta atzeko
etiketek, batera hartuta, hiru dimentsioko irudi harrigarria sortzen dute, FIJI uraren
argitasuna eta garbitasuna erakusteko. «Botilak magia duela dirudi», dio enpresaren
ordezkari batek.

1. Defini ezazu Fiji uraren produktuaren maila.
2. Zergatik ordainduko luke norbaitek 10 dolar uraren truke, iturritik dohainik
eskuratzeko aukera izanda?
3. Dirty water-en kasuan, zein da produktuaren oinarrizko onura?
Iturria: https://www.fijiwater.com/
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1.1.3. Produktu eta zerbitzuen sailkapena
Produktuak eta zerbitzuak, berek dituzten kontsumitzaileen arabera, bi talde handitan bana
daitezke:
Kontsumo-produktuak (azken kontsumitzaileek beren premia pertsonalak asetzeko erosiak)
eta industria-produktuak (erakundearen premiak asetzeko erosiak).
* Kontsumo-produktuak
Kontsumo-produktuak, era berean, lau motatakoak izan daitezke:

A.- Komenientziazko produktuak. Kontsumitzaileak maiztasun handiz erosten dituen
produktuak dira; erosketa planifikatu gabekoa izan ohi da, eta ahalegin eta inplikazio txikikoa.
Produktu horien adibide izan daiteke vending makinetan eginiko erosketa, adibidez.
Komenientziazko produktuek prezio merkeak izan ohi dituzte, eta salmenta-puntu askotan
daude eskuragarri.
B- Produktu komertzialak. Ez dira hain maiz erosten, eta erosleek konparazio-ahalegin
handiagoa egiten dute produktuek dituzten ezaugarri ezberdinen artean aukeraketa egin
aurretik (kalitatea, bermea, diseinua, prezioa…) egokiak diren aztertzeko. Produktuak eta
zerbitzuak erosterakoan, kontsumitzaileek denbora gehiago eta ahalegin handiagoa
eskaintzen diote informazioa biltzeari eta alderatzeari. Produktu horien adibide dira
automobilak, altzariak eta etxetresna elektriko handiak. Produktu horien salmentarako
mugatuagoa da establezimenduen kopurua, baina saltzaileen espezializazio-maila ere
altuagoa da, eta horiek bezeroei informazio gehiago eskaintzen diete produktuak alderatzen
laguntzeko.
C- Espezialitate-produktuak. Markako produktuak dira, eta aparteko ezaugarriak dituzte
hainbat eroslerentzat. Horregatik, produktua erosteko ahalegin handia egiteko prest daude.
Marka-identifikazio nabarmena izanik, kontsumitzaile-talde jakin bat ahalegin berezia egiteko
prest egongo da kontsumoko produktu eta zerbitzu horiek erosteko; prezio gehigarriak
ordaintzeko prest egongo da. Horien adibide izan daitezke gama altuko autoak edo diseinuko
arropa. Banaketari dagokionez, salmenta-puntu mugatuetan aurki daitezke horiek, baina
erosleak prest daude bertaratzeko, nahiz eta horrek denbora eskatzen duen. Normalean,
erosleek ez dituzte espezialitateko produktuak alderatzen, markarekiko lehentasun hori dela
medio. Adibidez, ROSE bizikleta-marka alemanak denda bakarra du Euskal Herrian, Donostian
hain zuzen ere.
D- Bilatzen ez diren produktuak. Erosleak ez du horien existentziaren berririk, edota ez du
inoiz izan horiek erosteko asmorik hasiera batean. Dena den, egoera berri baten aurrean,
baliteke produktu horien beharra agertzea; edo, zenbait kasutan, izaera berritzailearen
ondorioz ala publizitatearen bidez haien berri izatean, nahiz eta aurretik ezagutu ez, baliteke
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horiengatiko interesa piztea eta horiek erosten ala erabiltzen bukatzea. Horren adibide izan
daiteke familian, senide baten heriotzaren ondorioz, hilkutxa aukeratu behar izatea, edo
hitzaldi batera joan eta bertan aurkeztu duten liburua erostea, aurretik hori pentsaturik ez
bagenuen ere inondik inora. Dituzten ezaugarriengatik, bilatzen ez diren produktu horiek
banakako salmenta eta marketineko bestelako ahalegin gehigarriak behar izaten dituzte.
Honako taula honetan, kontsumo-produktu mota bakoitzaren ezaugarriak azaltzen dira, era
sintetikoan:

Produktuaren
ezaugarriak,
kontsumitzailearen
erosketa-portaera
eta mixeko
aldagaiak

Komenientzia

Komertzialak

Espezialitatekoak

Bilatu ez direnak

Maiz erosten
dira, berahala
eta ahalegin
txikia eginez.
Prezio baxua.
Banaketa
zabala.
Sustapen
masiboa
fabrikatzaileare
n aldetik.

Ez dira hain maiz
erosten; ahalegin
handiagoa eginez
erosten dira.
Prezioa
komenientziaproduktua baino
altuagoa da.
Banaketa
hautakorra,
saltoki
gutxiagotan.
Publizitatea eta
salmenta
pertsonala
fabrikatzailearen
eta banatzailearen
aldetik.

Markarekiko
lehentasuna eta
fideltasuna,
erosteko ahalegin
berezia,
konparazio eta
prezioaren
aurreko
sentiberatasun
txikia eskatzen
ditu.
Prezio altua.
Banaketa
esklusiba.
Sustapenak xedepubliko
bereziagoarekin
egiten dituzte
fabrikatzaileek eta
banatzaileek.

Produktuaren
kontzientzia edo
ezagutza txikia,
(eta izatekotan,
interes negatiboa
batzuetan).
Prezio aldakorra.
Banaketa
aldakorra.
Publizitate
erasokorra eta
salmenta
pertsonala
fabrikatzailearen
eta banatzailearen
aldetik.

Iturria: norberak egina.

Ondoren, kontsumo-produktuen sailkapenaren hausnarketarako kasu bat proposatzen da:
GLOVOREN ESKAINTZA
GLOVO aplikazioaren bidez eskatu ohi diren produktuak kontsumo-produktuak dira, azken
kontsumitzaileek norberaren kontsumorako erosten dituzten produktuak. Kontsumoproduktuen artean, komenientziazko produktuak. Hemen sartzen dira kontsumitzaileek
sarritan, berehala, eta alderatzeko eta erosteko ahalegin ahalik eta txikienarekin erosten
dituzten kontsumoko produktu edo zerbitzuak. Adibidez, janari azkarra eta antzeko
produktuak.
Glovoren eskaintza elementu ukiezinetan oinarriturik dago. Izan ere, kontsumitzaileari
zerbitzua eskaintzen diote berak nahi duen produktua helarazteko,
baina zerbitzua ez da produktua bezeroaren etxera eramatea bakarrik; zerbitzua
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bada arintasuna, efizientzia eta bezeroarekiko harremana ere.

* Industria-produktuak

Industriako ala merkataritzako produktuak dira ekoizpen-prozesuan erabiltzeko edo
merkataritza-prozesuan salerosteko erositako produktuak. Era askotakoak izan daitezke
(material eta osagaiak, kapital-ondasunak, hornidurak, zerbitzuak...) eta baliteke eraldaketaprozesua egotea ala ez. Horrela, kontsumoko produktu baten eta industriako ala
merkataritzako produktu baten arteko aldea erositako produktuari emango zaion erabilpenak
definitzen du, eta ez produktuaren beraren naturak.
Adibidez, pertsona batek bere etxeko urontzirako arrain tropikalak erosten baditu,
kontsumoko produktua izango da; baina Donostiako Aquariumak bisitariek ikus ditzaten
erosten baditu arrain berdinak, merkataritzako produktutzat hartuko da.
ARRAIN TROPIKALAK (Donostiako Aquariuma)
—kontsumo-ondasuna vs ondasun industriala—
Produktuen sailkapena ez dagokio produktuaren naturari berari, baizik eta kontsumitzaileek
produktuari ematen dioten erabilpenaren araberakoa izango da.

Iturria: Donostiako Aquariuma.
* Antolaketa, pertsonak, tokiak eta ideiak
Azken urteotan, marketin-espezialistek zabaldu egin dute produktu kontzeptua, ondasun eta
zerbitzuen eskaintzatik harago joanez eta beste izaera bateko marketin-eskaintzak
barneratuz. Hona hemen “produktu” kontzeptuak hartu ditzazkeen izaera ezberdinak:
Erakundeak: erakundeen marketina da kontsumitzaileek erakunde batekiko duten
sinesmena eta jarrerak sortu, aldatu edo mantentzera bideratutako ekintzak.
Pertsonak: pertsona zehatz batzuen aurrean pertsonek duten sinesmen eta jarreretan
eragitean datza marketin pertsonala.
Lekuak: hiri, eskualde edo lur-eremu baten aurreko sinesmen edo jarreretan eragitean
datza lekuen marketina.
Ideiak: maila handi batean, ideien sustapenean oinarritzen da marketina; ideien
marketinaren eremuan, garrantzi handia hartzen du marketin sozialak.
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HIESA HAUTEMATEKO KANPAINA (Osakidetza)
—Erakundeak, pertsonak, lekuak, ideiak—
Ikus ezazu hemen aurkezten zaizun bideo laburra, eta identifika ezazu aurreko lau eremu
hauen artean zeinetaz ari den:

Iturria: Osakidetza

1.2.

PRODUKTU ETA ZERBITZUEI BURUZKO ERABAKIAK

Produktu-politikaren barnean hartzen diren erabakiak hiru mailatan sailka daitezke:
produktu jakin bati buruzko erabakiak, produktu-lerro bati buruzkoak eta produktu-zorroari
buruzkoak (produktu-mixa).
1.2.1. Produktu eta zerbitzuei buruzko erabakiak maila indibidualean
Lehenengoari dagokionez (banakako produktu jakin bati buruzko erabakiak), produktu berri
bat merkaturatzean honako alderdi hauei guztiei buruzko erabakiak hartu behar dira:
produktuaren ezaugarriak, marka, ontzia, etiketa, eta produktuari lotutako zerbitzuak.
Banakako produktuei buruzko erabaki garrantzitsuenak:
Produktuaren
ezaugarriak

Marka
estrategia

Ontzi
estrategia

Etiketa

Zerbitzu
gehigarriak

a) Produktuaren eta zerbitzuaren ezaugarriak. Produktu bat diseinatzerakoan, honek
eskainiko dituen onurak zehaztu behar dira. Onura horiek honako elementu hauen bidez sortu
eta komunikatzen dira: kalitatea, ezaugarriak, estiloa eta diseinua.
a.1- Kalitatea. Tresna garrantzitsuenetarikoa da, produktuaren balioari eta bezeroaren
gogobetetzeari estu-estu lotua baitago. American Society for Quality-ren hitzetan, produktu
edo zerbitzu batek bezeroaren beharrak asetzeko dituen gaitasunetan oinarritzen da
kalitatea. Zentzu horretan, kalitatea zera da: produktuak bere funtzioak betetzeko duen
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gaitasuna (horren barnean sartzen dira produktuaren iraupena, fidagarritasuna, zehaztasuna
eta erabiltzeko erraztasuna, besteak beste).
Produktuaren kalitateak bi dimentsio ditu:
- Kalitate-maila (funtzioak betetzeko gaitasuna). Enpresak, produktu bat garatzerakoan,
lehenik eta behin kalitate-maila zehaztu behar du, zeinak produktuaren posizionamendua
indartuko baitu. Kalitate-maila zehazterako orduan, enpresek kontuan hartzen dituzte xede
publikoaren beharrak, lehiakideen kalitate-maila eta enpresaren helburu eta gaitasunak, eta
horien arabera aukeratuko da kalitate-maila hau.
- Kalitate-betetasuna. Kasu honetan, agindutako kalitate-maila betetzen den ala ez zehaztuko
da. Hau da, zehaztutako kalitate-mailaren betetzea. Kontsumitzaileek ordaindu dutenaren
arabera espero duten kalitate-mailaren lorpen-maila jotzen da kalitate-betetasuna.
a.2- Ezaugarriak. Produktu bat ezaugarri desberdinez osatua eskain daiteke. «Estra»rik
gabeko modelo sinplea da abiapuntua. Hortik aurrera, ezaugarri gehiago izango dituzte maila
goreneko modeloek.
a.3- Estiloa eta diseinua. Diseinuaren kontzeptua estiloarena baino zabalagoa da. Estiloa
produktuaren «itxura» da. Diseinua, berriz, «barnekoagoa» da, eta produktuaren muineraino
iristen da. Diseinu on batek handitu egiten du produktuaren erabilgarritasuna, eta itxura
hobetzen du.
b) Marka. Izen, termino, ikur, diseinu edo guztien konbinaketa, bere funtzioa izanik saltzaile
edo saltzaile talde baten ondasun/zerbitzuak identifikatzea eta konkurrentziarekiko bereiztea.
Produktuari balioa gaineratu diezaiokeen elementu garrantzitsu bezala ikusten dute
kontsumitzaileek. Marketin-arduradunen abilezia bereizgarriena da, seguru asko, markak
sortu, babestu eta hobetzeko duten gaitasuna.
c) Ontzia. Produktua estaltzen eta babesten duen elementua da, marketin-ikuspegitik funtzio
garrantzitsuak bete ditzakeena. Etiketa ere (ontzian ageri den inprimatutako informazioa)
haren osagaitzat har daiteke.
d) Etiketa. Etiketek produktuei buruzko informazioa ematen digute. Badute derrigorrez eman
beharreko informazioa, eta baita hautazkoa izan daitekeena ere. Itsatsitako kartel errazetatik
hasi eta grafiko konplexuetara mugitzen dira. Ontziaren zati dira, eta hainbat egiteko dituzte.
Gutxienez, produktua edo marka identifikatu behar dute; esaterako, Sunkist izena laranjetan
grabatuta. Etiketak produktuaren alderdi batzuk ere deskriba ditzake: nork ekoitzi duen, non
ekoitzi den, noiz, edukia, eta nola erabili behar den segurtasunez. Azkenik, etiketak produktua
susta dezake, eta haren kokapenari lagundu.
e) Zerbitzu osagarriak. Produktuaren osagai garrantzitsua edo bigarren mailakoa izan daiteke.
Produktuari balioa eransteko aukera ona eskaintzen dute.
Kontuan hartzekoa da elementu ukiezinak (marka eta zerbitzuak) gero eta garrantzi handiagoa
hartzen ari direla enpresen bereizkuntza-estrategien ikuspegitik. Hona hemen azalpena:
bereizkuntza lehiarako estrategia bat da, zera bilatzen duena: bezeroak enpresaren produktua
«ezberdin» ikustea, gainprezio bat ordaintzeko prest egotea (eskaintzen balio erantsia dela
medio), eta produktuarekiko leial mantentzea. Bereizkuntza elementu ukigarri nahiz
ukiezinekin egin daiteke. Baina, egun, sektore bateko enpresa guztiak gai dira eskaintza
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ukigarri berbera egiteko sarritan, eta horrek agerian uzten du ukiezinen bidezko
bereizkuntzaren beharra. Gainera, azken hori ez da ukigarrien bidezko bereizkuntza bezain
agerikoa, eta zailagoa da imitatzeko.
VODKA SUEDIARRAREN KASUA
Edari alkoholdunen multinazional suediar bateko gerentea zara, eta AEBko merkatuan sartu
nahi duzu (vodka-merkatu globalaren kontsumitzailea, % 60ko proportzioan), non zure
marka, nazioartean gutxi ezagutzen dena, ez baitago bertan. Lehiari dagokionez, ekoizpen
nazionaleko markarik ekonomikoenak daude (tokiko kontsumoaren % 99), eta
inportatutako vodkak menderatzen dituen Smirnoff marka errusiar ospetsua.
Nazioarteko vodka-ekoizle nagusiak errusiarrak eta poloniarrak diren arren, eta mundu
osoan (baita AEBn ere) ospe handia duten arren, Suedian eta zure erakundean ere badago
tradizioa edaria fabrikatzeko. Tradizio hori XVII. mendekoa da. Are gehiago, ideia hori
transmititu nahi duzu zure estrategia komertzial berriaren bidez. Horrez gain, zure
produktua «munduko vodkarik onena» gisa eskaintzea proposatzen dizugu, baina esplizituki
esan gabe, marka-izenaren edo produktuaren beste ezaugarriren baten bidez. Gainera,
datozen urteetan merkatu estatubatuarraren lidergoa lortu nahi duzu.
Zehaztu itzazu AEBko merkatuan produktu berria merkaturatzeko aldagai komertzial hauek:
Markaren izena

Ontzi mota

Kalitate-maila

Prezioa

Banaketa-kanalak

Erabili beharreko komunikazio-kanpainarako estrategia

Egilea: Unai Tamayo Orbegozo
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1.2.2. Produktu eta zerbitzuei buruzko erabakiak maila kolektiboan
Normalean, enpresek produktu bat baino gehiago eskaintzen dute. Izan ere, produktu bat
soilik edukitzea arriskutsua izan liteke, eta, banakako produktuaren ikuspegiaz gain, zorroikuspegia ere barneratu behar dute. Gaur egun, lehiakortasun handiko egoera dela eta,
enpresak behartuta daude bezeroen nahietara egokitzen diren produktu taldeak eskaintzera.
Produktu multzo horri produktu-zorro deritzo.

Enpresa baten produktu-zorroa osatzen duten produktuak maila produktibo, finantzario eta
komertzialean erlazionatuta daude besteak beste, eta horrek kudeaketa eta zuzendaritza
elkartu bat eskatzen du, baliabideak era optimoan banatuz. Hau da, ez du zentzurik kartera
bateko produktuak banaka kudeatzeak, produktu bati buruzko erabakiek beste produktuetan
eragiten baitute. Beraz, zorro baten osaerari buruzko erabakiek garrantzi nabaria dute, eta
maila altuenean (zuzendaritza-mailan) hartu beharko dira, maila estrategikoan duten
eraginagatik.
Produktuen zorroa hautatzeko, zuzendaritzak erabilgarri ditu hainbat tresna eta
kartera-eredu, baliabideak banatzea eta produktuen egoera balioestea ahalbidetzen dutenak.

1.2.2.1 * Produktu-lerroari buruzko erabakiak

Banakako produktuei eta zerbitzuei buruzko erabakiez gainera, produktuaren estrategiak
eskatzen du produktu-lerroak sortzea ere. Produktu-lerro bat da nolabaiteko erlazioa duten
produktu multzoa. Lotura izan dezakete antzera funtzionatzen dutelako, kontsumitzaile-talde
berari saltzen zaizkiolako, establezimendu mota beretan merkaturatzen direlako, edo prezioeskala beraren barruan daudelako.
Produktu-lerroari buruz hartu beharreko funtsezko erabakia da horren luzera zehaztea; hau
da, lerroa osatzen duen artikulu kopurua. Luzera egokia enpresaren helburu eta baliabideen
menpe dago, eta produktu-lerroa luzatzeko aukera desberdinak daude: merkatuko maila
altuago nahiz baxuagora jotzea, edota maila berean produktu-lerro aberatsagoa eskaintzea.
Dena den, erabaki hori arretaz hartu behar da; izan ere, denborarekin produktu-lerroak
luzatzeko joera izaten dute enpresek eta, batzuetan, gehiegizko luzerak kalte egin diezaioke
errentagarritasunari.
Adibidez, Adidasek, kiroletako oinetakoak eta arropa saltzeaz gain, kirola egin eta gero erabil
litezkeen bainurako gela eta dutxarako txanpuak ere saltzen ditu.
Lerroa laburregia izango da arduradunak etekinak handitu ditzakeenean elementuak
erantsita. Aitzitik, luzeegia izango da etekinak handitu ditzakeenean artikulu batzuk kenduta.
Zuzendariek aldiro-aldiro produktu-lerroa aztertu beharko dute, produktu bakoitzaren
salmentak eta mozkinak ebaluatzeko eta produktu bakoitzak lerroaren emaitzei zein ekarpen
egiten dien ulertzeko.

22

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

Produktu-lerroaren luzera enpresaren helburuen eta baliabideen baitan dago. Adibidez,
helburu bat izan daiteke bezeroek balio handiagoko produktuak erostea. Honi Up-selling izena
ematen zaio. Horrela, BMWk nahiko luke 3 serieko modeloaren bezeroak 5 eta 7 serieko
bezero bihurtzea. Beste helburu bat izan daiteke salmenta gurutzatuak egitea (cross-selling).
Adibidez, ZARA-k erropen antolaketa kromatikoa gauzatzen du, horrela, koloren
konbinazioaren arabera, ondo konbinatzen duten arropak saldu ditzazke. Beste helburu bat
izan daiteke ekonomiaren gorabeheren aurrean babestea: GAP-ek hainbat arropa-kate ditu
(Gap, Old Navy, Banana Republic, Forth & Town), bakoitza prezio-tarte jakin batean.
Egela ehu
Enpresa batek produktu-lerroa bi modutara handitu dezake: lerroa hedatuz edo lerroa betez.
Produktu-lerroa hedatzeak esan nahi du enpresak produktu-lerroa gaur egungo mugez harago
eramatea. Enpresak gorantz, beherantz edo bi noranzkotan heda dezake lerroa.
Merkatuaren goiko muturrean dauden enpresek beherantz hedatzeko erabakia hartu
dezakete prezioarekiko sentiberago diren bezeroak erakartzeko asmoarekin, produktuzorroan merkeagoak diren produktuak gaineratuz. Adibidez, Seiko Watch Corporation-ek,
Pulsar erloju merkeagoak ere eskaintzen ditu.

Seiko Crono Cuarzo 259 €

Pulsar Active PT 86 €

Bestetik baita ere ohikoa da enpresek beren produktu-lerroak gorantz hedatu nahi izatea.
Batzuetan, enpresek hori egiten dute beren egungo produktuei ospea eransteko, edo errenta
altuko bezeria eta marjina handiagoek erakarrita. Adibidez, Japoniako automobilen
fabrikatzailek goragoko segmenturako ibilgailuren bat merkaturatu dute: Toyotak Lexus,
Nissanek Infinity eta Hondak Acura markak. Izen guztiz berriak erabili zituzten, jada ezagunak
zirenen tokian.
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Bestetik, enpresek ere erabaki dezakete beren produktu-lerroak bi noranzkoetan hedatzea,
bai gorantz zein beherantz. Beheko irudietan ikus daitekeenez, BMW auto fabrikanteak
beherantz 1 seriea atera zuen, eta 7 seriea, gorantz egiteko.
BMW®1 seriea: konfiantza maximoa

BMW® 7 seriea: luxua zure eskura

Iturria: www.bmw.es
Produktu-lerroa hedatu beharrean, enpresak produktu-lerroa bete dezake: artikulu gehiago
erantsi, lerroaren egungo tarteari. Hainbat arrazoirengatik bete dezakegu produktu-lerroa:
etekin handiagoak eskuratu, banatzaileak gogobete, gehiegizko ekoizpen-ahalmena erabili,
merkatuan lerro osoko enpresa izar bihurtu eta zuloak estali, lehiakideak saihesteko. Baina,
lerroa betetzeak ez du zentzurik izango enpresaren beraren produktuak kanibalizatzea
badakar eta kontsumitzaileak nahasten baditu. Enpresak ziurtatu beharko du hautematen
dela artikulu berriak lehendik zeudenen desberdinak direla.

1.2.2.2 * Produktu-zorroari buruzko erabakiak
Enpresa baten produktu-zorroa (edo mixa edo aukera) enpresaren eskaintza osatzen duten
produktu-lerro guztien batura da. Aldi berean, produktu-lerro bakoitza hainbat azpilerrok osa
dezakete. Adibidez, etxea zaintzeko produktuen lerroan, ontzi-garbigailuentzako garbigarriak
daude, arroparentzako leungarriak eta etxea garbitzeko produktuak.
Enpresek produktu-zorro orekatu eta koherenteak osatu behar dituzte, horretarako produktumixaren jarraipen sistematikoa eginez. Horrek hiru motatako erabakiak hartzea eskatzen du:
- Produktuak baztertzea (errentagarritasun ekonomiko nahiz estrategikorik eskaintzen ez
duten produktuak).
- Produktuak aldatzea (gustu berrietara egokitzea).
- Produktu berriak sortzea edo garatzea (eskaera berriei erantzuna ematen dietenak).
Bukatzeko, azpimarratu beharra dago produktuei buruzko erabakiak ez direla marketin
sailaren konpetentzia soila; izan ere, enpresa osoan eragina duten erabaki garrantzitsuak dira.
Beraz, enpresako gainerako sailekin batera hartu behar dira.
Jarraian, produktuaren hiru ezaugarri garrantzitsuri buruzko erabakiak aztertuko ditugu:
marka, produktuaren ontzia eta produktuari gaineratutako zerbitzuak.
Enpresa baten produktu-zorroak lau dimentsio garrantzitsu ditu: zabalera, luzera,sakonera eta
trinkotasuna. Produktu-zorroaren zabalerak enpresak eskaintzen dituen produktu-lerroen
kopuruari egiten dio erreferentzia. Esate baterako, BELLOTAk produktu- zorro nahiko mugatua
merkaturatzen du, hiru lerro besterik ez dituelarik: eraikuntzarako, eskuko eta nekazaritzako
lanabesak. Hori bai, lerro bakoitzaren barruan espezializazio-maila oso altua da, eta hainbat
erreferentzia topa daitezke. Adibidez, mailuen artean, mota eta tamaina askotarikoak.
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Produktu-zorroaren luzerak lerro beraren barruan eskaintzen diren artikuluen kopurua
adierazten du. Bellotak lanabes mota asko eskaintzen ditu lerro bakoitzaren barruan.
Bestetik, produktu-zorroaren sakonerak lerroko produktu bakoitzetik eskaintzen diren
bertsioen kopurua adierazten digu.
Azkenik, produktu-zorroaren trinkotasunak produktu-lerro desberdinen arteko lotura estuari
egiten dio erreferentzia, produktuaren azken erabilerari, ekoizpeneko eskakizunei, banaketakanalei eta abarrei dagokienez. Bellotaren produktu-lerroak trinkoak direla esan daiteke,
guztiak baitira banaketa-kanal berak erabiliz banatzen diren kontsumoko produktuak. Lerroak
ez dira hain trinkoak izango, erosleentzat egiteko desberdinak betetzen badituzte ala
banaketa-kanal ezberdinetan eskuratu badaitezke.
Produktu-zorroaren dimentsio horiek enpresaren produktu-estrategia definitzeko modua
emango digute. Enpresak lau modutara handitu ditzake negozioak: lehenengo, produktu-lerro
berriak erants ditzake, eta, horrela, produktu-zorroa zabaldu; lerro berriek enpresak
gainerakoetan duen izen onaren babesa izango dute. Bigarrenik, produktu-lerroak luza
ditzake, horrela produktu-lerro osatuagoa eskaintzeko. Hirugarrenik, produktu bakoitzaren
bertsio gehiago erants ditzake, eta, horrela, produktu-zorroa sakondu. Eta, azkenik, enpresak
trinkotasun handiagoa bila dezake produktu-lerroan, esparru batean edo gehiagotan duen
izen ona kontuan hartuta.

25

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

1.3.

MARKA-ESTRATEGIA ETA MARKAREN KUDEAKETA

Aditu batzuen esanetan, marka da enpresa batek duen aktiborik iraunkorrena, haren bizia
produktuena baino luzeagoa baita. Oso esanguratsua da John Stuart-ek, Quaker Oats-eko
sortzaileak, egindako honako adierazpen hau: «Enpresa hau zatituko bagenu, eta zuei lursaila,
adreiluak eta zementua emango banizkizue, eta ni, berriz, markekin geratuko banintz,
etorkizun hobea izango nuke nik». Marka, zalantzarik gabe, ongi kudeatu beharreko aktibo
garrantzitsua da. Lehenbizi, marka eta marka-irudiaren kontzeptuak jorratuko ditugu, eta,
jarraian, haien kudeaketaz arituko gara.

1.3.1. Markaren elementuak eta marka kapitala
Marka (def)
American Marketing Association: saltzaile edo saltzaile talde baten ondasun/zerbitzuak
identifikatu eta konkurrentziaren aurrean bereiztea helburu duen izen, termino, ikur, diseinu
edo beste edozein ezaugarri.
Definizio honek erakusten digu, alde batetik, zein diren marka osatzen duten elementuak, eta,
bestetik, zein diren bere oinarrizko funtzioak.
Markaren elementuak
- Marka-izena: zati fonetikoa da, ahoskatzeko modukoa.
- Logotipoa: markaren zati ahoskaezina da, grafismoa.
MARKA ETA PATENTEAK (OEMP)
Webgune honetan, markari eta patenteei buruzko informazio osagarria topa dezakezu.
Besteren artean, jabego industrialari buruzkoa, marka eta patenteak, etab.

Proposatutako jarduerak: Mercatlhon atalean, azter ezazu nori dagokion Bizkaia Esnea
markaren titularitatea. Zure proiekturako izena aukeratu duzu? Begira ezazu erregistroan,
eta ziurta ezazu beste inork ez duela erregistratu.
Iturria: Oficina Española de Patentes y Marcas. www.oepm.es
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Logotipo mota desberdinak daude:
batzuetan, markaz edo enpresaren izenaz
bakarrik osatzen dira (tipografia jakin
batekin idatziak), baina, orokorrean, izenak
beste elementu batzuekin (sinboloak,
koloreak, etab.) nahastuz osatzen dira.
Batzuetan, logotipoak produktuaren edo enpresaren eslogana daroa. Gainera, posible da
logotipoa sinbolo batez soilik osatua egotea ere.
Kontuz ibili beharra dago, askotan nahastu egiten baitira logotipo eta anagrama kontzeptuak.
Anagrama (edo akronimoa), arlo komertzialean, produktua edo enpresa identifikatzeko balio
duten hitz batzuetatik eratorritako hitza da; gogoratzeko errazagoa izan dadin, normalean,
hitz elkartuen inizialak.

1.3.2. Marka-kapitala
Markaren kudeaketari dagokionez, jo beharra dago markak sinboloak eta izenak baino askoz
ere gehiago direla. Markak dira produktu batekiko kontsumitzaileek dituzten hautemateak.
Hau da, produktu ala zerbitzu batek haientzako daukan esanahia islatzen da markan. Beraz,
kontsumitzaileak produktu baten aurrean duen erantzunean markaren izenak duen eragin
diferentziala da marka kapitala. Marka guztiek ez dute balio finantzario bera merkatuan. Balio
hori, neurri handi batean, marka kapitalari lotua dago.
Marka-kapital altua duen marka oso aktibo baliotsua da enpresarentzat, eta lehiarako
abantaila garrantzitsuak eskaintzen dizkio; fideltasuna, nabarmentasuna, sinesgarritasuna,
lehiakideen aurrean defentsa legala edo marka luzatzeko aukerak, beste batzuen artean.
Beraz, marka boteretsuak lortzea izan behar da erakundearen helburua, eta, horretarako,
kontuz aukeratu behar dira markak sortu eta kudeatzeko estrategiak. Erabaki nagusiak alor
hauei dagozkie: marka-irudia eta posizionamendua zehaztea, marka-izena hautatzea,
logotipoa hautatzea, markaren jabetza eta markaren garapena.

1.3.3. Markaren funtzioak
Markak bi funtzio ezberdin ditu:
1-. Produktuaren identifikazioa ahalbidetzen du. Bezero erreal edo potentzialek konpainia
jakin bateko produktua zehaztasunez identifika dezaten laguntzen du. Produktuaren
kalitateari buruzko informazioa ere ematen du. Aldi berean, produktu baten ezaugarri
bereizgarriak marka baten pean erregistraturik badaude, babes legal bat izango dute, eta,
horrela, beste enpresa batzuen plagioa ekiditen da.
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2-. Produktuaren bereizkuntza ahalbidetzen du. Ez da nahikoa bezero erreal edo
potentzialek produktuaren ezaugarrien ideia orokorra izatea; gai izan behar dute merkatuko
beste aukera batzuetatik bereizteko ere, eta, horrela, bezeroaren leialtasuna lortzen saia
daiteke enpresa.
Funtzio horien bidez markak balioa sortzen du, bai bezeroarentzat eta baita enpresarentzat
ere.
a) Bezeroarentzako balioa:
- Produktuaren fabrikatzailea identifikatu eta babesa eskaini. Honek hautemandako
arriskua gutxitzen laguntzen du.
- Erosketa-erabakia erraztu, produktuaren identifikazioa eta bereizkuntza ahalbidetzen
dituelako.
- Kontsumitzailearen gogobetetasuna handitu, markak eragindako onurak medio.
b)

Enpresarentzako balioa:
- Markarekiko leialtasuna sortu; horretarako, markak gainbalio bat eransten diola
hauteman behar luke erosleak.
- Produktuen gainetiko prezioa finkatu: gainbalioa hautemateak prezio altuagoak
finkatzea ahalbidetzen du, mozkin handiagoak lortuz.
Marka beste produktuetara hedatu; betiere, produktu berri horretan markaren
balio-proposamena garrantzitsua denean.
Logotipoaren funtzio espezifikoari dagokionez, esan beharra dago marka-irudiari
kohesioa eta estruktura ematen diola, eta marka errazago ezagutarazten eta
gogorarazten duela.

1.3.4. Markaren posizionamendua
Marka-irudia eta posizionamendua zehazteari dagokionez, esan beharra dago bezeroaren
erosteko jokabidea ez dagoela «produktuaren» beraren menpe, baizik eta hari buruzko
pertzeptzioen menpe. Horrek esan nahi du enpresak kontu handiarekin definitu behar duen
aldagai estrategiko garrantzitsua dela produktuaren irudia, bezeroek produktuari buruz duten
benetako irudia enpresak nahi duen irudiarekin bat egiten saiatuz.
Horretarako, enpresak garbi definitu behar ditu bezeroak markarekin topo egitean sortu nahi
dituen asoziazioak.
Markaren ikuspegi dimentsioanitz horrek (produktu, erakunde eta pertsona gisa) ez du
behartzen enpresa lehen ikasitako dimentsio horiek guztiak beti erabiltzera. Enpresak berak
aztertu behar du zein diren erabilgarriak bere produktu edo marka bakoitza argitu, aberastu
edo bereizteko.
Hala ere, kontuan izan behar dira honako alderdi hauek:
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- Produktuari buruzko asoziazioak (marka-produktu gisa) batzuetan nahikoak dira marka
zehatz baten balio-proposamena bereizteko, baina ez beste batzuetan. Produktuaren
ezaugarriak nabarmendu nahi direnean, aproposak izan daitezke.
- Erakundeari buruzko asoziazioak (marka-erakunde gisa) aurrekoak baino zailagoak dira
imitatzen; horregatik esaten da babes handiagoa ematen dutela.
- Produktuaren pertsonalitatea (marka-pertsona gisa) oso erabilgarria da bezeroekin
harremanak sortzeko, zirrarak suspertzeko, eta, gehienbat, enpresa baten balio-proposamena
bereizteko bere lehiakideekiko (gogora dezagun gero eta zailagoa dela ezaugarri ukigarrien
bidezko bereizkuntza).
Bestalde, markaren posizionamendua produktuaren ezaugarrietan soilik (adibidez: DOVE: con
leche hidratante), eskaintzen dituen mozkinetan (DOVE: Mi piel más suave), ala mozkin zein
balioetan (DOVE: aumentará tu atractivo) zentra daiteke.
Horrela, Merkataritza Zuzendaritza: Sarrera irakasgaian ikasitako posizionamenduaren
kontzeptura iristen gara. Analisiaren ikuspegi honetatik, enpresari lehiarako abantaila ematen
dion marka-identitate eta balio-proposamenaren azpimultzo gisa uler daiteke hori.
Bestetik, produktuaren irudiak, ona izateko, ez du derrigorrez «kalitatezko irudia» izan behar,
baizik eta enpresak aurrez diseinaturiko asoziazioekin bat datorrena eta bezeroaren buruan
sendo eta garbi kokatua dagoen irudia. Horren adibide da hemen aipatzen den LIDLen
kanpaina hau:

LIDL
—Kalitatezko irudia vs Ongi definitutako irudia—
LIDLen kasua

Iturria: lidl

1.3.5. Marka-izenaren aukeraketa
Marka-izena era aproposean aukeratzeak eragin handia izan dezake produktuaren
merkaturatzean. Dena den, izen egokia aukeratzea ez da lan erraza izaten. Horretarako,
kontuan izan behar dira produktuaren beraren izaera eta eskaintzen dituen mozkinak ala
onurak, beronen kontsumitzaileen ezaugarriak eta proposatutako marketin-estrategiak.
Markaren izena aukeratzeko gomendioen artean, honako hauek aipa daitezke:
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A-. LABURRA ETA SINPLEA IZATEA: oroitzapena eta identifikazioa errazteko, laburdurak
saihestu.
B-. IRAKURRI, IDATZI EDO AHOSKATZEKO ERRAZA IZATEA.
C-. EZAGUTU ETA GOGORATZEKO ERRAZA IZATEA.
D-. BEREIZGARRIA (ORIGINALA) IZATEA: enpresa batzuek lider diren marken antzeko izenak
bilatzen dituzte, beren irudia aprobetxatu eta kontsumitzailea nahasteko.
E-. ABANTAILEN/ ONUREN GOGORARAZLEA IZATEA: sentsazio positiboak gogorarazten
dituena edo produktuarekin erlazionaturiko onura edo ezaugarriren baten iradokitzailea; hau
da, marka hauek deskribatu egiten dute:
Zer egiten duen produktuak.
Zer den produktua.
Produktuaren osagaiak.
Produktuaren erabilera-uneak.
Produktuaren erabiltzailea.
Produktuaren prestakuntza edo erabilera.
Produktuaren erabilpenaren emaitzak.
* Marka deskribatzaileen abantailak:
Ezaugarri hau defendatzen dutenek diote marka hauek produktuaren identifikazioa eta
bereizkuntza errazten dituela (markaren funtzioak), eta, gainera, errazago gogoratzen direla.
Baina marka hauek ere badituzte hainbat eragozpen, eta, kasu batzuetan, pisu garrantzitsua
izan dezakete marka mota hauek erabiltzeko erabakian.
* Marka deskribatzaileen desabantailak:
Oroitzeko duten indarra gal dezakete enpresak komunikazio globalaren estrategia
erabiltzen duenean, batzuetan izena ikastea zailago eginez.
Produktua deskribatzen dutenez, izen generiko bihurtzeko arriskua dute.
Etorkizuneko hedapenerako oztopo izan daiteke, batez ere izen korporatiboa bada.
F-. AURKEZPEN/ONTZIKI/ERAKUSLEKU BEHARREI EGOKITUA EGOTEA (laburrak, errazak…).
Garrantzitsua da markak arreta erakartzea, bezeroak ikustea, eta erraz identifikatzea.
G-. ERREGISTRAGARRIA IZATEA. Marka eta Patenteen Bulegoan erregistratzeko, lehiakideen
desberdina izan behar du.
H-. NAZIOARTERAGARRIA IZATEA. Alegia, baldintza hauek edozein herrialdetan betetzea.
Garrantzitsua da markak esanahi negatiborik ez izatea beste hizkuntza batean.

KUKUXUMUSU: MARRAZKIEN FABRIKA

Irudia: Kukuxumusu.com/es/
Sortzaileen hitzetan, Kukuxumusu izena —bere esanahia, euskaraz, arkakusoaren musua—
ahoskatzeko zaila bada ere, behin ikasita ez da erraz ahazten. Kukuxumusu markak
bizitzaren beste ikuspegi bat adierazi nahi du, dibertsioa, umorea eta erreflexioa lantzen
laguntzea ahalbidetzen duen ironia erabiliz, sexu, adin edo izate bereizketa ekidinez.
30

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

Sortzaileen hitzetan, «gure diseinuak jendea dibertitzea du helburu; gogoko dugu adin,
sexu, bazter, altuera, kolore, larru... orotako jendeari gustatzea ». Kukuxumusu marka
aldendu egiten da moda edo estereotipo esklusibistetatik.
Iturria: https://www.academia.edu/27004998/Casos_de_empresas_Kukuxumusu

1.3.6. Markaren jabego-estrategiak
Markaren jabetzaren ikuspegitik, fabrikatzaile batek lau aukera ditu: produktua fabrikatzailemarka bezala merkaturatzea, produktua banatzaileari saltzea honek bere marka batekin sal
dezan (banatzailearen marka), marka-lizentziak eskuratzea, edo produktuak sortzeko beste
enpresekin marka-aliantzak sortzea:
a) Fabrikatzaile-marka vs banatzaile-marka
«Fabrikatzaile-markak» fabrikatzailearenak diren markak dira. «Banatzaile-markak», berriz,
fabrikatzaile batek ekoitzitako produktuak dira, baina kontsumitzaileei banatzailearen
markarekin aurkezten zaizkie, marketin-jarduera guztiak banatzaileak hartzen dituelarik bere
gain.
Fabrikatzaileek banatzaile-markak fabrikatzeko dituzten arrazoiak aztertu aurretik, azter
dezagun marka mota hau banatzailearen ikuspegitik:
Banatzailearen markak gero eta garrantzitsuagoak dira banatzaileentzat; izan ere:
- Banatzailearen nortasun propioa sortzen laguntzen dute; hau da, ekoizle nazional edo
multinazionalengandik bereizitako nortasuna.
- Salmenta-puntuetan kontsumitzaileen leialtasuna areagotzea ahalbidetzen dute.
Bestalde, banaketa-enpresek ez dute marka propio bakarra merkaturatzen, hainbat marka
baizik, honako helburu hauek lortzeko asmoz:
1) Bezero-segmentu desberdinetara iristea. Marka hauen izatearen arrazoi nagusia bezeriak
prezio eta kalitatearekiko duen sentiberatasun-maila ezberdina da.
2) Produktu-kategoria desberdinak irudi-distortsiorik gabe merkaturatzea.
3) Linealak marka propioz saturatzea, sarrera-hesiak sortuz; hau da, merkatuaren kontrol
handiagoa lortzea. Gainera, marka-aniztasun horrek «zerbitzu gehigarri» bat eskaintzen dio
bezeroari, marka ugariren artean aukeratu baitezake. Bezeroaren leialtasuna areagotzeko
modu bat da.
Analisia fabrikatzailearen ikuspegitik eginez gero, hauexek dira banatzaileen markak
ekoiztearen abantailak:
- Banatzaileekin harreman hobea izateko aukera ematen du epe laburrean.
- Ekonomia-eskalak lortzea ahalbidetu dezake.
- Fabrikatzailearen beste markekin prezioan lehiatzea ahalbidetzen du.
- Banatzaileen marken hazkunderako joera aprobetxatzea ahalbidetzen du.
Desabantaila moduan, zera azpimarra dezakegu:
- Merkatu-kuota handitzea lortzen da, baina errentagarritasuna kaltetuz, marjinak txikiagotu
egiten baitira.
- Banatzailearekiko menpekotasuna handitu egiten da, eta, ondorioz, negoziazio-boterea
galdu.
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- Banatzailea fabrikatzailearen informazio garrantzitsuaren jabe da.
- Fabrikatzailearen marka-irudia kaltetu daiteke.
Esan daiteke fabrikatzaile- eta banatzaile-marken arteko guda areagotzen ari dela egun;
besteak beste, bezeroek gero eta harrera hobea egiten dietelako azken horiei.
b) Lizentziak
Fabrikatzaileek urteak eta milioika euro inbertitzen dituzte euren markak sortzen. Hala ere,
enpresa batzuek lizentziak erosten dituzte beste fabrikatzaileek sortutako markak edo
pertsona ospetsuen izenak edo film eta liburu ezagunen izenak erabili ahal izateko.
c) Marka-aliantza (co-branding)
Bi marka ezagun elkartzen dira, produktu berri bati izena emateko. Co-branding estrategia
sinergiak bilatzearen adibide garbia da. Marka-aliantzak erakargarritasun handia du,
bezeroarentzako erakargarritasun gehigarria izan ohi duelako, eta marka kapitala areagotzeko
baliagarria baita (marka bakoitzak produktu-kategoria batean daukan ezagutzaz baliatzen
baitira bi kolaboratzaileak). Gainera, bi markek beste marka bat eratzeko aurrekontua eta
merkaturatze-arriskua parteka ditzakete. Zaila da konexio egokia aurkitzea elkarrekin lan
egiteko unean, bi erakundeen lan egiteko moduak eta kultura desberdinak baitira.
Bi aukera ditugu:
• Marka konposatuak: kontsumitzaileari balio handiagoa ematearren, bi marka
konbinatzean datza.
• Osagai-markak: marka bat beste baten osagai bilakatzen da; adibidez: INTEL Inside.
1.3.7. Markaren garapen-estrategiak
Markaren garapenari dagokionez, enpresa batek lau aukera ditu: lerroa hedatzea (enpresaren
marka bati produktuaren forma, tamaina edo zapore berriak gaineratzea), marka hedatzea
(enpresaren marka bat produktu-kategoria berri bati egokitzea), marka anitzak garatzea
(enpresaren produktu-kategoria bati marka berriak gaineratzea) eta marka berriak sortzea
(marka berriak sortzea produktu-kategoria berrietan).

Existitzen dena
Berria

MARKA IZENA

PRODUKTU KATEGORIA
Existitzen dena

Berria

Lerro luzapenaren
estrategia

Marka luzapenaren
estrategia

Marka anitzeko
estrategia

Marka berrien
estrategia
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a)

Lerro-luzapenaren estrategia

Enpresa batek bere lerroa zabaltzen du produktu-kategoria baten barnean artikulu berriak (forma,
osagai, kolore, zapore...) sartzen dituenean marka berarekin.
Estrategia honek produktu berriak kostu eta arrisku txikiz merkaturatzea ahalbidetzen du.
Kontsumitzaile gehiagoren premiak asetzea ere ahalbidetzen du, eta baita gehiegizko produkzioahalmena aprobetxatzea ere. Aldi berean, enpresak presentzia areagotu dezake banaketa linealean.
Hala ere, baditu bere arriskuak: lerro luzeegi batek zentzua gal dezake, edo nahasmena sortu bezeroen
artean. Lerro bereko beste artikuluak kaltetzea ere suerta daiteke, eta, kasu batzuetan, kanibalizazio
deritzona agertzea; hau da, artikulu berriaren salmentak aurretik saltzen zenari kalte egitea. Berez,
lerro-luzapena eraginkorra izango da, baldin eta lehiakideen salmentak erakartzen baditu, eta ez
norberaren produktu ezberdinen arteko lehentasun-aldaketa badakar.

b)
Marka-luzapenaren estrategia
Marka hauen azpian posizionamendu berbera duten produktu-kategoria desberdinak barneratzen
dira.
Erraz uler daiteke marka beste produktu-kategoria batzuetara hedatzea alternatiba oso
erakargarria dela, jadanik marka ezaguna daukagunean. Izan ere, produktuaren merkaturatzea
erraztu egiten da, eta banaketa-kanal, produkzio-egitura eta merkataritza-baliabide berak
erabiltzetik eskala-ekonomiak sortzen dira.
Hala ere, hedapen hori arrakastatsua izan dadin, ez da nahikoa marka biztanleriaren artean
ezaguna izatea. Gainera, beharrezkoa da markaren hedapenaren bidez transmititzen diren
asoziazio mentalak garrantzitsuak izatea produktu berriaren erosketan. Azken finean, bezeroak
hauteman behar du egindako hedapena logikoa eta koherentea dela. Horrela ez bada, markaren
irudia kalteturik suerta daiteke.
c)
Marka anitzeko estrategia
Produktu-kategoria berberarentzat marka desberdinak eskaintzean datza.
Horrela, merkatua asetzen dute, lehiakide berriei sarrera-hesiak ezarriz. Marka mota hauekin
gertatu ohi da marken arteko kanibalismoa.
Egoera ideal batean, enpresa bateko marken konkurrentziaren markak kanibalizatuko lituzkete,
ez norberarenak. Marka anitzeko estrategia aplikatzerakoan, ezinbestekoa da norberaren irabazi
garbiak eta cash-flowa gehitzea, nahiz eta bere marken artean kanibalismoa azaldu.
Estrategia honen barnean, «Bigarren markaren estrategia»ren kasu berezia dago:
Marka garrantzitsuagoak dituzten enpresetan erabiltzen dira, eta bere helburua da merkatua
segmentatu eta zabaltzea; produktu liderraren helburu ez diren segmentuetara zuzentzen dira,
konkretuki, prezioarekiko sentiberagoak diren segmentuetara (adibidez: Toyota-Lexus; AspesFagor, Zumosol-PMI).
d)
Marka berrien estrategia
Enpresa batek egun dituen markak produktu-kategoria berri batentzat egokiak ez direla ikusiz
gero, marka bat sortzea erabaki dezake.
Marka anitzeko estrategiaren kasuan gertatzen zen bezalaxe, marka-eskaintza zabalegi batek
baliabideak gehiegi sakabanatzea ekar dezake; horregatik, kontsumo-fabrikatzaile asko
megamarka-estrategiak erabiltzen hasi dira. Alegia, kategoria bakoitzeko marka ahulenak ezabatu
eta merkatu-kuota handienak lor ditzaketen marketan kontzentratu. Markarekin estu
erlazionaturiko produktuaren ezaugarri ukigarria da. Bere helburua da produktua bere erabilera
edo kontsumorako gordetzea, aldaketa posibleetatik babestuz, eta, bere merkaturatzea
ahalbidetuz.
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1.3.8. Markaren kudeaketa
Enpresek kontu handiz kudeatu behar dituzte beren markak. Lehenengo, etengabe
komunikatu behar zaio kontsumitzaileari markaren posizionamendua. Enpresa
garrantzitsuenetako marketineko exekutiboek izugarrizko dirutzak inbertitu ohi dituzte
markaren inguruan sentiberatasuna sortzeko, eta lehentasuna eta leialtasuna lortzeko.
Publizitate-kanpaina batzuek izena ezagun egiten lagundu dezakete, marka ezagutarazten eta,
batzuetan, markaren aurrean nolabaiteko lehentasuna sortzen. Baina, egia da markak ezin
direla eutsi publizitatearekin bakarrik, baizik eta baita era askotako harremanen bidez ere.
Horien artean publizitatea dago, baina baita marka horrekin guk geuk izandako esperientzia,
ahoz aho kontatu digutena, enpresaren web-orria, eta beste asko ere. Marken ikuskaritzak
erakuts dezake marka batzuek babes handiagoa behar dutela, beste batzuk baztertu egin
beharko ditugula, eta beste batzuetan posizionamendua edo izena aldatu behar dugula,
lehiakide berriak azaldu direlako edo bezeroen lehentasunak aldatu direlako.

1.3.9. Patenteak eta jabego industriala
Markaren garapena garrantzitsua den bezela, berrikuntza bat sortzen denean oso
garrantzitsua da ideia berri horren erregistroa ere. Hemen duzue proiektuetan PATENTEari
eta
JABEGO
INDUSTRIALAri
buruzko
informazioa
osatzeko
gunea:
http://www.oepm.es/es/index.html
•
CEVIPYME
—Jabego industrialaren erregistroa—
BIDEOA. Bideo honen bitartez, jabego industriala erregistratzearen garrantzia azter daiteke.
Marka erregistratzea garrantzitsua den bezala, produktuaren asmakizuna ere erregistratu
beharra dago, horren ustiapena gauzatu ahal izateko.
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Nork asmatu zuen irratia? Nori dagokio horren asmakizuna?
Zergatik da garrantzitsua jabego industrialaren erregistroa?
Iturria: CEVIPYME

1.4.

ONTZIAREN KUDEAKETA (PACKAGING)

Gaur egun, ontzia ezinbesteko marketin-tresna da enpresa askorentzat, batez ere kontsumo
sektorean lan egiten dutenentzat. Izan ere, ontzikia produktua baino lehen jartzen da
kontaktuan eroslearekin, erakustokian edo linealean, eta benetako «saltzaile isilaren» lana
egiten du, produktuaren irudia eta ekoizlearen ezaugarriak adierazten dituelarik. Hori
areagotu egiten da autozerbitzu (edo vending) moduan saltzen diren produktuen kasuetan,
saltzailearen funtzioa ontziak hartzen baitu.
Ontzi-estrategia (packaging) produktuarentzat edukiontzia eta bilgarria diseinatzean datza.
Bestalde, ontziak aukera handiak eskaintzen ditu kontsumitzaileari gainbalio bat eskainiz, eta,
gainera, baliagarria da enpresaren produktua bereizteko.
El envase como elemento de marketing
A la hora de definir el envase, hay que diferenciar entre envase y embalaje, porque en
muchas ocasiones se confunden.
Embalaje: todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se utilice
para agrupar, facilitar su manipulación, almacenamiento, transporte y protección a uno o
más envases.
Envase: atendiendo a la definición dada por la Ley 11/1997 de envases y residuos de envase,
un envase es todo producto fabricado con materiales de cualquier naturaleza y que se
utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde
materias primas
hasta artículos acabados, en cualquier fase de la cadena de fabricación, distribución y
consumo.
La combinación entre Envase y Embalaje suele constituir lo que se conoce como Packaging
(en inglés).
Iturria: Ecoembres

1.4.1. Ontziaren funtzioak
Azken finean, ontzia produktutik bana ezin daitekeen elementua da. Historikoki, ontzien
funtzio klasikoa produktua gorde eta babestea izan da; baina, azken urteetan, faktore
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ezberdinen eraginez —bereziki, lehiakide ugarien ezberdintzapen beharrengatik—, ontzia
marketin-tresna garrantzitsu bilakatu da. Izatez, ingurune lehiakorretan salmenta-puntuan
kontsumitzailearen erosketa-erabakian eragin dezakeen azken aukera izan daiteke ontzia.
Ondorioz, ontziaren funtzioak bi taldetan sailka daitezke:
1-. Funtzio praktikoak, ontziaren alderdi teknikoetatik datozenak. Honako hauek aipa
daitezke:
a-. Produktuaren edukiera, produktuaren kantitate zehatza eskainiz, produktuaren
erabileraren arabera.
b-. Produktuaren osotasuna babestu.
c-. Produktuaren kalitatearen ezaugarriak eta propietateak kontserbatu.
d-. Bere irekiera, erabilera, garraioa eta biltegiratzea erraztu.
e-. Bere garraioa eta produktuarekin zerikusia duten hainbat ekintza erraztu.
2-. Komunikazio-funtzioak: ontzia komunikazio-tresna garrantzitsua da, honako funtzio hauek
bete ditzakeena:
a-. Produktua identifikatu eta bereizi. Markarekin partekatzen duen funtzioa da.
Produktua gainerakoetatik bereiztea ahalbidetzen du ontziak; eta, gainera, enpresak
definitutako marka-irudiarekin lotutako asoziazio mentalak eragiten laguntzen du.
b-. Bezeroaren beharren araberako informazio osoa eta argia eman.
c-. Sustapen-euskarri moduan aritu: adibidez, ontziak oparien truke alda
daitezkeenean, edo produktua kontsumitu ondoren zerbaiterako erabil
daitezkeenean.

1.4.2. Ontziaren mailak eta diseinu-elementuak
Azaldu berri ditugun funtzioak ontziaren dimentsio eta diseinu elementu desberdinen bidez
gauzatu ohi dira.
Batetik, esan beharra dago ontziak hiru maila izan ditzakeela:
1. Lehen mailako ontzia: produktuarekin kontaktu zuzenean dago eta, beraz,
kontserbazio-funtzioarekin erlazionatzen da.
2. Bigarren mailako ontzia: lehen mailako ontzi bat edo gehiago batzen ditu,
banaketarako babesa emanez.
3. Bilgarria: ontziaren hirugarren maila da, eta biltegiratzeko edo garraiatzeko behar
diren elementuen multzoak osatzen ditu.
Bi lehenengo dimentsioak lehen azaldutako komunikazio-funtzioak bideratzeko oinarria dira.
Hirugarren dimentsioak, ordea, babes-funtzioak betetzen ditu.
Bestetik, dimentsio horiek betetzen dituzten funtzioak ontzien diseinu-elementuen bidez
gauzatzen dira. Hona hemen elementuok:
1. Ezaugarri estrukturalak: tamaina, forma eta ontzikiaren testura.
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2. Ontziaren osagai diren materialak (papera, beira, kartoia, plastikoa...).
3. Ontziaren aurkezpen grafikoa: kolorea, irudiak, testuen tipografia, tamaina, etab.
Ontziaren funtzioak
MESPACK
Elikagaien sektorean aurki daitezkeen funtzionalitate ezberdinen inguruan hausnarketa
egin daiteke. Ondoren, ikertu Mespack enpresak eskaintzen dituen aukera berriak, eta
aplikatu proiektuetan.

Iturria:

http://www.mespack.com/es/muestrario-envases/

Ontziaren funtzioak ezagutu ondoren, marka-estrategiarekin koherentea izan behar duen
packaging estrategiaren lerro nagusiak azalduko ditugu.

1.4.3. Ontzi-estrategia
Hiru aukera daude ontzi-estrategia gauzatzerakoan:
A) Ontzi bakarraren estrategiak produktu guztientzat ontzi berdina erabiltzea
suposatzen du. Horrek ez du esan nahi ontzi guztiak forma berdina dutenik edo
material berdinez eginda daudenik, baizik eta alderdi estetiko bakarra dutela.
B) Ontzi indibidualaren estrategia produktu edo produktu-familia bakoitzarentzat ontzi
desberdina erabiltzean datza.
C) Ontzi kolektiboaren estrategia erabiltzen denean, ontziak taldearenak diren ezaugarri
amankomunak ditu, baina baita produktu bakoitzaren ezaugarri espezifikoak ere.
Estrategia hau, beraz, aurreko bien nahasketa da, eta maila desberdinak onartzen ditu;
hau da, batzuetan ontzi bakarraren estrategiatik hurbilago egongo da, eta bestetan
indibidualetik.
Praktikan, ez da beti erraza izaten hiru estrategia mota hauen artean bereiztea. Esan daiteke
errealitatean estrategia posibleak marra jarraitu baten gainean daudela, bi ertzetako
muturrak marka indibidualaren eta marka bakarraren estrategiak izanik. Erdiko estrategiak
ontzi kolektiboarenak izango lirateke, ertz batetik edo bestetik hurbilago egon daitezkeelarik.
Ontziaren gaineko erabakiak guztiz lotuta daude markaren erabakiekin; izan ere, ontzikiak eta
markak «identifikazio» eta «bereizkuntza» funtzioak partekatzen dituzte. Hori dela eta,
aukeratutako marka-estrategiak ontziaren estrategia baldintzatzen du.
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Azkenik, garrantzitsua da gogoratzea ontziak ongi diseinatzeko hainbat faktore hartu behar
direla kontuan; hala nola, marka-irudia, produktuaren ezaugarri fisiko eta kimikoak, bezeroek
bilatzen dituzten onurak, lehiakideen ontziak, produktuaren banakuntza fisikoa eta legedia,
beste batzuen artean.
Azkenaldian, ontziaren inguruan erabakitzeko kontuan hartu beharreko faktore nagusi gisa
gailendu dira produktuaren segurtasuna eta ingurumena ere. Izatez, azken urteetan ontziak
«haurrek ez irekitzeko moduan» diseinatu dira esplizituki. Baita ingurumenarekiko babesa
kontuan hartzen dutenak ere.

Hainbat dira etorkizunari begira gizarteak dituen erronka sozialak eta enpresek
ingurumenarekin eta gizartearekin begirunetsuagoa den eredu ekonomikoa berregituratzen
erantzukizuna dute. Horretan, ontzikiek “saltzaile isil” bezala, asko dute esateko.

1.4.4. Etiketa
Etiketak ontziaren atal bat dira, bertan itsatsirik doaz, eta produktuari buruzko informazioa
ematen digute. Beste batzuen artean, produktua nork ekoitzi duen, non, noiz, bere edukia eta
abar. Aldi berean, produktuaren salmentan eragin dezake, horren sustapenaren bitartez.
Aitzitik, esan bezala, gero eta garrantzitsuagoak dira sostengarritasun-irizpideak. Europa
mailan, Ecolabel delako agiriak produktuaren izaera ekologikoa bermatzen du.
Euskal Kontsumitzaileen Alkarteak adierazten duenez, etiketak dira elikadura-enpresetako
operadoreek kontsumitzaileei produktuei buruzko informazioa emateko bide nagusia.
Elikagaien etiketetan agertzen den informazioari esker, pertsona bakoitzak beretzako
aukerarik egokiena egin dezake. Elikagaien etiketak kontsumitzaileari helarazitako elikadurainformazioari buruzko 1169/2011 Araudiak (EB) arautzen ditu. Elikagaiekin lotutako sektore
guztiei eragiten die, eta nahitaez bete behar da betebehar guztiekin (araudian bertan
aipatutako salbuespenekin). Lege honek derrigorrezko informazioa emateko arrazoiak
ematen ditu bere 4. artikuluan, eta 9. artikuluak adierazten digu zein diren derrigorrez eman
beharreko datuak.
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Beste zenbaitetan, beharrezkoa ez den
informazioa ere ematen da, eta, batzuetan,
hobe horrelakorik ez adieraztea. Horren
adibide, Rowenta plantxaren pakete
batean,
erabilera-aholku
moduan,
adierazitakoa:
«Ez
lisatu
arropa
gorputzaren gainean».
Espainiako Gobernuaren menpe dagoen AECOSAN agentziak «el etiquetado cuenta mucho»
delako kanpaina bideratu du. Horren bitartez, ontziaren atal honek duen garrantzia
azpimarratu nahi dute, eta bertan kontuan hartu beharreko irizpideak adierazi. AECOSAN
agentziak ontziak derrigorrez adierazi beharreko informazioa aipatzen duen gida azter
dezakezu.
Etiketa serioski hartu beharreko kontua da / El etiquetado cuenta mucho
—AECOSAN—
Ondoren, elikagaiek etiketan barneratu behar dituzten atalak ikus daitezke. Informazio
gehigarria ere barnera daiteke, baina badaude halabeharrez eman beharreko datuak ere.
Ba al dakizu zer den derrigorrez etiketan adierazi beharrekoa?

Iturria: Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
http://eletiquetadocuentamucho.aecosan.msssi.gob.es/

Bestetik, ontziratzen ez diren produktuentzako jarraibidea ere ematen digu AECOSANek.
Azter ezazu aditu honek etiketei buruz esandakoa. Click.
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Iturria: Eitb 360 Grados Comer Mal Mata.

1.5.

ZERBITZUAK PRODUKTUEN EZAUGARRI BEREIZLE GISA

Zerbitzuak ikaragarri hazi dira azken urteetan, bai Euskal Herrian bai Espainian, Europan eta
herri garatuetan, orokorrean. Dena den, zerbitzuen sektorea oso heterogeneoa da. Badira
izaera desberdina duten enpresa-erakunde, gobernu zein irabazi-asmorik gabeko erakundeek
eskaintzen dituzten zerbitzuak.
Orokorrean, zerbitzuek ezaugarri bereizgarri batzuk aurkezten dituzte, eta horrek zerbitzuen
kudeaketa konplexuagoa egiten du. Izatez, ezaugarri horien presentziak ondasun ukigarriak
ekoizten dituzten enpresek izaten ez dituzten arazoak sortzen ditu:

1.5.1. Zerbitzuen ezaugarri bereizgarriak
Zerbitzuen merkaturaketan ukiezintasuna, banaezintasuna, heterogeneotasuna, iraungipena
eta antzeko ezaugarriak azaltzen dira.
Ukiezintasuna. Zerbitzuen ezaugarri garrantzitsu eta esanguratsuena da, eta erosketaren
aurreko faseetan hautemandako arriskua handiagoa izatea eragiten du (ezaugarri objektibo
gutxiago daude ebaluatzeko; beraz, enpresan edo zerbitzua eskaintzen duten pertsonengan
daukagun konfiantzan oinarritzen da erosteko erabakia).
Banaezintasuna. Sarritan, zerbitzua eskaintzen («fabrikatzen») duten pertsona berak
zuzeneko harremanean egoten dira bezeroarekin. Beraz, eragina izaten dute euren pertzepzio
eta lehentasunen eraketan. Kontakturako langile horiek merkataritza-zereginak ere gauzatzen
dituzte, eta, sarritan, ez daude egokiro prestatuak eta motibatuak. Era berean, zerbitzua
eskaintzen den lekuko giroa ere izaten da merkaturatzearen agertoki. Horregatik, prozesu
operatiborako nahiz merkaturaketarako bideratua egon behar du.
Heterogeneotasuna. Zerbitzu baten kalitatea bere oinarrizko ezaugarrien menpe dago, eta
baita langileek zerbitzua emateko eta bezeroak artatzeko duten gaitasunaren menpe ere.
Azken hori oso aldakorra eta kontrolatzeko oso zaila izaten da, eta, ondorioz, oso konplexua
izaten da kalitate estandar bat sortzea («zerbitzuaren kalitate gisa zer eskaini?» «Eta nola
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eskaini?» galderen menpe dagoela esan ohi da, eta horrek ekintzak eta jarrerak kontrolatzea
eskatzen du, hori oso zaila izanik).
Iraungitzea. Normalean, zerbitzuak erabili eta jarraian iraungi egiten dira (ezin dira
biltegiratu). Beraz, zerbitzu-enpresen eskari-eskaintza doikuntzak zailagoak dira (zerbitzuenpresetan ohikoak izaten dira prezio-diskriminazioak, eskariari homogeneotasuna eman eta
urtarokotasuna ekidin nahian). Hemen adierazten den grafikoan, ezaugarri horiek
merkataritza-ikuspegi batetik dituzten ondorioak adierazten dira.

Ƥroiektua: aztertu eta analizatu honako taula hau, zerbitzuek dituzten ezaugarri bereizgarri
horien inplikazioak dituen ondorioak analizatu, eta azter ezazu zure proiektuan izan
dezaketen eragina.
Ø IKASLEAK EGITEKOA: FITXA GARBI EMAN ETA BETE

ZERBITZUEN EZAUGARRI BEREIZGARRIAK ETA HORREN MARKETIN-INPLIKAZIOAK

Ukiezintasuna

Banaezintasuna

Heterogeneotasuna

-Zerbitzuak ezin dira biltegiratu.
-Zerbitzuak ezin dira patentatu.
-Zerbitzuei prezioak ezartzea zailagoa da produktuei ezartzea baino.
-Zerbitzuak komunikatzea askoz zailagoa da, produktuak komunikatzea
baino.
-Bezeroak parte hartzen du produktuaren produkzioan.
-Zerbitzuak batera ekoizten eta kontsumitzen dira.
-Langileen funtzioen deszentralizazioak garrantzi handia dauka.
-Produkzio masiboa oso zaila da.
- Zerbitzuaren produkzioa saltzailearen eta eroslearen arteko
interakzioaren araberakoa da.
-Kalitatean aurreikus ezin daitezkeen faktoreek eragin dezakete.
-Gerta liteke zerbitzuak zerikusirik ez izatea aurreikusitakoarekin edo
planifikatutakoarekin.
-Hautemandako arriskua askoz ere handiagoa da.
-Zaila izan daiteke eskaria eskaintzarekin alderatzea.
-Zerbitzuak ezin dira itzuli.
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Iraungipena

-Zerbitzuak gehienetan ezin dira berriro saldu.

Iturria: norberak egina.

1.5.2. Zerbitzuen baliagarritasun-katea eta enpresen marketin-estrategiak
Zerbitzuen negozioan, bezeroak eta zerbitzua ematen duen enpresako langileak elkar eragiten
dute zerbitzua sortzeko. Interakzio hori eraginkorra izatea bi faktoreren araberakoa izango da:
zerbitzua ematen duen enpresako langileen gaitasunak batetik, eta langile horien atzean
dauden prozesuak bestetik. Beraz, zerbitzuetako enpresa arrakastatsuak bezeroengana zein
langileengana orientaturik egon behar dira, zerbitzuaren baliagarritasun-katea era zabalean
kudeatuz. Kateak bost elementu hartu behar ditu kontuan:
-

Zerbitzuaren kalitatea.
Zerbitzuak balio handiagoa sortzeko gaitzea.
Langileen gogobetetasuna, zeinak haien inplikazioa ekarriko baitu.
Bezeroen gogobetetasuna, zeinak bezero leialak ekarriko baititu.
Mozkinak eta errentagarritasuna, eraginkortasunaren adierazle gisa.

Aurreko atalean aipatu diren ezaugarri horiek guztiek marketin-planteamendu bereziak
eskatzen dituzte. Berez, zerbitzuen marketinak ez du nahikoa «4P»etan oinarritutako kanpomarketinarekin; alor honetan ezinbestekoak dira barne-marketina eta marketin interaktiboa
ere. Barne-marketinaren egitekoa langileak behar bezala trebatzea eta motibatzea da,
bezeroen premiak modu egokian ase ditzaten. Marketin interaktiboak, berriz, enpresaren eta
bezeroen arteko harremana edo interakzioa nola egin behar den aztertzen du. Zerbitzuenpresek, beraz, arreta handia eskaini behar diete kontsumitzaile zein langileei, horrek
erakundearen mozkinetan eragina izango baitu.

Iturria: Kotler eta Armstrong (Marketin Oinarriak, 316. or.)

1.5.3. Zerbitzuen kalitatea eta produktibitatearen kudeaketa
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Zerbitzuetako enpresek presio handia jasotzen dute zerbitzuaren produktibitatea handitzeko.
Nolanahi ere, enpresek ezin dute produktibitatea muturreraino igo edo zerbitzuaren kalitatea
jaitsi; bestela, kontsumitzaileen eskaintzaren hautematea murrizteko arriskuan eroriko
lirateke.
Orokorrean, erakundeek aukera ezberdinak dituzte zerbitzuaren kudeaketaren bitartez
mozkinak lortu ahal izateko.
1.- Zerbitzuaren kalitatearen kudeaketa. Zerbitzuen hobekuntzan zentra daitezke, gaitasun
altuko enplegatuak kontratatu edo jadanik bertan dauden enplegatuen formazioaren bitartez,
haiek hobeto prestaturik. Zerbitzuetako enpresa batentzat, desberdintzeko bidea izan daiteke
lehiakideek baino kalitate handiagoa eta sendoagoa eskaintzea. Horretarako, zerbitzuaren
kalitateari dagokionez, kontsumitzaileak zer espero duen identifikatu beharko dute. Tamalez,
zailagoa da zerbitzuaren kalitatea definitzea eta balioestea, produktuaren kalitatea definitzea
baino. Adibidez, zailagoa da ile-ebakitze baten kalitatearen inguruan ados jartzea, ilelehorgailu baten kalitatearen inguruan ados jartzea baino. Bezeroen beharrei zein neurritan
erantzuten zaien, horixe izan daiteke, beharbada, kalitatearen adierazlerik onena.
Zerbitzuetako enpresa onenek zerbitzuaren kalitate-maila bikainak eskatzen dituzte.
Horretarako, beren enplegatuei boterea ematea izan daiteke urrats inportantea, bezeroen
beharrak antzemateko, eta haiei erantzuteko behar duten agintea, erantzukizuna eta
pizgarriak ematea (enpowement).
2.- Zerbitzuaren produktibitatearen kudeaketa. Kostuen hazkundearen eraginez,
zerbitzuetako enpresek presio handia jasotzen dute zerbitzuaren produktibitatea handitzeko.
Zerbitzuen salmentak handitzen saia daitezke, askotan, kalitatearen kaltetan. Zerbitzua
ematen duenak «zerbitzua industrializa» dezake, makineria erantsiz eta ekoizpena
estandarizatuz, McDonald’s-ek janari azkarrarekin egiten duen bezala, muntaketa-katearen
ikuspegia erabiliz. Horretarako, zerbitzuetako enpresek teknologiaren ahalmena erabil
dezakete.

3.- Zerbitzuaren desberdintzea kudeatzea
Prezioetan lehia handia den garai hauetan, prezioen borroka saihesteko irtenbidea da
eskaintza, prestazio edo irudi desberdindua garatzea. Horretarako, zerbitzuetako enpresek
zerbitzua ematea desberdindu dezakete, bezeroekin harremanetarako gaitasun handiko
langile fidagarrien bidez, zerbitzua emateko ingurune fisiko egokiagoa prestatuz, edo emateprozesu hobea diseinatuz. Zerbitzuetako enpresek beren irudia ere desberdindu dezakete,
ikurren eta marken bidez.
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1.6.

KASUAREN IRAKURKETA: CONVERSE

PROPOSATUTAKO KASUA:

Iturria: Kotler eta Armstrong (Marketin Oinarriak, 325-327 or.)
https://www.elcorteingles.es/deportes/converse-renew/
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2 PRODUKTU BERRIEN GARAPENA ETA BIZITZA-ZIKLOKO ESTRATEGIAK

2.1.

PRODUKTU-ZORROA

Normalean, enpresek produktu bat baino gehiago eskaintzen dute, produktu bakarra
edukitzea arriskutsua izango litzatekeelako. Gaur egun dagoen lehiakortasun handiko egoera
dela eta, enpresak behartuta daude bezeroen nahietara egokitzen diren produktu taldeak
eskaintzera. Produktu multzo horri produktu-kartera edo -zorro deitzen zaio1.
Enpresa baten produktu-zorroa osatzen duten produktuak maila produktibo, finantzario eta
komertzialean erlazionatuta daude besteak beste, eta horrek kudeaketa eta zuzendaritza
elkartu bat eskatzen du, baliabideak era optimoan banatuz. Hau da, ez du zentzurik kartera
bateko produktuak banaka kudeatzeak, produktu bati buruzko erabakiek besteengan eragiten
baitute. Beraz, nabaria da zorro baten osaerari buruzko erabakiek duten garrantzia, eta maila
altuenean (zuzendaritza mailan) hartu beharko dira erabaki horiek, maila estrategikoan duten
eraginagatik.
Produktuen
zorroa
hautatzeko,
hainbat
tresna
eta
kartera-eredu
ditu
erabilgarrizuzendaritzak, baliabideak banatzea eta produktuen egoera balioztatzea
ahalbidetzen dutenak. Hiru taldetan sailka daitezke produktuen zorroaren analisi
estrategikoko eredu hauek:
• Matrizeen ereduak, enpresako produktuek bi dimentsiotako matrize batean duten
posizionamenduan oinarritzen direnak.
• Eredu finantzarioak, zorroak ebaluatzeko faktore garrantzitsuenak errentagarritasuna eta
arriskua direla jotzen dutenak.
• AMIA analisia bezalako teknikak biltzen dituzten erabakiei laguntzeko sistemak; horiek,
orokorrean, erabakiak hartzea errazten dute, eta, zehazki, produktu-zorroa diseinatzea.
Zorroari buruzko erabakiak konplexuak dira, ez diote sail komertzialari bakarrik eragiten, eta,
gainera, ezin dira kutxa-fluxu positiboak sortzearen helburuan soilik oinarritu, zorroa osatzeko
era horrek ez baitu epe luzeko enpresaren biziraupena ziurtatzen. Enpresek beren zorroak zein
produktuk osatuko dituzten erabaki behar dute, oreka, koherentzia eta enpresaren epe luzeko
biziraupena ziurtatuz. Beraz, garrantzitsua da produktu bakoitza ebaluatzea, zorroaren
barruan sailkatzea, eta beroni rol bat ezartzea.
Ikus informazio gehigarria: Link

1

Banaketa komertzialeko enpresetan hornidura («surtido») hitza erabiltzen da.
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Enpresa baten produktu-zorroaren dimentsioak 4 maila ditu: zabalera, sakontasuna, luzera
eta konsistentzia.
• Zorroaren zabalera. Enpresaren lerro kopurua adierazten digu. Adibidea: P&G-ren zorroa
oso zabala da, lerro asko dituelako: umeentzako elikadura, osasun-produktuak, garbiketaproduktuak, edariak…
• Lerroen sakontasuna. Lerro bakoitzaren barruan produktu bakoitzaren zenbat bertsio
eskaintzen diren adierazten digu (sakona ala estua izango da). Adibidea: P&G-k lerro sakonak
ditu; dentifrikoen lerroaren barruan, hainbat marka ezberdin ditu.
• Mixaren luzera. Enpresak eskaintzen dituen erreferentzia guztien batura da. Produktu-lerro
bakoitzean dituen marken eta bakoitzak duen bertsio kopuruaren araberakoa izango da hori.
Adibidea: P&G-k oso produktu-zorro luzea du, enpresak 250.000 artikulu eta 10.000.000
erreferentzia baino gehiago baititu.
• Mixaren konsistentzia. Lerroen artean izaten den antzekotasunari dagokio. Konsistentzia
ager daiteke produktuaren erabilpenean, alor produktiboan ala banaketa-kanaletan.
Adibidea: P&G-ren produktu-lerroak konsistenteak dira, banaketa-sare berdinaren bitartez
saltzen diren kontsumo-produktuz osaturik daudelako.
Produktu-zorroaren dimentsioak
—P&G-ren produktu-zorroa—
Azter ezazu P&G-ren webgunea.
GALDERAK:
Zein dira P&G-ren produktu-lerroak? Nola daude antolaturik?
Zein produktu-lerrok dauka marka gehien?
Zein da P&G-ren mixaren luzera?
Esan liteke konsistentziarik badela P&G-ren zorroan?
Iturria: https://es.pg.com/
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2.2.

PRODUKTU BERRIAK GARATZEKO ERABAKIAK

Merkatuan gero eta bizkorrago gertatzen dira aldaketak. Izatez, kontsumitzaileen gustuen
aldaketak, teknologia eta material berrien agerpenak zein lehiakide berrien agerpenak
produktu berrien etengabeko sorkuntza eragiten du. Dena den, produktuen berrikuntzaprozesua oso arriskutsua eta garestia izan daiteke. Izatez, ikerketen arabera, kontsumoproduktu berri guztien % 10ak bakarrik lortzen du fase guztiak gainditzea, merkaturatuak diren
arte, horrek beren bizitza oparoa bermatzen ez duen arren. Hau da, % 90ak porrot egiten du
tuneletik atera eta argia ikusi aurretik.
Horregatik, produktu berrien garapen-prozesuak sistema holistikoa eta sistematikoa izan
behar du, eta produktuen garapenerako beharrezkoa da talde-lana.
Enpresek bi bide dituzte produktu berriak lortzeko. Batetik, beste enpresen erosketaren
bitartez, enpresa osoa xurgatuz edo patente edo lizentzia bat erosirik, beste inoren produktua
ekoizteko. Bestetik, produktu berriak garatu daitezke enpresaren barruko ikerketa eta
garapen sailean bertan. Produktu berria esatean produktu originalaz ari gara, produktuaren
erabilpenean hobekuntzak eta aldaketak dakartzanaz.
Ondoren, produktu berrien merkaturatze- edo jaulkitze-prozesua aztertuko dugu, zeinak 8
etapa baititu:

PRODUKTU BERRIEN JAULKIPEN-PROZESUA

Ideiak sortzea

1
2

Kontzeptuaren
garapena eta
proba

Ideiak
ebaluatzea

3
4

Marketin-estrategia

Negozioaren
azterketa

Merkatu - proba

5
6

Produktuaren
garapena

8

Merkaturatzea

7

ITURRIA: Zenbait autoretatik (Santesmases, Kotler eta Munuera)
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GOOGLE GLASS PROJECT
Hemen azaltzen den adibidearen bitartez, Google-en ideia berri baten garapenaren fase
desberdinak antzeman daitezke. Hasierako ideia hauxe izan zen: Google-ek jendeak beren
mugikorrean eta Interneten gordetako informazioarekin elkarreragiteko modua aldatu nahi
izan zuen, eskuak libre utziz. Horretarako, «errealitate areagotuko betaurrekoak» sortu
ditu. Horren aplikazioak ikus daitezke honako bideo honetan:

Iturria: Google. https://www.youtube.com/watch?v=q3qz84wLH18
Ondoren, fase bakoitzak dituen ezaugarriak azaltzen dira:
1. Ideien sorkuntza
Produktu berrien sorkuntza fasea ideiak sistematikoki bilatzean datza. Prozesua ideia berrien
sorkuntzarekin hasten da. Enpresak ideia asko sortu behar ditu ideia egoki batzuk lortu ahal
izateko. Izan ere, sortzen diren ideietatik gutxi batzuk baino ez dira bideragarriak izaten.
Horrek agerian uzten du ideia berriak etengabe bilatzeak duen garrantzia.
Enpresak ideia asko sortu behar ditu, hasiera batean alderdi kuantitatiboan zentratuz. Izatez,
hasieran ideia pilo bat sortu behar dira, ondoren ideia on gutxi batzuekin aurrera egin ahal
izateko.

Ideien proposamenak erakundearen barnetik zein kanpotik erator daitezke.
Barneko iturrien bidez, enpresak ideia berriak aurki ditzake ikerketa eta garapen formalaren
bidetik. Enpresak exekutiboen, zientifikoen, ingeniarien, fabrikazioko langileen eta saltzaileen
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ideiak erabil ditzake. Enpresa batzuek arrakastaz garatu dituzte «barne-ekintzaileentzako»
programak, enplegatuak pentsatzera eta produktuen ideia berriak garatzera bultzatzeko.
Enpresaren kanpoko ideia-iturriei dagokienez, ideiak bezeroei galdeturik eskura litezke.
Enpresak bezeroen kontsultak eta kexak azter ditzake, beren arazoei hobeto erantzungo
dieten produktuen bila. Bezeroez gain, enpresek kanpoko beste iturri batzuk ere erabil
ditzakete. Esate baterako, lehiakideak ere ideia-iturri ona dira produktu berrientzat.
Banatzaileek ere produktu berrien inguruko ideiak eman ditzakete. Banatzaileak merkatutik
oso hurbil daude, eta kontsumitzaileen arazoen eta produktu berrien aukeren inguruko
informazioa ekar dezakete enpresara. Hornitzaileek ere hitz egin dezakete; produktu berriak
garatzeko erabil daitezkeen kontzeptu, teknika eta material berriei buruzko ekarpenak egin
ditzakete. Beste ideia-iturri batzuk hauek izan daitezke: aldizkari espezializatuak, azokak eta
mintegiak, gobernuko erakundeak, produktu berrien aholkulariak, publizitate-agentziak,
merkatu-ikerketako enpresak, unibertsitateak eta merkataritzako laborategiak, eta
asmatzaileak.
3M Culture of Innovation

Iturria: https://www.youtube.com/watch?v=1D3DqIMLntM
2. Ideien ebaluazioa
Lehendabiziko fasearen helburua da ahalik eta ideia berri gehien lortzea. Hemendik aurrera
dauden faseen xedea, ordea, ideia kopuru hori murriztea izango da. Izan ere, produktuen
garapen-kostuak nabarmen handitzen dira hurrengo faseetan, eta, horregatik, enpresak
produktu errentagarri bilaka daitezkeen ideiekin bakarrik jarraituko du prozesua. Horretarako,
lehendabiziko pausoa da sortutako ideien ebaluazioa egitea, produktu errentagarri bilaka
daitezkeen ideiak hautatu eta gainerakoak baztertzea.
Ideien bideragarritasuna aztertzeko, alderdi desberdinak aztertu behar dira:
* Bideragarritasun teknikoa: proiektua aurrera ateratzeko, enpresak ahalmen tekniko eta
produktiborik baduen edo horiek kostu onargarrian lor ditzakeen aztertzea.
* Bideragarritasun komertziala: merkatuan ideia horrentzako tokirik badagoen aztertzea.
* Bideragarritasun finantzarioa: beharrezko baliabide ekonomikoak badauden edo kostu
onargarrian lor daitezkeen aztertzea.
Enpresa askok ideien ebaluazioa egiteko sistema oso zehatzak dituzte. Produktuaren ideiaren
zirriborroa, xede den merkatua eta lehiakideak azaltzen saiatuko dira dokumentu
formalizatuetan.
3. Kontzeptuaren garapena eta proba
Ideia bideragarriak produktu kontzeptu bihurtu behar dira (hitzezko kontzeptu ala irudi
grafiko). Produktu berri baten «ideia», «kontzeptua» eta «irudia» ez dira gauza bera:
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Merkaturatzeko modukoa den produktu posible bati buruzko ideia produktu berri bati
buruzko ideia da. Ideia horren bertsio xehatua (kontsumitzaileentzat esanguratsua den eran
zehaztua) produktuaren kontzeptua da, eta kontsumitzaileek produktu bat hautematen duten
erari produktuaren irudi deritzo.
Produktu bati buruzko ideia produktu kontzeptu desberdin bihur daiteke, eta kontzeptu
horietako bakoitza xede-merkatuaren lagina hartuz testa daiteke (kontzeptuaren proba).
Kontzeptu-proba batzuk egiteko nahikoa da produktua hitzez deskribatzea; beste kasu
batzuetan, beharrezkoa izan daiteke nolabaiteko irudiak erabiltzea edo baita errealitate
birtuala erabiltzea ere.
Produktua aurkeztu ondoren, hainbat galdera egiten zaizkio inkestatuari honako informazio
hau lortzeko asmoz:
•
•
•
•
•

Kontzeptuaren pertzepzio/onarpen maila.
Publikoak duen produktu horren beharra.
Publikoak eman diezaiokeen erabilera.
Interes handiena erakusten duten bezero potentzialen ezaugarriak.
Zein denda motatara joango liratekeen erostera, zein preziotan...

Test horiek, beharrezkoak diren arren, muga batzuk dituzte, oraindik benetakoa ez den
zerbaiti buruzko iritziak jasotzen baitira. Horregatik, emaitzen fidagarritasuna ez da
erabatekoa, eta kontuz ibili behar da horiek interpretatzerakoan. Kontsumitzailearengan
erosketa-interesa agertzeko joera nabarmentzen da, benetan produktuaren ohiko erosle
izateko inolako asmorik ez dutenean. Ideia ondo ez ulertzea ere posible da, edo produktua
hain berria izateagatik erabilgarri izango zaien edo ez balioesten ez jakitea. Horregatik
guztiagatik, gerta daiteke kontzeptua berriro formulatu behar izatea edo ideia baztertzea.
Fase honetan, kontuan hartu behar dira honako hauek: 1) Produktu posible baten ideia,
enpresak merkatura aterako duen ala ez aztertu beharko duena. 2) Ideiaren xehetasun
handiagoko bertsioa da, kontsumitzaileentzat esanguratsuak diren terminoetan prestatuta. 3)
Produktuaren irudia da kontsumitzaileek nola hautematen duten produktu erreal edo
potentzial bat.
Adibidez, IPSOS enpresak produktuen kontzeptu-testak garatzen ditu. Hemen horren
adibidea: click

.
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4. Marketin-estrategiaren garapena
Onarpen handiena duen kontzeptua zein den jakin ondoren, marketin-estrategiaren
zirriborroa egiten da, marketin-estrategiaren adierazpen bat eginez. Adierazpen honek hiru
zati ditu:
- Lehenbizikoak xede merkatua deskribatzen du, eta produktuaren posizionamendua
zehazten. Baita salmenta-helburuak, merkatu-kuota eta mozkinak hasierako urteetarako ere.
- Adierazpenaren bigarren zatiak produktuaren lehenengo urterako balioetsitako prezioa,
banaketa eta marketin-aurrekontua zehazten ditu.
- Hirugarren zatiak epe luzerako salmentak eta mozkinak deskribatzen ditu, eta baita
marketin-mixa ere.

5. Negozioaren azterketa
Zuzendaritzak produktuaren kontzeptua eta marketineko estrategia erabaki dituenean,
proposamenaren enpresa-erakargarritasuna ebalua dezake. Negozioa aztertzeak esan nahi du
produktu berri baten salmenten, kostuen eta mozkinen aurreikuspenak berrikustea,
enpresaren helburuak beteko ote dituen jakiteko. Helburuak betetzea espero bada,
produktua garatzeko fasera igaro daiteke.

6. Produktua garatzea
Une honetara arte, produktu berrien kontzeptu asko deskribapenak, marrazkiak edo maketak
besterik ez dira izan. Produktuaren kontzeptuak negozioa aztertzeko fasea gainditzen badu,
ondoren, produktua garatzeko fasera igaroko da. Fase horretan, I+Gko edo ingeniaritzako
sailek produktuaren kontzeptua produktu fisiko bihurtuko dute. Fase honek, aurrekoek ez
bezala, inbertsio garrantzitsua eskatzen du, eta produktuaren ideia produktu egingarri bihur
daitekeen erakutsiko du.

Iturria: https://www.frogdesign.com/work/breathing-life-lumen
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7. Merkatu-proba
Proiektuak produktuaren kontzeptuaren probak gainditzen baditu, hurrengo urratsa
merkatuko proba izango da. Urrats horretan, produktua eta marketineko programa
merkatuko baldintza errealistagoetan aztertu beharko dira. Merkatuko probak marketineko
profesionalari produktua merkaturatzeko esperientzia eskaintzen dio, behin betiko
merkaturatzeko inbertsio handiak egin baino lehen.

8. Merkaturatzea
Merkatu-proben informazioari esker, enpresak produktua merkaturatzeko ala ez
merkaturatzeko azken erabakia har dezake. Aurrera jarraitzen badu, kostu altuak jasan
beharko ditu; izan ere, produktuaren ekoizpenak, publizitateak, salmenta-sustapenak eta
abarrek kostu altuak eragingo dituzte.
Produktu berria merkaturatzeko, merkaturatze-egutegia eta guneak zehaztu beharko dira.
Hau da, zehaztu beharra dago non eta noiz merkaturatu.

Irudia: Samsung-en produktu berrien laborategia
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KLASERAKO JARDUERA
Produktu berrien garapen-prozesua
—FASEAK ORDENATU— (Produktu berrien merkaturaketa faseen arabera)
Urrats horretan, merkatuko baldintza errealistagoetan aztertu beharko dira produktua eta marketineko programa.
Marketineko profesionalari produktua merkaturatzeko esperientzia eskaintzen dio, behin betiko merkaturatzerako
inbertsio handiak egin baino lehen.

Enpresa fase honetara igarotzen bada, kostu handiak izango ditu. Enpresak fabrikazioko lantegi bat eraiki edo alokatu
beharko du, eta, kontsumoko ondasun ontziratu berriak badira, publizitatean, salmenten sustapenean eta marketineko
beste ahaleginetan inbertitu beharko du.

Une honetara arte, produktu berrien kontzeptu asko deskribapenak, marrazkiak edo maketak besterik ez dira izan. Fase
honetan, I+G-ko edo ingeniaritzako sailek produktuaren kontzeptua produktu fisiko bihurtuko dute. Fase honek, aurrekoek
ez bezala, inbertsio garrantzitsua eskatzen du, eta produktuaren ideia produktu egingarri bihur daitekeen erakutsiko du.

Zuzendaritzak produktuaren kontzeptua eta marketineko estrategia erabaki dituenean, proposamenaren enpresaerakargarritasuna ebalua dezake. Fase honetan, produktu berri baten salmenten, kostuen eta mozkinen aurreikuspenak
berrikusten dira, enpresaren helburuak beteko ote dituen jakiteko. Helburuak betetzea espero bada, hurrengo fasera igaro
daiteke.

Fase honetan, ideien kopurua murriztea izango da xedea. Ahal bait lehen ideia onak aurkitzeko eta txarrak baztertzeko
balio du. Produktuak garatzeko kostuak nabarmen handitzen dira hurrengo faseetan, eta, horregatik, enpresak produktu
errentagarri bihurtuko diren ideiekin bakarrik jarraitu nahi du aurrera. Enpresa askok exekutiboei eskatzen diete produktu
berriei buruzko ideiak formatu normalizatuan idazteko, horrela produktu berrien batzordeak aztertzeko. Dokumentuak
produktua, helburuko merkatua eta lehiakideak azaltzen ditu.

Fase hau hiru zatitan banaturik dago. Lehenengo zatiak helburuko merkatua, produktuaren kokapena, eta salmentetako,
merkatu-kuotako eta lehenengo urteetako mozkinetako helburuak deskribatuko ditu. Bigarren zatia produktuaren prezio
zenbatetsia adieraztea da, eta lehenengo urteko banaketa eta marketineko aurrekontua. Hirugarren zatiak epe luzeko
salmentak, mozkinen helburuak eta marketin-mixaren estrategia deskribatzea eskatzen du.

Produktu berrientzat ideiak sistematikoki bilatzean datza. Enpresak ideia asko eta asko sortu behar ditu ideia on gutxi
batzuk aurkitu ahal izateko. Barnetik eta kanpotik eratorriak izan daitezke ideien proposamenak.

Fase honetan, kontuan hartu behar dira honako hauek: 1) produktu posible batentzat ideia, enpresak merkatura aterako
duen ala ez aztertu beharko duena. 2) Ideiaren xehetasun handiagoko bertsioa da, kontsumitzaileentzat esanguratsuak
diren terminoetan prestatuta. 3) Produktuaren irudia da kontsumitzaileek nola hautematen duten produktu erreal edo
potentzial bat.
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2.3.

PRODUKTUAK ALDATZEKO ERABAKIAK

Produktu bat aldatzea bere ezaugarrietako bat edo batzuk aldatzea da, bezeroen nahietara
hobeto egokitzeko edo erabiltzaile berriak asetzeko. Normalean, era honetako erabakiak
produktuaren heldutasun fasean hartzen dira, lehiakorra izaten jarrai dezan eta bere bizitza
luza dadin. Produktu bat baztertzea edo berri bat sortzea baino aukera merkeagoa izaten da
aldaketa, eta, horregatik, komeni da kontuan izatea aurreko bi erabakietakoren bat hartu
aurretik.
Honako hauek izan daitezke produktuak aldatzeko arrazoi batzuk:

Berrikuntza teknologikoak
Enpresa berrikuntza teknologikoak aprobetxatzen saia daiteke, produktuaren erabilera
edo erabiltzailearen asetasuna hobetzeko. Ez du beti berrikuntza handi bat izan beharrik.
Salmenten bilakaera
Salmentak murrizten ari badira edo motel badaude, komenigarria izan daiteke
produktua «gaztetzea». Gerta daiteke salmenten moteltze hori produktuari denbora luzean
zehar aldaketarik egin ez zaiolako izatea.
Sektorearen aldakortasuna edo dinamismoa
Sektore batzuetan, lehiakideen ekintzek aldaketak eta hobekuntzak egitera behartzen
dute enpresa, merkatuan posiziorik ez galtzeko. Oso dinamikoak diren sektoreetan gertatzen
da hori bereziki.
Osagai edo/eta material berriak
Prestazioak eta bezeroen asetasun-maila murriztu gabe kostuak murriztea
ahalbidetzen duten osagai berriak dira. Aldaketa horiekin produktuaren marjina edo/eta
salmenta-prezioa hobetu daiteke, horrek bere komertzializaziorako dituen eraginekin.
Aldaketa motak
Hiru aldaketa mota daude, bateraezinak ez direnak:
a) Kalitatearen aldaketak
Estrategikoki eta ekonomikoki gomendagarria da kasu hauetan:
- Hobekuntza nabaria eta sinesgarria denean.
- Produktuaren kalitateak motibatzen dituen erosle kopurua nahiko handia denean
(kalitatearengatik gehiago ordaintzeko prest egon behar dute). Gehienetan, kalitatea
hobetzeak kostuak handitzea dakar, eta horiek prezioetara eraman beharko dira aldaketa
errentagarria izan dadin enpresarentzat.
Abantaila produktuaren beheraldi-garaietan agertzen da, non komenigarria izaten baita,
batzuetan, kalitatea murriztea (kalitate baxuagoko osagaiak) produktuaren prezioa merkatu
ahal izateko eta, horrela, prezioarekiko bereziki sentibera den eskaria erakartzeko.
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b) Aldaketak estiloan
Produktuaren itxura estetikoa aldatzea da, soilik. Normalean, kasu hauetan erabiltzen da:
-Prezio-hazkundeak justifikatzeko.
-Produktuaren kalitatean egin diren hobekuntzak nabarmentzeko.
-Segmentu berrietan sartzeko edo produktuaren irudia birposizionatzeko.
-Konkurrentziari aurre egiteko edo/eta produktua gaztetzeko.
Kostu baxua du abantaila nagusi, eta eragozpenak, berriz, honako hauek dira:
- Oso zaila da bezeroei estilo berria gustatuko zaien jakitea (termino kualitatibo eta
kuantitatiboetan). Orokorrean, faktore soziologiko eta emozionalen menpe egongo da hori.
- Normalean, aldaketa hauek iragankorrak dira, eta enpresak aurreko estiloa atsegin zuten
bezeroak galtzeko arriskua dauka.
c) Ezaugarri funtzionaletan aldaketak
Produktuak eskaintzen dituen onura errealak gehitzea da, ezaugarri berriak gaineratuz.
Bere abantaila nagusiak honako hauek dira:
o
Enpresa berritzailearen irudia sortzeko eta publizitatea doan egiteko egokia izan
daiteke.
o
Motibatzailea izateagatik, salmenta-indarren eta banatzaileen ahalegina hobetu
dezake.
Hiru aldaketa mota horiek konbinatu egin daitezke, baina, edozein kasutan, aldaketa bat zein
batzuk egitean, gerta daiteke merkatuak ez onartzea eta errentagarria ez izatea. Arrisku hori
murrizteko zera komeni da:
•
•
•

2.4.

Aldaketak poliki egitea, merkeenetik eta erabiltzaileari onura handiena ekarriko
dionetik hasita.
Produktu zaharra eskaintzen jarraitzea, merkatuaren zati batek aurreko produktua
nahiago badu ere.
Merkatuen ikerketan inbertsio egokiak egitea, aldaketak salmentetan, irudian, eta
abarretan izango dituen eragin posibleak ezagutzeko.

PRODUKTUAK BAZTERTZEKO ERABAKIAK

Produktu baten porrotaren arrazoiak anitz izan daitezke. Gainera, produktuaren porrota
produktuaren bizitza-zikloaren edozein etapatan ager liteke. Baliteke jatorrian ideia ona izatea
baina aurrera ez egitea, arrazoi desberdinengatik; adibidez, lehiakidetza-egoera zorrotzagatik.
Edo, nahiz eta ideia ona izan, gerta liteke enpresak ezarritako prezioa garestiegia izatea ala
kontsumitzaileak erakartzeko behar adinako komunikazio-kanpainarik ez egitea. Gerta liteke
hasieran erakargarria izatea produktua eta harrera ona izatea jende artean; baina baliteke
etorkizunean beste aplikazio, material edo teknologia aurreratuagoak inposatzea.
Aurreko horregatik guztiagatik, produktuen baztertze-prozesua ere sistematizatu beharra
dago.
Produktuen bizitza ez da mugagabea, eta gainbehera fase bat dute, salmenten beherakada
eta errentagarritasun galera gertatzen den fasea, hain zuzen. Fase horrek baztertze posible
bat kontuan hartzea eragiten du. Beste batzuetan, produktu-zorroaren analisian
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errentagarriak ez diren produktuak agertzen dira, eta, kasu horretan ere, baztertzearen
aukera aztertu beharko da.
Produktu bat gamatik kentzea erabaki zaila izaten da. Normalean, enpresek era horretako
erabakiak atzerapenarekin hartzen dituzte arrazoi desberdinengatik; batzuetan arrazoi
arrazionalak eta besteetan irrazionalak eta justifika ezinak; esate baterako, hauek:
• Zuzendarien sentimentaltasun hutsa (produktuaren sorrera bultzatu zutenak
gehienbat).
• Produktuek enpresaren mozkinetan duten parte-hartzea ezagutzea ahalbidetzen duen
kontabilitate analitiko egoki bat ez eramatea.
• Lanpostuak arriskuan jartzearen beldurra.
• Bazterketak enpresaren irudian eragin kaltegarria izateko beldurra.
• Errutina hutsa.
• ...
Edozein kasutan, baztertzea komeni den produktu marjinal bat mantentzea kaltegarria da
enpresarentzat. Produktu zaharkitu bat mantentzeak kostu esplizitu batzuk eragiten ditu:
• Kostu finkoak: instalazioen alokairua edo amortizazioa, langileen soldatak…
• Kostu aldakorrak: materialen kostuak…
Hain agerikoak ez diren beste kostu inplizitu batzuk ere egon litezke:
• Zuzendariek eta salmenta-indarrak produktu hauekin galdutako denbora, beste
produktu errentagarriago batzuez arduratu beharrean.
• Errentagarriagoak izan daitezkeen produktu berrien sarreran atzerapena.
• Enpresaren irudian eragin kaltegarria: enpresa zaharkituaren irudia, berritzailea ez
dena.
Produktu bat merkatutik kentzea bultzatzen duten arrazoiak desberdinak izan daitezke.
Ohikoena salmenten beherakada da, baina baztertzea gomendatzen duten beste egoera
batzuk ere ager daitezke. Esaterako, erregulazio-aldaketa bat, lehengaien
eskuragarritasunean aldaketak, kontsumitzaileen gustuetan aldaketak, lerroak murrizteko
politika, matrizearen aginduak...
Produktu bat baztertzea bere bizitza-zikloko edozein fasetan erabaki daiteke, eta ez
gainbeheran bakarrik. Gainera, azken fase horretan dauden produktuak ez dira derrigorrez
baztertu behar, horien salmentak, batzuetan, berrindartu egin daitezkeelako.

Produktuen baztertze-prozesua
Ikusi dugun bezala produktu bat baztertzea erabakitzeko arrazoiak asko izan daitezke;
horregatik, beharrezkoa da baztertzeko erabakia garaiz hartzen lagunduko duten prozedurak
diseinatzea. Gainera, parametro berdinak eta objektiboak erabiliko dira produktu guztientzat.
Ez dago produktu bat zein momentu zehatzetan baztertu behar den esaten duen formula edo
prozedura zehatzik. Baina badira produktuaren ahultasun ekonomikoa erakusten duten eta,
beraz, baztertzea gomenda dezaketen susmo batzuk:
• Produktuaren salmentak erortzen ari dira hainbat ekitaldi jarraituetan.
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•
•
•

Salmenta-bolumena minimoaren azpitik, edo mozkinei egiten dien ekarpena
batezbestekoaren azpitik.
Merkatu-kuota behera joatea, nahiz eta salmentak gora joan.
Kostu finkoak estaltzeko egiten duen ekarpena edo mozkinei egiten diena enpresak
beharrezkotzat balioetsi duen minimo baten azpitik dago.

Aztertu ditugun horiek produktu bat baztertzea beharrezkoa dela pentsaraz dezaketen
susmoak besterik ez dira. Baina horrelako erabaki bat hartu aurretik, bere balio estrategikoa
ere aztertu beharko da. Horrela, kontuan hartu beharko da:
* Arazoa produktua ez den mixeko beste elementu baten akatsengatik ote den; hala
bada, mixa aldatuz krisia gainditu ahal izango da.
* Gerta daiteke mixa egokia izatea baina produktua aldatu beharra egotea.
* Produktu-zorroko beste produktuen salmentan eragiten duen produktua izan
daiteke.
* Etorkizunean arrakasta izan dezakeen produktua bada.
* Produktua desagertzeak enpresak erabiltzaile eta banatzaileen aurrean duen irudian
nola eragingo lukeen aztertu beharko da.
* Produktuak bere kostu aldakorrak eta finkoen zati bat estaltzen baditu, egokia izan
daiteke mantentzea, kostu finkoak estaltzen hobeto laguntzen duen beste produkturik
ez badago behintzat.
* Produktua ezabatzean liberaturik gelditzen diren ekoizpen- eta marketin-ahalmenak
zorroko beste produkturen batean erabil ote daitezkeen.
Laburtuz, bai ezabatzearen erabakiak eta bai ez ezabatzearenak kostu bat suposatzen dute,
eta ekonomikoa, soziala nahiz emozionala izan daiteke hori. Horrela, produktu ahul bat ekoitzi
eta saltzen jarraitzea ez da baztergarria, eta, gainera, beharrezkoa izan daiteke. Edozein
kasutan, oso garrantzitsua da enpresak benetako egoera ezagutzea. Horregatik, baztertzeprozesua tartekako berrikuspen batekin egiten den produktuen planifikazioaren beste zati bat
bezala ikusi behar da, eta hori hiru etapatan egiten da:
1- Aldizkako berrikuspena eta produktuaren ahultasuna aztertzea.
2- Produktu ahulen azterketa sakona eta erabakia hartzea.
3- Erabakia aurrera eramateko prozedura.
De Borja eta Casado autoreek produktuen jarraipen- eta kontrol-sistema bat proposatzen
dute, baztertzea arrazionalki eta ahal den objektiboen egiteko modu egokia izan daikeena.
Bertan, aurretik egin ditugun gogoeta ekonomiko eta estrategikoak jasotzen dira, eta analisiko
elementu guztien kuantifikazioarekin objektibizatzen dira. Metodo horrekin, hiru helburu
bilatzen dira:
1) Baztertze-erabakiak garaiz eta ahal den galera txikienarekin (bai diruz eta bai
esfortzu edo irudi aldetik) har daitezen bilatzen du.
2) Erabaki horiek elementu ekonomiko eta estrategikoetan oinarritzea, eta talde
dibisioaniztunek adostasunez hartzea proposatzen dute.
3) Erabakia parametro berdinekin, objektiboekin eta produktu guztientzat esplizituki
formalizatutakoekin hartzea.
Baztertze-prozesua garatzeko politika eta planak
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Behin zuzendaritzak baztertu beharreko produktuak aukeratu dituenean, baztertze-plana
jarriko du abian, baztertzea «traumatikoa» gerta ez dadin. Enpresak produktuekiko dituen
betebeharrak zein diren aztertuko da enpresaren irudia kaltetu ez dadin, eta ezabatze-egutegi
bat ezarriko da (salmenta ondorengo zerbitzuak...).
Nagusiki, zera egin beharko da:
• Ekoizpena noiz geldituko den erabaki.
• Banatzaileari ekoizpena geldituko dela noiz jakinaraziko zaion zehaztu.
• Gelditzen den denboran garatuko diren marketin-ekintzak finkatu.
Hori guztia produktuaren arabera dago; kontsumo iraunkorreko produktuentzat, esaterako,
konponketa-zerbitzuak, banatzaileek erosten dituzten kopuruak… zehaztasun handiz
diseinatu beharko dira.
Baztertze era arruntenen artean hiru daude. Baztertze azkarra, geldoa, eta produktua zorrotik
ezabatzea noizbehinkako ekoizpena onartuz.
* Baztertze azkarrak behin ezabatze-erabakia hartuta berehala ekoizpena etetea
suposatzen du. Modu hori ez da oso komenigarria kontsumo industrialeko produktuetan,
bezero mota horiei zail egiten baitzaie ordezkoak topatzea, eta aurrez jakinarazi behar zaie.
* Baztertze motelak edo geldoak, berriz, errentagarritasuna ahalbidetzen du
produktuaren bizitzako azken fasean. Produktua kostu eta promozio-maila baxuan
mantentzen da, inbertsioaren ahalik eta zati handiena berreskuratu nahian. Produktua
ordezkatzeko denbora irabazi nahi da, eta, bide batez, kontsumitzaileek ere ordezkoak topa
ditzatela.
* Kontsumo-produktuen kasuan beste ezabatze (edo ez-ezabatze) modu bat existitzen
da: gamatik produktua baztertu ondoren, noizbehinka ekoiztea. Hori bai, ekipoaren kostua
oso altua bada eskaera-agindu txikientzat, edo masako ekoizpenarentzat bakarrik bada egokia
teknologia, ezabatze era hau ez da gomendagarria.

2.5.

PRODUKTUAREN BIZITZA-ZIKLOA (PBZ)

Produktu bat merkaturatu ondoren, bizitza luze eta arrakastatsua izatea nahiko du enpresak.
Kudeatzaileek badakite, ordea, produktuen biziak muga bat duela; horregatik, oso
garrantzitsua da produktuaren merkaturaketan eragindako kostuak estali eta onargarritzat
jotzen den mozkina lortzea denbora-tarte horretan.
Honako irudi honetan, produktuaren ohiko bizi-zikloa (PBZ) ikus daiteke; hau da, produktu
baten salmentak eta mozkinek denboran zehar egiten duten ibilbidea.
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Egilea: Unai Tamayo (www.canva.com)

2.5.1. PBZren faseak
Bizi-zikloak bost fase (garapena gehi lau fase produktua merkaturatu ostean) ditu:
1. Produktuaren garapena. Enpresak ideia bat aurkitu eta garatzen duenean hasten da. Fase
honetan salmentak nuluak dira, eta enpresaren inbertsio-kostuak hasi egiten dira.
2. Sarrera. Salmenten hazkundea makala da fase honetan, eta ez dago mozkinik,
produktuaren merkaturatzeak eragindako kostuak direla eta.
3. Hazkundea. Salmenta eta mozkinen hazkunde azkarra izaten den fasea.
4. Heldutasuna. Erosle potentzial gehienak produktua erosi ondoren, salmenten hazkundea
moteldu egiten da. Mozkinak egonkortu egiten dira edo jaitsi, lehiakideen aurrean produktua
defendatzeak dakarren marketin-kostua dela medio.
5. Gainbehera. Salmentak eta mozkinak hondoratu egiten dira.
Produktu guztiek ez dute bizi-ziklo hori jarraitzen; produktuaren bizi-ziklo desberdinak egon
daitezke, beraz.

2.5.2. PBZren aplikagarritasuna
Produktuaren bizi-zikloaren kontzeptua produktu-kategoria bati, produktu-forma bati edota
marka bati aplika dakioke. Produktu-kategoriek bizi-ziklo luzeenak dituzte; produktu-formek,
berriz, bizi-ziklo estandarra izaten dute. Marken bizi-zikloa, azkenik, oso aldakorra izan
daiteke, konkurrentziaren erasoaren eta enpresaren erantzunaren arabera.
Bestalde, bizi-zikloaren kontzeptua estilo, moda eta joerari aplika dakioke:
Estiloa espresio modu oinarrizkoa eta bereizia da.
Moda ingurune zehatz batean onartutako estilotzat jo daiteke.
Joerak, berriz, bat-batean azaldu eta desagertzen diren modak dira.
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Denbora

Estiloa

Denbora

Moda

Salmentak

Denbora

Salmentak

Joera

Salmentak

2.5.3. PBZ eta marketin-estrategiak
Marketin-arduradunek produktu eta merkatuen funtzionamendua deskribatzeko marko gisa
erabil dezakete, eta, modu egokian erabiltzen bada, bizi-zikloko fase desberdinetan marketinestrategia zuzenak garatzen lagun dezake.
Azter ditzagun jarraian estrategia horiek fasez fase, lehendabizi fase bakoitzaren ezaugarriak
aztertuz:
EZAUGARRIAK

HAZKUNDEA

HELDUTASUNA

GAINBEHERA

Kostuak

Kostu unitario altuak

Kostu unitario
baxuagoak

Kostu unitario baxuak

Kostu unitario
baxuak

Salmentak

Salmenta baxuak

Salmenten hazkunde
azkarra

Salmentek gaina
jotzen dute

Salmenten
gainbehera

Mozkinak

Mozkin negatiboak

Mozkinak handitzen
doaz

Mozkin altuak

Mozkinen murriztea

Bezeria

Kontsumitzaile
berritzaileak dira
helburu

Erosle goiztiarrak dira
helburu

Merkatuaren
gehiengoa da helburu

Hondar-merkatua
helburu

Lehiakidetza

Lehia gutxi

Lehia gero eta
nabarmenagoa

Lehia murrizten
hasten da

Lehia gutxitzea

Marketineko helburuei dagokienez, fase fakoitzean helburu horien doikuntza proposatzen da,
honako grafiko honetan adierazten den bezala:
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FASEAK/
POLITIKAK

PRODUKTUA

PREZIOA (P)

BANAKETA

KOMUNIKAZIOA

SARRERA

PRODUKTUAREN
BERTSIO BAKARRA
Oinarrizko produktua
eskainiko dugu.

AUKERA EZBERDINAK
1 HAUTESPEN ESTR.
Prezio altuak marjina
altuak lortzeko
errotazio baxuarekin.
2 PENETRAZIO ESTR.
Prezio baxuak,
produkzio-kostuak
gehi mozkin txiki bat.
3 PARITATEA
Lehiakideen pareko
prezioak.

BANAKETA MUGATU
Hasieran, produktua
ez da edonon salgai
izango. Banatzaile
estrategikoak
aukeratu. Kanal
bereiziak.

ESFORTZU HANDIA
Produktu/erakunde
aren irudi sendoa
eta
posizionamendua
errotu.
Produktuaren
kontzientzia sortu
bezero berritzaile
eta banatzaileen
artean. Publizitate
eta sustapen
kanpainen bitartez,
produktuaren proba
sustatu.

HAZKUNDEA

AUKERA ZABALDU
Modelo berriak,
zerbitzu gehigarriak
eta funtzio berriak
eskaini.

SARRERA FASEAREN
ARABERAKOA
Prezio-estrategia
mantendu. Sarrera
fasean izandako
mozkinak inbertitu,
gehiago produzitu
behar izango
dugulako eskaria
handituz gero.

BANAKETA ZABALDU
Banaketa
intentsiboagoa, hau
da, banaketa-tokiak
handituko ditugu,
denda ala gune
gehiagotan saltzen
saiatuz (dendak, online…).

MERKATU
MASIBORA JO
Kontzientzia eta
interesa sortzen
jarraitu bezero
guztien artean,
merkatu berrietara
ireki publizitateaz
baliatuz, marka
ezagutarazteko.

HELDUTASUNA

ALDAKETAK,
ERABILPEN BERRIAK
Produktuei funtzioak
gehitu.
Beste xede den
publikoa erakarri.

LEHIAKIDEEN PREZIOESTRATEGIAK
AZTERTU
Prezioak doitu
lehiakidetzaegoeraren arabera.

BANAKETA
INTENTSIFIKATU
Banaketa-sare are
intentsiboagoa.
Interneten gehiago,
denda berriekin hitz
egin produktuak
salmentan jartzeko.

SUSTAPENA ETA
EZBERDINTZAPENA
Marka-aukeraketa
bideratu eta
lehiakideengandik
desberdintzen
saiatu. Argi adierazi
produktuaren
abantailak.

GAINBEHERA

KONTZENTRAZIOA
Produktu ahulak
baztertzen joan eta
enpresarentzat
indartsuak diren
produktuak eskaini
eta mantendu.

PREZIOEN JAITSIERA
Prezioak murrizten
joan, eskaria
berrindartzeko ala
izakinei irteera
emateko (deskontupolitika aztertu).

BANAKETA-KANALA
MUGATU
Errentagarriak ez
diren kanalak
baztertu.

MURRIZTU ETA
FOKALIZATU
Publizitate
oinarrizkoa egin
kontsumitzaile
leialentzat.

Iturria: norberak egina.
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3 PREZIOAK FINKATZEKO FAKTORE BALDINTZATZAILEAK
Atal honetan, prezioaren kontzeptua definituko dugu. Horrekin batera, prezioak finkatzeko
orduan marketineko profesionalek kontuan hartu behar dituzten faktoreak aztertuko ditugu,
eta prezioak finkatzeko ikuspegi orokorrak landuko ditugu. Hurrengoan, produktu berrientzat
eta produktu-zorroentzat prezioak finkatzeko estrategiak landuko ditugu, prezioaren
doikuntzak egoeraren eta erosleen arabera, eta prezioen aldaketak.

3.1.

PREZIOA EZARTZEA MARKETIN-IKUSPEGITIK

Enpresa askok, baita irabazi asmorik gabeko enpresek ere, prezioei buruzko erabakiak hartu
behar dituzte.
Prezioek ohiki eskarian eragin handiena izan duten arren, gaur egun, ekonomia garatuetan
indarra galdu dute beste eragile batzuen aurrean (kalitatea, bermeak...). Dena den, prezioak
enpresaren errentagarritasunean eta merkatu-kuotan eragin handiena duen faktorea
jarraitzen du izaten.
Historian zehar, prezioak saltzailearen eta eroslearen arteko negoziazio baten ondorioz
finkatu dira. Dena den, salmenta gauzatzeko bitartekariak erabiltzen hasi zirenean, prezio
itxien sistema (saltzaileak finkatutako prezioak) ezarri zen. Dena den, gaur egun, teknologia
berriek, batez ere Internetek, prezioen finkapen dinamikoa ahalbidetu dute.
Saltzailearen ikuspuntutik, produktua, banaketa eta komunikazioa eskaintzari balioa ematen
dioten funtzioak diren arren, enpresarentzat kostu bat suposatzen duten ekintzak dira. Aldiz,
prezioak finkatzea sortutako balio hori diru-sarreren bitartez berreskuratzeko bidea da. Hau
da, marketin-mixeko elementuen artean, prezioa da sarreraren bat dakarren elementu
bakarra: gainerako elementu guztiek kostuak dakartzate. Zentzu itxian, prezioa da produktu
edo zerbitzu bategatik kobratutako diru kantitatea. Prezioa, zentzu zabalean,
kontsumitzaileek produktu edo zerbitzu bat izan ala erabiltzeagatik emandako balioen batura
da.
Prezioak finkatzea da marketin-mixaren elementurik malguena. Dena den, enpresa askok ez
dute behar bezala kudeatzen marketinaren erreminta hori, eta hainbat akats gertatzen dira
haien kudeaketan. Beste batzuen artean, hainbat enpresa, prezio lehiakorrak lortzeko bidean,
prezioak murrizten saiatzen dira, eta, era horretan, prezioen lehian murgiltzen dira,
produktuek kontsumitzaileentzako duten balioa nabarmendu beharrean. Beste batzuek ez
dituzte haiek behar den momentuan eguneratzen, edo ez dute segmentu edo produktutipologien artean prezio-bereizketarik egiten. Bestetik, enpresa askok prezioen finkatzea
kostuetan oinarritzen dute, haien eskaintzak emandako balioan oinarritu beharrean.
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Iturria: Koopera.
3.2.

PREZIOAK FINKATZEKO FAKTORE BALDINTZATZAILEAK

Prezioak finkatzeari dagokionez, enpresak barneko zein kanpoko hainbat faktore hartu
beharko ditu kontuan.
Batetik, prezioak finkatzeko erabakietan eragina duten enpresaren barneko faktoreak dira
enpresaren marketineko estrategia orokorra, helburuak eta marketin-mixa, baita antolaketari
lotutako beste zenbait alderdi ere.
Bestetik, kanpoko faktoreen artean daude eskariaren eta merkatuaren ezaugarriak,
lehiakideen estrategiak eta prezioak, eta inguruneko beste zenbait faktore. Honako irudi
honetan ikus daitezke, barne- zein kanpo-faktore horiek era eskematikoan:

Ondoren, Cognitive Reflection Theory (Shane, 2006) delakoari jarraiki, prezioak
ezartzeko eginiko esperimentu batzuk proposatzen dira:
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PREZIOAK EZARTZEA Cognitive Reflection Theory (Shane Frederick ( 2005)

Iturria: https://mindyourdecisions.com
3.2.1. Prezioak finkatzeko barne-faktoreak
Atal honetan, marketineko arduradunek prezioak finkatzeko eskura dituzten erremintak
aztertuko ditugu. Barne-faktoreei dagokienez, hauek dira, hain zuzen ere, analisian barneratu
behar diren aldagaiak:
Marketin-helburuak
Marketin-mix estrategia
Kostuen analisia
Antolaketaren aldagaiak
3.2.1.1 Marketin-helburuak
Prezioa da enpresaren marketineko estrategia orokorraren elementuetako bat. Baina,
prezioak finkatu aurretik, produktuarentzako estrategiaren nondik norakoak erabaki behar
dira. Enpresak jadanik bere xede-merkatua eta posizionamendua behar bezala aukeraturik
baditu, errazagoa izango da bere marketin-mixaren estrategia garatzea (prezio aldagaiari
dagozkion erabakiak barne). Ondorioz, prezio aldagaiari dagozkion erabakiak
posizionamendu-erabakiek baldintzatzen dituzte nabarmenki.
Dena den, enpresak beste marketin-helburu batzuk2 ere izan ditzake; hala nola, biziraupena,
mozkin eguneratuen maximizazioa, merkatu-kuota handitzea, lehiakideekiko kalitate hobeak
eskaintzea… Helburu horietariko bakoitzak doikuntza berezia eskatzen du prezio-estrategian.
Erakunde publiko edo irabazi asmorik gabeko erakundeetan, aldiz, helburuak nabarmen
ezberdinak izan ohi dira, eta, askotan, nahikoa izan daiteke prezioen bitartez kostuen parte
bat bakarrik berreskuratzearekin. Behean, Bilboko denda baten leihatila ikus daiteke. Zein
uste duzu direla bere marketin-helburuak? Zein motatako eskaintza daukala uste duzu?

2

Erakunde publiko eta irabazi asmorik gabeko erakundeetan, gomendagarria litzateke prezioak finkatzearen
helburuak ere gogoratzea. Horiek ez dute beti prezioen bitartez mozkinak ala kostuak berreskuratzea bilatzen.
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© Argazkia: Unai Tamayo Orbegozo. Bilbo.

Toyotak Europako luxuzko automobilekin
lehiatzeko Lexus marka sortzea erabaki
zuenean eta errenta handiko segmentua
erakarri nahi zuenean, beharrezkoa zen
prezio handiak ezartzea.

3.2.1.2 Marketin-mixaren estrategia
Esan bezala, prezioa marketin-helburuak lortzeko enpresak darabilen mixeko aldagai bat
besterik ez da. Prezioei buruzko erabakiak marketin-mixeko beste aldagaiekin koordinatu
behar dira, aldagai haien inguruan har daitekeen edozein erabakik edo haietan izandako
edozein aldaketak prezioen gain eragina izan baitezake. Bereziki, prezioaren inguruko
erabakiak produktuaren diseinuari, banaketari eta sustapenari buruzko erabakiekin
koordinatu behar dira.
1.- PREZIOAREN ARABERA POSIZIONATU. Enpresa askok beren produktuen posizionamendua
prezioen arabera finkatzen dute. Kasu horietan, prezioa funtsezko aldagaitzat hartzen da. Hau
da, lehenik eta behin prezioa ezarri, eta, ondoren, mixeko beste aldagaiak beroni egokitzen
saiatzen dira. Estrategia hori bideratzeko, «kostuetan helburua» deritzon teknika erabiltzen
da («Objetivo en Costes»). Teknika horren bitartez, kontsumitzaileek produktuari egozten
dioten balio-aurrikuspenen arabera, aldez aurretik produktuari prezio bat ezartzen zaio.
Ondoren, produktua erabakitako prezioan era bideragarrian merkaturatu ahal izateko kostuak
kalkulatzen dira.
Gaur egun, nahiz eta ez izan praktika erabiliena, teknika honek prezioen finkapen errentagarri
bat lortzea bermatuko du, norberak adierazten baitu kostuak nolakoak izango diren. Hau da,
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produktuaren kontzeptutik eta horren balioa balioestetik abiatu behar da, horrek beharrezko
inbertsioak zein diren adieraz dezan, eta, horrela, jasan daitezkeen kostuak ezagutu daitezen.
2.- MIXeko BESTE ALDAGAIEN ARABERA POSIZIONATU. Beste enpresa batzuk mixeko beste
aldagaien arabera posizionatzen dira, prezioari horrenbesteko garrantzirik eman gabe. Kasu
horietan, kalitateari, banaketari, sustapenei eta abarri buruzko erabakiek baldintzatuko
dituzte prezioak.
Enpresak aukera ezberdinak ditu; preziorik merkeena eskaintzea izan daiteke aukera bat,
baina, beste askotan, eskainitako balioa ezberdintzapenerako bidea izan daiteke, zeinak
prezio altuagoa eskatzeko aukera ematen baitu.
Esan beharra dago, gaur egun, kontsumitzaileek beren kontsumo-erabakiak eraikitzen
dituztenean, gehienek ez dituztela haiek prezioetan soilik oinarritzen. Ordaintzen duenaren
truke-balioa edo mozkin gehigarriak ematen dituen produktuak bilatzen dituzte normalean.

3.2.1.3. Kostuak
Ez da nahikoa kostu guztien batura agregatua jakitearekin. Horretarako, ezinbestekoa da
enpresaren kostu-egitura ezagutzea, prezioen bitartez produkzio-, banaketa- eta salmentakostuak berreskuratu ahal izateko. Kostuekin honako sailkapen hau egin daiteke: kostu finkoak
(edo egitura-kostuak), produkzio- ala salmenta-maila edozein delarik ere, aldatzen ez direnak,
eta kostu aldakorrak, produkzio-mailaren arabera aldatzen direnak. Enpresak bere kostuak bi
zentzutan murriztu ditzake:
- Eskala-ekonomiak: enpresaren fabrikazio-bolumena hazten den heinean,
produzitutako unitate bakoitzaren kostua murriztu egiten da, kostu finkoak unitate
gehiagoren artean banatzen direlako.
- Esperientzia-efektua: enpresak fabrikazioan daukan esperientziagatik, denborarekin
gero eta merkeago fabrikatzeko aukera dauka.
Dena den, kostuak murrizte horrek ez du esan nahi prezioak jaitsi behar dituenik. Betiere,
prezio baxuak kalitate eskasarekin erlaziona daitezke, eta horrek eragin kaltegarria izan
dezake produktuaren irudian. Izan ere, produktua «merkeegitzat» jo daiteke.
Beheko argazkian ikus daitekeen dendaren kostu-egiturari buruzko hausnarketa egin ezazu.
Zein da bere kostu finko eta kostu aldakorren egitura? Zertan datza esperientzia-efektua?
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© Argazkia: Unai Tamayo Orbegozo. Bilbo.

3.2.1.4. Antolaketaren aldagaiak
Enpresaren zuzendaritza-organoek erabaki behar dute prezioei dagozkien erabakiak zeinek
hartzen dituen. Erakunde txikietan zuzendaritza orokorra arduratu ohi da erabaki mota
horietaz; erakunde handietan, aldiz, sail bereziak daude horretaz arduratzeko (sailetako
arduradunak edo produktu-lerroen arduradunak).
Prezioak funtsezko aldagai diren erakundeetan, enpresek prezioak finkatzeko sail berezia
izaten dute.
Beheko argazkian ikus daitekeen dendaren aldagaiei buruzko hausnarketa egin ezazu. Zer
motatako erakundea da? Zein motatako produktuak eskaintzen ditu? Zein dira prezioak
ezartzeko irizpideak?
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3.2.2. Prezioak finkatzeko kanpo-faktoreak
Atal honetan ikus daiteke prezioen inguruko erabakiak kanpo-eragile askoren araberakoak
direla. Besteak beste, bezeroak, enpresa, lehiakideak eta ingurunea hartu behar dira kontuan.
Kanpo-faktoreen artean, honako hauek ditugu:
-

Merkatua eta eskaria.
Lehiakideen kostuak, prezioak eta merkataritza-eskaintzak.
Beste kanpo-aldagai batzuk.

3.2.2.1. Merkatua eta eskaria
Kostuek produktu batentzako behe-muga finkatzen dute; eskariak eta haren
ezaugarriek, berriz, prezioaren goi-muga ezarriko dute. Kontsumo- zein industriamerkatuetan, kontsumitzaileek adierazten dute produktu baten balioa, hark eskaintzen dituen
abantaila eta mozkinen arabera. Beraz, prezioak ezarri aurretik, eskaintzaileak kontuan izan
beharko luke produktu bakoitzaren prezioaren eta eskariaren arteko harremana. Prezioak
finkatzeko, jakin beharra dago, alde batetik, harreman hori ezberdina izan daitekeela merkatu
ezberdinetan; eta, bestetik, kontsumitzaileek prezioekiko daukaten hautemateak ere eragin
dezakeela prezioak ezartzean.
Ondoren, prezio/eskari arteko harremana neurtzeko metodo ezberdinak adieraziko
ditugu:
- Merkatu mota ezberdinetarako prezioa finkatzea. Saltzaileak prezioak finkatzeko
duen askatasuna merkatu motaren araberakoa da. Ekonomialariek lau merkatu mota
bereizten dituzte, eta horietako bakoitzak bere erronkak ezartzen dizkio prezioak finkatzeko
prozesuari.
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-

Lehiakortasun osoa: lehengai homogeneoarekin salerosketa-harremanak dituzten
erosle eta saltzaile asko dagoenean.

-

Lehiakortasun monopolistikoa: eskaintza-ezberdintasuna egonik trukeharremanak izaten dira, merkatuko prezio (eta beste aldagai) ezberdinekin.

-

Lehiakortasuna oligopolioan: fabrikatzaile gutxi egonik merkatuan, lehiakideen
prezio-erabakiek hein handi batean baldintzatu egiten dute norberak hartutako
erabakia.

-

Monopolio hutsa: saltzaile bakarra duen merkatua da; ondorioz, norberak hartuko
ditu prezioei buruzko erabakiak.

- Kontsumitzaileek prezioa eta balioa hautematea
Kontsumitzailea izango da azken finean prezioa egokia den ala ez esango duena, berak du
azken hitza. Hori horrela izanik, prezioak egoki finkatu ahal izateko, aldez aurretik ongi ulertu
beharko dugu bezeroaren balio-hautemateek nolako eragina duten ordaintzeko prest dauden
prezioetan. Batek produktu bat erosten duenean, balio bat ematen du (prezioa) beste balio
baten truke (produktua izan ala erabiltzearen mozkinak). Dena den, enpresei askotan zaila
egiten zaie hautemandako balioaren aurreikuspena egitea. Gainera, analisia ezberdina izan
daiteke egoerako aldagaien arabera eta kontsumitzailearen ezaugarrien arabera.

- Prezio/eskari harremanaren analisia
Enpresak ezarritako prezio bakoitzak eskari-maila ezberdina eragingo du. Ondoren adierazten
diren eskari-kurbetan ageri da eskatutako prezioaren eta eskari-mailaren arteko harremana.
Merkatu-ikerketa batean, bi aldagai horien arteko harremana neurtu nahi denean, eskariaren
gain eragina izan dezaketen beste aldagai guztiak alde batera utzi3 eta, prezio-aldaketek
eskarian duten eragina soilik adierazten da. Normalean, prezioa eta eskaria alderantziz
proportzionalak dira, hau da, kontrako zentzua hartzen dute. Hoor-ek zera esan nahi du:
produktu baten prezioa igotzen bada, haren eskatutako kantitatea jaitsi egiten da. Aldi
berean, lehiakideek jarraitutako prezio-estrategiak ere kontuan hartu behar ditugu.
- Eskari-elastikotasuna
Eskari-elastikotasunak eskariaren prezioekiko sentsibilitatea neurtzen du. Hau da,
aldagai honek neurtzen du prezio-aldaketa batek eskarian sorrarazten duen eragina. Prezioigoera (ala jaitsiera) batek prezioetan eragin eskasa duenean, eskaria inelastikoa dela esaten
da. Bestetik, eskatutako kantitatea maila nabarmenean aldatzen denean, eskaria elastikoa
dela esan ohi da.

3

Ceteris paribus deritzona.
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B) Eskari elastikoa

A) Eskari inelastikoa

Eskari-prezio elastikotasunean eragiten duten aldagaiak anitzak izan daitezke; hala
nola,

errenta-maila,

ondasunaren

erosketak

gastu

osoarekiko

suposatzen

duen

aurrekontuaren portzentajea, ordezko produktuen existentzia eta haien prezioa, etab.
Honako formula matematiko hau erabiltzen da prezioekiko eskari-elastikotasuna
neurtzeko:

Ep =

Eskatutako kantitatean aldaketa %
Prezioan aldaketa %

3.2.2.2. Lehiakideen kostuak, prezioak eta merkataritza-eskaintzak
Prezioak finkatzean ahaztu behar ez dugun beste elementu bat lehiakideak dira: haien
kostuak eta prezioak. Komeni da lehiakideek enpresaren prezio-estrategiari aurre egiteko
daukaten ahalmena neurtzea. Enpresa batek jarraitutako prezio-estrategiak, azken finean,
lehiakideen natura muga dezake.
Bestetik, benchmarkingak lehiakideek jarraitutako prezio-estrategia ezagutzea eta
haiekiko norberaren prezio-estrategia eta produktuaren kokapena balioztatzea ahalbidetzen
du. Azken finean, prezioak aukera ematen digu lehiakideekiko eskaintza posizionatzeko.

3.2.2.3. Beste kanpo-aldagai batzuk
Aipatutakoez gain, enpresak inguruneko beste aldagai batzuk ere barneratu behar ditu
prezioa finkatzean. Alde batetik, baldintza ekonomiko orokorrak (interes-tasak, inflazioa, krisiegoera…), gobernuak ezarritako baldintzak edo aldagai sozialak, beste batzuen artean.
Bestetik, enpresak prezioekiko hartutako erabakiak bere mikroinguruneko agenteek
nola hartzen dituzten aurreikusten saiatu behar da. Besteren artean, batez ere, bezeroak eta
produktuen banatzaileak dira eremu honetan garrantzi handiena duten agenteak. Dena den,
aintzat hartu behar dira gobernua eta aldagai sozialak ere.
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Honako adibide honetan, kanpo-aldagaien
aurrean (batez ere, krisiaren aurrean)
prezioak nola egokitu daitezkeen ikusten
da. Kasu honetan, jatetxeak, menuaren
prezioa finkatu beharrean, bezeroari sobre
bat ematen dio bertan borondatea sar
dezan. Komenta ezazu esperientzia hau zer
iruditzen zaizu

3.3.

PREZIOAK ZEHAZTEKO IKUSPEGIAK

Prezioak finkatzerakoan, enpresak aurreko atalean aipatutako barne- zein kanpo-faktoreak
hartu behar ditu kontuan. Horren arabera, enpresek prezioen onarpen-tartea hartzen dute
erreferentziatzat. Eta, horren arabera, produktu bati egotzitako prezioa prezio oso baxu
(inongo mozkinik ematen ez duena) eta prezio oso altu baten (eskaria sortzeko aukera gutxi
ematen duena) artean egongo da. Fabrikazio-kostuek maila baxuena mugatuko lukete, eta
kontsumitzaileak sumatutako balioak mailarik altuena. Horrez gain, enpresak kontuan izan
behar du lehiakideek finkatutako prezioa, eta baita beste barne- zein kanpo-faktore batzuk
ere.
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Ondorioz, prezioak finkatzeari dagokionez, hiru motatako estrategiak jarrai daitezke:
- Kostuen araberako prezioa finkatzea.
- Eskarian oinarritutako prezioa finkatzea.
- Konkurrentzian oinarritutako prezioa finkatzea.
Grafiko honetan, prezioa finkatzerakoan eragina daukaten faktoreak ageri dira:

Produktuaren

Kontsum.
balioaren
hautematea

Lehiakideen prezioak eta beste

barne eta
Barneetakanpo
kanpo-faktoreak
faktoreak
kostuak araberako prezio-finkatzea
3.3.1. Kostuen

Prezioen beheko muga
limitea
(Mozkinik ez honen azpitik)

Eskatutako kantitatean aldaketa %
Ep =

Prezioen goigoi limitea
muga
(Eskaririk ez honen gainetik)

Prezioan aldaketa%

Prezioak finkatzerakoan, prezioen onarpen-tarte bat izaten da erreferentziatzat. Horren
arabera, produktu bati egotzitako prezioa prezio oso baxu (inongo mozkinik ematen ez duena)
eta prezio oso altu baten (eskaria sortzeko aukera gutxi ematen duena) artean egongo da.
Fabrikazio-kostuek maila baxuena mugatuko lukete, eta kontsumitzaileak sumatutako balioak,
mailarik altuena. Prezioak finkatzeko metodologia hau kostuei marjina bat gehitzean datza.
Hauxe da metodologiarik errazena eta gehien erabiltzen dena. Dena den, orokorrean, ez du
zentzu handirik prezioak finkatzeko marjina estandarizatuak erabiltzeak. Azken finean,
lehiakideen prezioak eta eskariaren prezio-sentsibilitatea kontuan hartzen ez dituen teknika
batek ez ditu prezio hoberenak lortuko. Gainera, produktuaren kostuei mozkin-maila finko bat
ezartzeak baliagarritasuna izango du, baldin eta prezio horrekin itxarondako salmenta-maila
lortzen bada; baina, normalean, aurrikuspena eta errealitatea ez dira bat etortzen.
Edozein kasutan, metodologia hau oso hedaturik dago, hiru arrazoirengatik:
- Ekoizleek haien kostuak eskaria baino hobeto ezagutzen dituzte, eta, ondorioz,
errazago egiten zaie prezioen kalkulua aldagai horren arabera finkatzea.
- Sektore bateko enpresa guztiek metodologia hau erabiltzen dutenean, prezioak
parekatzen dira, eta, ondorioz, prezioen guda murriztu egiten da.
- Bada metodo hau justuagoa dela pentsatzen duenik ere, bai kontsumitzaileentzat eta
baita enpresarentzat ere, eskaria igotzean eskaintzaileek inbertsioaren berreskuratze
bidezkoa jasotzen baitute, baina gehiegikeriarik egin gabe.

3.3.2 Hautemandako balioan oinarritutako prezioak finkatzea
Eskarian oinarritutako fokapenek, prezioak ezartzeko, beren produktuaren hautemandako
balioa hartzen dute oinarritzat. Metodologia honen bitartez, produktuaren diseinuaren
aurretik finkatzen den faktorea da prezioa. Hau da, marketin-estrategia ezarri aurretik,
marketin-mixeko beste aldagaiak bezala, a priori izan behar da kontuan.
Kostuetan oinarritutako fokapenak produktuan oinarritutako metodoak dira. Hau da, lehenik
eta behin, enpresak aproposa iruditzen zaion produktua diseinatzen du; ondoren, hura
lortzeko kostu guztiak gehitzen ditu, eta, azkenik, kostuari irabazi bat emango duen marjina
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batzen zaio. Marketin-estrategia zentratuko da kontsumitzaileei adierazten prezio horrek
frogatzen duela produktuak daukan balioa. Bide hori jarraiturik, prezio altuegia lortzen bada,
enpresak marjinak estutu beharko lituzke, edo aldez aurretik aurrikusitako salmentabolumena baino baxuagoarekin konformatu beharko litzateke.
Aldiz, kontsumitzaileen hautemandako balioa jarraitzen duen metodologiak ikuspegia aldatu
egiten du, eta, kontsumitzailearen hautemandako balioa aintzat harturik, xede-prezioa
ezartzen du. Behin xede-prezioa ezarrita, produktuen diseinua eta jasan daitezkeen kostuak
adierazten dira. Beraz, metodo hau aplikatu ahal izateko, kontsumitzaileen beharrak ezagutu
behar dira aldez aurretik.
Metodologia honen aplikazioa konplexua da, azken finean, kontsumitzaileen hautemandako
balioa ezagutzea nahiko zaila baita. Hori jakiteko, enpresek oinarrizko produktu bategatik
zenbat ordainduko luketen galdetzen diete kontsumitzaile potentzialei, eta zenbat, ordea,
prestazio ala zerbitzu gehigarriengatik.

Gero eta gehiago dira prezioen finkatzea balioan oinarritzen duten erakundeak. Era horretan,
kalitatea eta zerbitzu aproposa prezio justu eta egokian eskaintzen saiatzen dira enpresak.
Kalitate altuagoa prezio berdinean edo kalitate bereko eskaintza prezio baxuagoan,
merkatuan onarpen handia duten estrategiak izan ohi dira.
Metodo horrek, azken finean, alde batek emandako ekarpenen balorazioa jartzen du alde
batetik, eta, bestetik, balio hori jasotzeko egin beharreko esfortzuarekin alderatzen du.
Hemen agertzen den argazki honetan argi ikus daiteke bizarra mozteko kremaren prezioa ez
dagokiola eskaintzen den produktuaren kantitateari; beste faktore batzuek ere eragin
dezakete prezioa ezartzean. Zerk justifika lezake, kasu honetan, tamaina txikiko poteen prezio
altua?
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© Argazkia: Unai Tamayo Orbegozo
3.3.3 Lehiakideen araberako prezioak finkatzea
Prezioak finkatzean, ordezko produktuak eskaintzen dituzten enpresak ere ikertu behar dira.
Hau da, prezioak finkatzean, enpresak bere lehiakideen prezio-estrategiak, haien kostuegitura eta merkatuko eskaintza ikertu beharko lituzke. Izatez, kontsumitzaileek kontuan
izango dituzte produktu baten balioa hautemateko lehiakideek antzeko produktuengatik
kobratzen dituzten prezioak.
Horren arabera, enpresa batek bere kostuak eta eskaintzen duen balioa alderatu behar ditu
lehiakideen kostuekin eta haren eskaintzagatik bezeriak hautemandako balioarekin. Horren
ondoren, konparaketaren ondorioz, bere prezioak ezar ditzake.
Beraz, prezioak finkatzeko metodologia horrek antzerako produktuak eskaintzen dituzten
lehiakideen prezio-estrategia hartzen du oinarritzat. Horren arabera, enpresak prezio
baxuagoak, berdintsuak ala altuagoak ezar ditzake. Eskarian oinarritutako fokapenek, prezioak
ezartzeko, beren produktuaren hautemandako balioa hartzen dute oinarritzat. Metodologia
horren arabera, ordea, enpresa lehiakideen prezio-estrategietan zentratzen da bere prezioak
ezartzerakoan (haiek baino baxuagoak, parekoak ala altuagoak finka ditzake). Horren arabera,
enpresak prezio handiagoa kobratu ahal izango du baldin eta kontsumitzaileek hautematen
badute enpresaren produktuak lehiakideenak baino balio handiagoa ematen diela. Kontrako
kasuan, prezio baxuagoa ezarri beharko lukete edo, era batean ala bestean, haien balioproposamena indartu, kontsumitzaileen hautemandako balioan positiboki eraginez.
Enpresa askok sektorean liderrarekiko estrategia bat jarraitzen dute, eta hark ematen dituen
pausoak jarraitzen dituzte (eskarian ala kostuetan izaten diren aldaketak kontuan izan
beharrean).
Bestetik, esan beharra dago bezeroek zenbat eta informazio gehiago eduki lehiakideen
prezioen inguruan, orduan eta sentiberagoak izango direla prezioaren aurrean. Izan ere,
produktuak alderatzea bideragarria bada, kontsumitzaileek erraz zenbatetsi ahal izango dute
aukera desberdinen balioa, eta prezioetan zenbateko aldea ordaintzeko prest dauden erabaki
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dezakete. Azkenik, bezeroak prezioen aurrean sentiberagoak izango dira, lehiakide baten
batetik bestera aldatzeko aukera erraza bada.
Proiektu bat lortzeko eskaintza bat aurkeztu behar denean, metodologia horren erabilpena
ere ohikoa izaten da. Kasu horietan, enpresak prezioak finkatzen dituenean, lehiakideek nola
jokatuko duten aurreikusi behar du (kostuaren eta eskariaren arteko erlazio zuzena kontuan
hartu gabe), eta, horren arabera, haiek baino prezio baxuagoa eskaini.

EKHI (MONETA LOKALAK)
Ikus ezazu behean agertzen den bideoa, eta adieraz itzazu moneta lokalak izan ditzakeen
onurak. Parteka itzazu zure ideiak ikaskideekin. Ezagutzen al duzu antzeko iniziatibarik?
Zer nolako mugimenduak daude moneta lokalaren alde? Click

Iturria: https://www.argia.eus/ekhi-moneta
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3.4.

PREZIOAK FINKATZEKO METODOAK ETA ARIKETAK

Prezioa ezartzeko metodoei dagokienez, hiru metodo har litezke kontuan (aurrerago garatuko
ditugunak):
1) KOSTUETAN oinarritutako metodoak
1.1. PUNTU HILA
1.2. HELBURU-PREZIOAK
1.3. MARJINA KOMERTZIALAK
2) KONPETENTZIAN oinarritutako metodoak. LEHIAKETA PUBLIKOAK
3) ESKARIAN oinarritutako metodoak. SUMATUTAKO BALIOAREN METODOA

3.4.1 KOSTUETAN OINARRITUTAKO TEKNIKAK
3.4.1.1. PUNTU HILA

* Produkzio- eta salmenta-maila, non kostu finkoak eta aldakorrak berreskuratzen
baitira => Mozkina nulua da.

MOZKINA = P x Q - KA unit. x Q - KF = 0
Q (P - KA unit.) - KF = 0
KF
Q* = ----------------( P - KA unit.)

Puntu hila / lokagunea

Marjina gordin unit.
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* Prezio bakoitzarentzat lokagune bat izango dugu => zenbat eta lehenago lortu hobe.
* Prezio bakoitzarentzako salmenten balioespenaren arabera, lokagunea zein preziok lortu
edo gainditzen duen zehaztuko dugu.

3.4.1.2. HELBURU-PREZIOAK
* Prezioak ezartzerakoan, errentagarritasun-maila bat bilatzea espero da.
Pausoak:
1.- Lortu nahi den errentagarritasun-maila ezartzen da (r).
2.- Unitate fisikotan, lortu nahi den salmenta-bolumena adierazten da (Q) (Arazoa: ez da
kontuan hartzen prezioak Q-ren gainean edukiko duen eragina).
3.- Enpresaren kostu-egitura jakin beharra dago.
• Helburu den errentagarritasuna bada:

Mozkina
r = -------------,
K

izanik

K = inbertitutako kapitala
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• Helburu-prezioaren kalkulua litzateke:

r=

Mozkina
-------------K

P x Q - KA unit. x Q - KF
= ------------------------------K

r x K = P x Q - KA unit. x Q - KF ; P askatuz:

KA unit. x Q + KF + r x K
P = --------------------------------Q

= KA unit. +

KF + r x K
-----------------Q

Marjina gordin unitarioa

Kostu finkoak xurgatu

Mozkinak sortu

3.4.1.3.- MARJINA KOMERTZIALAK (Kostuen gaineko marjinaren aplikazioa)
* Kostuei lehentasun osoa ematen zaie prezioa ezartzerakoan. Bi metodo daude:
- KOSTUEN GAINEKO MARJINEN APLIKAZIOA
a) Full cost: prezioa kostu total unitarioaren gainean marjina bat aplikatuta lortzen da.
Salmenta P. = KT unit. + marjina
• Kantitate finkoa
• KT unit. gaineko %
⇒ Marjinak mozkinak ekartzen ditu.

b) Direct costing: prezioa kostu aldakor unitarioaren gainean ezartzen da.
Salmenta P. = KA unit. + marjina
• Kantitate finkoa
• KA unit. gaineko %
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⇒ Marjinak kostu finkoen parte bat berreskuratzeko balio du, behin egitura zamak
estalirik, mozkinak sortzeko. Beraz, puntu hilarekin edo errentabilitate-mugarekin
erlazio zuzena dauka.

BANATZAILEEN MARJINAREN KALKULUA (BANAKETA-MARJINAK)

* Banaketa-marjina normalean salmenta-prezioaren (publikoari salmenta-prezio —PVP—)
gaineko portzentajetan adierazten da (%), ala erosketa-prezioaren gainekoan.
Marjina hori neurtzeko bi era daude:
1) • PVPren gaineko %a edo «kanporanzko marjina» (*). AZKEN PREZIOAREN ARABERA
EZARRITAKOAK.
2) • Fabrikanteari ordaindutako erosketa-prezioaren araberako portzentajea ala
«barruranzko marjina» (º). KOSTUEN ARABERA EZARRITAKOAK.
- Banatzailearen marjina:
BM = P - K
- Banatzailearen marjinaren portzentajea:
BM* = (P- K) / P

BMº = (P- K) / K

- Kanporanzko marjinarekin salmenta-prezioa:
P = K / (1- BM*)
P = K / (1- BM*1) (1- BM*2)...(1- BM*n)
P = K / (1 - BM*)n
- Barruranzko marjinarekin salmenta-prezioa:
P = K (1 + BMº)
P = K (1 + BMº1) (1+ BMº2) (1+ BMº3)....(1+BMºn)
P = K (1+BMº)n
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Salmenta-prezioarekiko marjina kalkulatzeak (BM*) mozkin gehiago ekartzen ditu, eta,
ondorioz, garestitu egiten da produktuen salmenta-prezioa (azken prezioa).

Ariketa-proposamena (kostuak)
KOSTUETAN OINARRITUTAKO TEKNIKEN ARIKETAK
FLAP enpresak 25 milioi euroko kostu finkoak ditu, eta salmenta-unitate bakoitzeko 500
euroko kostu aldakorrak. Espero duen eskari-maila 20.000 unitatekoa da. Hori jakinda,
eman erantzuna honako galdera hauei:
1.- FLAP KASUA. Kostu total unitarioen gainean % 20ko marjina lortzea espero badu, hauxe
izango da jarri beharko lukeen prezioa:
a) 350 euro.
b) 1.750 euro.
c) 2.100 euro.
d) 600 euro.
e) Aurreko bat ere ez.
2.- FLAP KASUA. Desiratzen duena salmenta-prezioaren gainean % 20ko marjina lortzea
bada, hauxe izango da jarri behar izango duen prezioa:
a) 1.750 euro.
b) 2.100 euro.
c) 2.187,5 euro.
d) 625 euro.
e) Aurreko bat ere ez.
Eroskik kostu eta errotazio handiko bere produktu baten kostu-analisia egin du; izan ere,
orain arte handizkari baten bidez erosi izan du produktu hori, baina orain zuzenean
fabrikatzaileari erosteko aukera aztertzen ari da. Honako informazio hau du esku artean:
- Kontsumitzaileei eskainitako salmenta-prezioa: 60 € (orain arte aplikatu izan duen
kanporako marjina, % 20, ezarri ondoren).
- Fabrikatzaileari zuzenean erosiz gero, Eroskik ordaindu beharko lukeen prezioa: 36
€ (prezio hori bi osagairen batura da: alde batetik, fabrikatzaileak bere bezero
guztientzat duen prezioa, eta, bestetik, lehen handizkariak betetzen zituen
funtzioengatik —orain berak beteko ditu— kobratzen duena; alegia, kostuprezioaren gaineko % 10a).
Informazio horretan oinarriturik, aukeratu erantzun zuzena:
a)
Eroskik handizkariari erosten jarraitu dezan, handizkariak ezarri beharko lukeen
kanporako marjinak % 10 edo txikiagoa izan beharko luke.
b)
Handizkariak ezarritako kanporako marjina % 25ekoa da.
c)
Handizkariaren marjina, termino absolututan, xehekariaren berdina da: 12 €.
d)
Aurreko guztiak.
e)
b eta c erantzunak.
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3.4.2 LEHIAKIDETZAN OINARRITUTAKO TEKNIKAK
LEHIAKIDEAK
A
B
C
…

PRODUKTU-LERROAK

PREZIO ALTUENA
PREZIO BAXUENA
PREZIO ERTAINA
GURE PROPOSAMENA

KASU PARTIKULARRA: LEHIAKETA PUBLIKOAK (LIZITAZIOA, PUJA)

•

PREZIO BAXUENA ADIERAZTEN DUENARI ESKAINTZEN ZAIO.

•

LEHIAKIDEEN PROPOSAMENAK EZ DIRA ALDEZ AURRETIK EZAGUTZEN.

•

ARAZOA: PREZIOAREN BITARTEZ ENPRESAREN HELBURUAK LORTU (MOZKINAK…)
ETA, ALDI BEREAN, BESTE PARTAIDEENA BAINO BAXUAGOA IZATEA. PREZIOA
HANDITZEN DEN NEURRIAN, MOZKIN GEHIAGO LORTUKO LIRATEKE, BAINA
LEHIAKETA IRABAZTEKO AUKERA TXIKIAGOA DA.

Lizitazio batean eskainitako prezioak eta itxarondako mozkina
Eskainitako prezioa
Mozkina (M)
Lehiaketa irabazteko Esperotako mozkina
aukera (p)
(p * B)
5.000.000 euro
200.000 euro
0,85
170.000 euro
5.500.000 euro
700.000 euro
0,65
455.000 euro
6.000.000 euro
1.200.000 euro
0,40
480.000 euro
6.500.000 euro
1.700.000 euro
0,15
255.000 euro
7.000.000 euro
2.200.000 euro
0,05
110.000 euro

Ariketa-proposamena (Lehiakidetza)
LEHIAKIDETZAN OINARRITUTAKO TEKNIKEN ARIKETAK

Iturgintzan aritzen den enpresa batek 24 etxebizitzako lan baten adjudikazio-lehiaketan
hartuko du parte. Lehiaketa irabazteko probabilitatea txikiagotu egiten da eskainitako
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prezioa handitzen den heinean, honako taula honek erakusten duen bezalaxe. 7.000.000
milioiko prezio batentzat mozkina 850.000koa dela jakinik, eta mozkinak % 10 hazten direla
suposatuz bere aurreko prezioari dagokion mozkinarekiko, esan zein prezio eskaini behar
lukeen enpresak lanaren adjudikazioa eskuratzeko:
ESKAINITAKO PREZIOA
7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000
a)
b)
c)
d)
e)

PROBABILITATEA
0,9
0,75
0,5
0,25
0,1

7.000.000
8.000.000
9.000.000
10.000.000
11.000.000

3.4.3 ESKARIAN OINARRITUTAKO TEKNIKAK (HAUTEMANDAKO BALIOA)
* Bezeroek produktuari ematen dioten balioa zenbatekoa den balioestean datza. Ondoren,
produktuak daukan ezaugarri taldearen arabera, balio horrekin bat datorren prezioa
ezartzen zaio.
* Bezeroak produktuari egozten dion balioa, produktu hori beste antzerako produktuekin
konparatu (konpetentzia) eta horren araberakoa da, eta dauzkan ezaugarrien
balioespenaren araberakoa (ukigarriak eta ukiezinak).

Eragozpena
* Kontsumitzaileak eskuratu nahi duena ezagutu behar da, eta hori nola balioesten duen.
Abantaila
* Prezioa finkatzean, kontuan hartzen dira eskaria eta eskaintza.
BEHARREZKO INFORMAZIOA
C1 .... Cn : Produktu baten sumatutako balioa baldintzatzen duten irizpide, faktore, aldagai
edo ezaugarriak. Bezeroak produktu batek bere beharrak asetzeko daukan
ahalmena neurtzeko analizatzen duen «hori».
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W1....Wn: Kontuan hartutako produktu horren sumatutako balioa zehaztean, ezaugarri
bakoitzak daukan garrantzia edo ponderazioa.
∑ Wi = 1

U ij :

;

0 ≤ Wi ≥ 1

i ezaugarriaren arabera, j produktuak daukan puntuazioa.

j : 1, 2, 3, ..., m : produktu edo marka kopurua.
* Analizatutako produktu edo marken artean, ezaugarri bakoitzarentzat
100 puntu banatzen dira.
∑U ij = 100 ezaugarri bakoitzarentzat
Ezaugarri, ponderazio eta puntuazioak lagineko bezeroek ematen dizkigute (potentzialak
ala errealak).
Beharrezko kalkuluak:
* Produktu baten kalitate globala: KGj
KGj = ∑ Wi U ij
j produktu bakoitzarentzat lorturiko emaitza ponderatuak.

* PRODUKTUAREN EBALUAZIO-INDIZEA: I j
KGj
I j = --------KGertaina
Produktu bakoitzaren kalitate globalaren eta produktu guztien kalitate
globalen batezbestekoaren arteko zatidura:
∑ ∑Wi U ij
KGertaina = ---------------m
• Baldin I j < 1

j produktuak merkatuan lehian dauden produktuek daukaten maila ertaina
baino kalitate baxuagoa dauka => j produktuarentzat merkatuko prezio
ertaina baino baxuagoa ezarri beharko litzateke.

• Baldin I j > 1

j produktuak merkatuan lehian dauden produktuek daukaten maila
ertaina baino kalitate altuagoa dauka => j produktuarentzat merkatuko
prezio ertaina baino altuagoa ezarri beharko litzateke.
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* PREZIO DOITUA: PDj
Prezioa, produktuan daukan kalitate mailaren/proportzioaren arabera.
P Dj = I j x P ertaina
Merkatuan lehian dauden produktuen prezio ertaina
(P m) ebaluazio-indizeagatik biderkatuta lortzen da (I j).
∑ Pj
P ertaina = ----------m

* PRODUKTUAREN HAUTEMANDAKO BALIOA
Kalitate eta prezio arteko oreka adierazteko balio du.
• Kalitatea eta produktua eskuratzearekin loturiko ahalegin osoa konparatzen ditu.
• KALITATEA -> prezio egokituaren bitartez neurtu.
• AHALEGINA -> salmenta-prezioaren bitartez neurtu.

* j PRODUKTU BATEN HAUTEMANDAKO BALIOA: HB j
P Dj
HB j = ----------Pj
• Baldin HB j > 1

Produktuak daukan salmenta-prezioaren arabera, eduki beharko lukeen
kalitate-maila gainditzen du.

• Baldin HB j < 1

Produktua, daukan kalitate-mailaren arabera, dagokion preziotik gora
saltzen ari da.

* Enpresa batek A produktu bat bere B lehiakideak baino prezio lehiakorragoan saldu nahi
badu, honako baldintza hau bete behar da:
PDA
--------------PA

≥ B produktuaren sumatutako balioa.

A produktuaren sumatutako balioa.
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Beraz;

PA

PDA
≤ ------------------------------------B produktuaren sumatutako balioa

Ariketa-proposamena (Hautemandako balioa)
HAUTEMANDAKO BALIOAN OINARRITURIKO TEKNIKEN ARIKETAK
Kontsumitzaileen aldizkari ezagun batean hiru moto-marka aztertu dira. Ikerketa honetan,
bezeroek gehien balioesten dituzten ezaugarriak aztertu dira. Honako taula honetan jasotzen
dira lortutako emaitza batzuk:
A
Ebaluazio-indizea
Prezio erreala
Prezio egokitua
Hautemandako
balioa

B
1.25
3200

C
0,75
2400

Batezbestekoa
1

2500

Informazio honetan eta beharrezkotzat jotzen dituzun kalkuluetan oinarriturik, erantzun
honako galdera hauei (kalkuluak bi dezimalekin egin, gorantz biribilduz hirugarren dezimala
5 edo handiagoa bada).
1.- Aukeratu erantzun zuzena:
a) A markaren kalitatea merkatuko batezbestekoa baino handiagoa da.
b) B markak du merkatuko prezio handiena, kalitate handiena eskaintzen duena ez bada ere.
c) A marka da prezio/kalitate erlazio hoberena eskaintzen duena, merkatuko kalitate
handiena eta prezio baxuena eskaintzen dituelako.
d) C markak du egokitutako prezio baxuena, kalitate txikiena baitu.
e) a eta c erantzunak.
2.- C markak bere prezioa aldatzea erabaki du. Esku artean duen informazioa erabiliz, 1.800
euroan jarri du prezioa. Aukeratu erantzun zuzena:
a) Aldaketa honen ondorioz, marka honek merkatuko prezio txikiena, kalitate txikiena eta
hautemandako balio handiena izango ditu.
b) Aldaketa horri esker, hobetu egin da bere kalitate/prezio erlazioa, eta, gainera, A-rena
baino hobea izango da.
c) Aldaketa honen ondorioz, bere lehiakideen kalitate/prezio erlazio erlatiboa murriztu egin
da, hautemandako balio handiena eskaintzen duena ez bada ere.
d) Prezio-aldaketa honekin batera produktua ere aldatu egin beharko litzateke, balorazio
onena duen A markaren gainetik jartzeko bere kalitatea.
e) a eta b erantzunak.
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------Autoen aldizkari ezagun baten azken alean Diesel konpaktoen (100-120cv) analisi zehatza
egin dute, kategoria horretako autorik onena aukeratzeko asmoz. Horretarako, marka
desberdinak probatu eta ebaluatu zituzten kontsumitzaile potentzialen talde bat hautatu
zen. Hauexek izan ziren balioetsitako ezaugarriak: karrozeria, erosotasuna, motortransmisioa, segurtasuna, eta frenoak.
Honako taula honetan ageri dira analisiaren emaitza nagusiak:
MARKAK
Renault
VW Golf
Opel Astra
Peugeot 307
Megane
1.9 TDI 105 cv 1.7 CDTI 100 cv 1.6 HDI 110 cv
1.9 DCI 120 cv
Kalitate globala
24,06
26,00
24,41
25,53
Ebaluazio-indizea
0,96
1,04
0,98
Prezio erreala
17.785
20.440
18.230
18.310
Doitutako prezioa
17.943,6
19.438,9
18.317,43
Hautemandako
balioa
Informazio horretan oinarriturik eta egokiak iruditzen zaizkizun kalkuluak eginez, erantzun
honako galdera hauek (egin kalkuluak BI HAMARTARREKIN; hirugarrena bost edo handiagoa
bada, gorantz biribildu).
-

Prestazioen kalitatean oinarriturik, zein da kontsumitzaileek gehien balioesten duten
marka?

-

Zein da kalitate/prezio erlaziorik hoberena ematen duen marka?

-

Hemendik gutxira, Ford markak Ford Focus TDCi 115cv eredua kaleratuko du. Auto hori
aztertutako Diesel konpaktoen kategoriaren barnean egongo litzateke. Esan zein prezio
jarri beharko liokeen Ford-ek bere modeloari, kalitate-prezioari dagokionez hobekien
balioetsitako marka izan dadin.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontsumitzaileen aldizkari ezagun batean, telefono mugikorren hainbat marka ikertu dira.
Ikerketa honetan gehien balioetsi diren ezaugarriak hauek dira: tamaina/pisua, diseinua,
irudia (marka), autonomia, estaldura eta funtzio gehigarriak (agenda, noten block-a,
Internet, ahots grabatzailea…).
Honako taula honetan, ikerketa horretatik ateratako zenbait datu ematen dira:
Ericsson T68

MARKAK
Motorola T191

BATEZBESTEKOA
Triumneptune
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Kalitate globala
Ebaluazio-indizea
Prezio erreala
(eurotan)
Prezio egokitua
Sumatutako balioa

(Gama altua)
42´5

(Gama ertaina)
35´45

(Gama baxua)
22´05

33´33

493

147

86

242

309´76

256´52

159´72

Informazio honetan oinarrituz eta beharrezko eragiketak egin eta gero, erantzun honako
galdera hauei (kalkuluak bi hamartar erabiliz egin, eta hirugarren zifra 5 edo altuagoa bada,
goruntz biribildu):
1.- Esan zein den zuzena honako baieztapen hauetatik:
a) Ericcson eta Trium dira ebaluazio-indize altuenak dituzten markak.
b) Motorolak merkatuko batezbestekoa baino kalitate altuagoa du, baina merkatuko
batezbestekoa baino prezio altuagoa ezartzen du.
c) Ericcson da kalitate-prezio hoberena lortzen duen marka, kalitate global altuena baitu.
d) Nahiz eta Trium izan kalitate global baxuena duen marka, kalitate-prezio hoberena
lortzen duen marka da.
e) Ericcson eta Motorola dira hautemandako balioa 1 baino altuagoa duten markak, beren
ebaluazio-indizeak 1 baino altuagoak baitira.
2.- Enpresa batek modelo berri bat merkaturatu nahiko balu, eta kalitate/prezio erlazioari
dagokionez kontsumitzaileek gehien balioesten duten telefonoa izatea nahiko balu:
a) 86 euro baino prezio baxuagoa ezarri beharko lioke bere produktuari, horixe baita
ikertutako preziorik baxuena.
b) Bere produktuaren atributuak Ericcson-enak baino balioetsiagoak izatea bilatu beharko
luke, marka horrek merkatuko batezbestekoa baino kalitate altuagoa lortzen baitu.
c) 86 euro baino prezio baxuagoa ezarri beharko lioke bere produktuari, marka balioetsiena
horixe baita.
d) Bere modeloaren hautemandako balioak 1´86 edo altuagoa izan beharko luke; izan ere,
horixe da markarik balioetsienak lortzen duena.
e) Aurreko bat ere ez.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eroskiren Consumer aldizkarian gizonezkoentzako bederatzi galtza bakero aztertu dira.
Merkeena Carranza marka da (18 euro); garestiena, berriz, Polo Ralph Lauren (120 euro).
Galtza guztiak % 100 kotoizkoak dira, baina kalitate-maila desberdinak dituzte. Kasuan kasu
emandako informazioa oinarritzat harturik, erantzun itzazu honako galdera hauek:
Garrantzitsuentzat jotzen diren ezaugarriak kontuan harturik, marka bakoitzak jasotako
balioespenak azaltzen dira honako taula honetan:
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Ezaug.

Pond.

Solido

Lee
Cooper

Liberto

Bonavent

Lee

Levi´s

Polo Carranz Bandolli
Ralph
a
Jeans
Lauren
5
5
5
10
10
10
10
2,5
2,5
5
15
15
120
18
27
8,25

Zahartzea
Kotoi mota
Erresistentzia
Garbiketa
Prezioa €
Kalitate osoa

0,25
0,35
0,2
0,2

25
10
25
5
51
15,75

2
10
2,5
15
42
7,5

25
20
15
10
65,98

20
10
25
10
69
15,5

8
10
15
10
55,07
10,5

5
10
2,5
15
68,26

Ezaug.

Pond.

Solido

Lee Cooper

Liberto

Lee

Levi´s

Polo
Ralph
Lauren

Carranza

Bandolli
Jeans

0,25
0,35
0,2
0,2

25
10
25
5
51
15,75

2
10
2,5
15
42
7,5

25
20
15
10
65,98

8
10
15
10
55,07
10,5

5
10
2,5
15
68,26

5
10
10
5
120

5
10
2,5
15
18
8,25

5
10
2,5
15
27

Markak

Zahartzea
Kotoi mota
Erresistentzia
Garbiketa
Prezioa €
Kalitate osoa

Bonaventure

20
10
25
10
69
15,5

1. Adierazi honako baieztapen hauetatik zein den zuzena:
a) Zahartze-prozesu indartsuagoa jaso duten galtzak (zahartzeari dagokionez puntuazio
baxuena jaso dutenak gutxiago irauten dutelako: Lee Cooper, Levi’s, Polo Ralph Lauren,
Carranza, eta Bandolli Jeans) dira kalitate baxuena dutenak, orokorrean.
b) Carranza eta Bandolli Jeans dira, merkeenak, kalitatean «sgutxiegi» lortu duten bakarrak.
c) Marka desberdinei egindako laborategi-probak eta balioetsitako ezaugarriak kontuan
hartuz, Liberto, Solido eta Bonaventure dira kalitate onena dutenak.
d) a eta c erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
2.- Aurreko taulan jasotako marken balioespenetan oinarriturik, zera ebalua daiteke:
a) Kontsumitzaileek hautemandako marka desberdinen kalitatea.
b) Marka desberdinen kalitate/prezio erlazioa; irizpide horri dagokionez, Polo Ralph Lauren
da okerren balioetsitako marka.
c) Kostua, eskaria eta lehia kontuan hartuz, kategoria berdineko marka desberdinak euren
artean konparatzea.
d) a eta b erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
3.- Solido eta Bonaventure marketan oinarrituz eta ekoizlearen eta kontsumitzailearen
artean bitartekari bakarra (xehekaria) dagoela kontuan hartuz, aukeratu baieztapen
zuzena:
a) Banatzaileak ezartzen duen barnerako marjina % 25 bada, Solido markaren ekoizleari honek
ordaindu dion prezioa 41,8 € izan da.
b) Banatzaileak ezartzen duen kanporako marjina % 25 bada, Bonaventure markaren
ekoizleari honek ordaindu dion prezioa 55,2 € izan da.
c) Banatzaileak ezartzen duen kanporako marjina % 25 bada, Solido markaren ekoizleari honek
ordaindu dion prezioa 38,25 € izan da.
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d) Banatzaileak ezartzen duen barnerako marjina % 25 bada, Bonaventure markaren ekoizleari
honek ordaindu dion prezioa 51,75 € izan da.
e) Aurreko guztiak.

4.- Carranza markako galtzak ekoizteak dakartzan kostu finkoak 4,50 € dira unitateko,
egungo salmenta-mailarentzat (75.000 unitate). Baldintza horietan, 562.500 € da enpresak
lortzen duen mozkina. Datu horiek kontuan hartuz, jakin genezake:
a) Kostu aldakor unitarioak 6 m.u direla.
b) 28.125 galtza salduta lortzen duela lokagunea edo puntu hila.
c) Kostu finko totalak eta kostu aldakor totalak berdinak izango direla 56.250 galtza saltzen
dituenean.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------L'Oreal-ek, merkatuko kalitate-prezioan lider bilakatzeko asmoz, zimurren kontrako
kremaren prezioa egokitu nahi du. Bere markaren zein lehiakideen marken hautemandako
kalitatearen ikerketa baten ondorioz, honako datu hauek bildu ditu:
Garrantzia Ezaugarria
Zimurren kontrako
0,4
efektua
0,2
Trinkotasuna
0,4
Markaren ospea

Elizabeth Arden

Lancôme

L'Oreal

30
20
40

50
60
50

20
20
10

Prezioa

64

120

¿?

1.- Hiru markentzat lortutako datuak konparatuz, honako hau esan daiteke:
a) Ebaluazio-indizerik altuena duen marka da hautemandako kalitate altuena duena.
b) L’Oreal markaren ebaluazio-indizea 1,56 da.
c) Kasu honetan, merkatu honetan lehiakor izateko, batez besteko prezioa baino prezio
baxuagoa finkatu beharko luke L’Oreal-ek.
d) a eta c erantzunak.
e) a eta b erantzunak.
2.- Ikerketa hau egiteko, honako faktore hauek hartu dira kontuan:
a) Enpresaren kostu-egitura, lehiakideak eta eskaria.
b) Kontsumitzaileen hautematea, merkatuko prezioaren eta lehiakideen prezioekiko.
c) Produktu lehiakideei dagokienez, kontsumitzaileek sumatutako balioa.
d) Aurreko bat ere ez.
e) b eta c erantzunak.
3.- L’Oreal-ek, kalitate/prezio erlazioari dagokionez, markarik lehiakorrena izateko, honako
prezio hau baino baxuagoa finkatu beharko luke:
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a)
b)
c)
d)
e)

42.
22.
29.
32.
Aurreko bat ere ez.

4 PREZIO-ESTRATEGIAK
Prezioak finkatzea eragiketa konplexua da. Betiere, inguruneko hainbat aldagai
kontuan izan behar dira, aurreko kapituluan ikusi dugun bezala. Aldi berean, prezioak ez dira
produktu bakoitzarentzat banan-banan finkatzen, produktu-zorro guztiarentzat prezio-egitura
egokitzea eskatzen baitu. Gainera, prezioak produktuaren bizitza-zikloaren fasearen arabera
ere doitu behar dira.
Bestetik, enpresa prezioetan aldaketak barneratzen joan beharko da, bere kostu-egituran,
eskarian edo egitura lehiakorrean izandako aldaketen aurrean.
Gai honetan, prezioak doitzeko estrategia ezberdinak ikusiko ditugu. Estrategia bakoitza bere
aldetik aztertuko dugu: produktu berrientzako prezioak finkatzeko estrategiak, produktuaren
bizitza-zikloaren hasieran dauden produktuentzat; produktu-zorroentzako prezioak
finkatzeko estrategiak, produktu-zorroko produktuentzat; prezioak doitzeko estrategiak,
bezeroen eta erosketa-egoeren arteko aldeak kontuan hartuko dituztenak; eta prezioetan
aldaketak egiteko edo haien aurrean erreakzionatzeko estrategiak.

4.1.

PRODUKTU BERRIENTZAKO PREZIOA FINKATZEKO ESTRATEGIAK

Prezio-estrategiak aldatu egiten dira produktuen bizitza-zikloaren arabera. Prezioa
finkatzean, sarrera fasea da faserik zailena. Egoera horretan, enpresak produktu berria
merkaturatzen duenean, lehenengo aldiz jarri behar izaten dio prezioa bere eskaintzari.
Testuinguru horretan, bi estrategia bereizten dira: segmentu bakoitzari ahalik eta etekin
altuena ateratzeko moduko prezioa finkatzea, eta merkatuan sartzeko tasa altua lortzeko
prezioak.

4.1.1. Segmentu bakoitzari ahalik eta etekin altuena ateratzeko prezioa finkatzea
Hasieran, prezio altua ezartzean datza estrategia. Ondoren, prezioa jaitsi egiten da gutxikagutxika, eta, horrela, prezioarekiko sentiberagoak diren merkatuko beste segmentuetara
ailegatu. Estrategia hori aplikatu ahal izateko, baldintza batzuk bete behar dira. Alde batetik,
enpresak prezio altua justifikatzen duen kalitatea eta marka-irudia eskaini behar ditu; bestetik,
bolumen baxua ekoizteak ezin ditu kolokan jarri prezio altuak finkatzeak dakartzan abantailak,
eta, azkenik, merkatuan antzerako eskaintza bat eginez, prezio baxuak eskaintzen dituzten
lehiakideen sarrera oztopatu egin behar da nolabait.
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4.1.2. Merkatuan sartze-tasa altua lortzeko prezioak
Estrategia honek prezio baxuak ezartzen ditu hasieratik, era horretan merkatuan ahalik eta
arinen sartzea lortuz. Salmenta-bolumen altuaren bitartez fabrikazio-kostuak murriztu egiten
dira, eta, ondorioz, enpresak prezioak oraindik ere gehiago jaits ditzake.
Estrategia horren arrakastarako, hiru baldintza bete behar dira. Lehenik eta behin,
prezioarekiko sentibera den merkatua izatea; bigarrenik, salmenta-bolumena igotzen den
neurrian fabrikazio- zein banaketa-kostuak murriztu behar dira; eta, azkenik, prezio baxuak
lehiakideak uxatu behar ditu, eta merkatutik urrutiratu.

4.2.

PRODUKTU-ZORROAREN PREZIO-ESTRATEGIAK

Askotan, produktu bat talde baten barruan egonik, ez da banakako produktu batentzat
prezioa finkatzea bilatzen, produktu-zorro osoarentzako prezioa finkatzea baizik. Estrategia
horren bitartez, prezio-sistema bat ezartzea bilatzen da, produktu-zorro osoaren mozkinak
maximizatzen dituena.
Ondoren, taldekako prezio-erabakiak eskatzen dituzten bost egoera adieraziko ditugu:
• Produktu-lerroaren prezioa finkatzea. Enpresa batek produktu bakarraren ordez produktulerroak fabrikatzen dituenean, produktu desberdinen prezioen arteko prezio-tarteak finkatzea
izaten da gakoa. Produktuen arteko prezio-ezberdintasunak ezartzeko, kontuan hartu behar
dira haien kostuak, hautemandako balioa eta lehiakideen prezioak. Sektore askotan, enpresek
zorroan dituzten produktu-lerro ezberdinentzako prezioen mailak ezartzen dituzte, eta,
askotan, kontsumitzaileek prezioen maila bakoitza produktuaren kalitate-maila zehatz batekin
lotzen dute. Saltzailearen eginbeharra da prezioen maila bakoitzari egokitutako produktuaren
kalitate-mailaren eskaintza bermatzea.
• Aukerazko produktu gehigarrientzako prezioa finkatzea. Enpresek oinarrizko produktuari
prezioa ezartzen diote, eta zerbitzu ala prestazio gehigarriei prezio gehigarria egozten zaie.
Horrela, oso bakuna den eredua oso prezio baxuan ipintzen da eskuragarri merkatuan, eta
haren prezio interesgarria erabili ohi da erakargarri gisa. Denborarekin, aukerazkoak ziren
zerbitzu eta prestazio gehigarriak oinarrizko produktuarekin batera eskainiko dira, merkatuan
hedaturik daudenean (adibidez: airbaga automobiletan).
• Beharrezko produktu gehigarrientzako prezioa finkatzea. Produktu nagusiaren
funtzionamendu aproposa lortzeko, honekin batera erabili beharreko produktuei prezioa
egozterakoan, estrategia hau erabiltzen da. Kasu honetan, enpresek nahiko prezio
erakargarria ezartzen diote produktu nagusiari, era horretan merkatu gatibu bat eratuz
produktu osagarriarentzat. Estrategia honek, ondorioz, ordezko piezei edo beharrezko
produktu gehigarriei mozkin-tarte altuak finkatzea ahalbidetzen du (adibidez:
inprimagailuentzako —produktu nagusia— kartutxoak). Zerbitzuen kasuan, bi kontzeptuen
araberako prezioak ezartzen dituzte horiek. Hau da, kuota finko bat kobratzen da, eta,
bestalde, kontsumoaren araberako tarifa aldakor bat. Planteamendua produktu
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gatibuarenaren antzekoa da; hau da, tarifa finkoak erosleak erakartzeko bezain baxua izan
behar du. Mozkinak, berriz, erabileragatiko tarifatik datoz.
• Paketeka finkatutako prezioak. Produktu multzo edo lerro oso bati prezio erakargarri bat
ezarriko zaio eskaria suspertzearren, kontuan izanik bezeroari garestiago litzaiokeela produktu
horiek banaka erostea (adibidez: ostatu-ematea, bidaia eta janariak bidaia turistikoetan).
Estrategia honen bitartez, bakarka salduko ez liratekeen produktuen salmenta bultzatzen da.
Hau da, prezioaren pizgarriaren bitartez kontsumitzailearen kontsumoa bultzatzea dute
helburu (kantitate handiagoa edota erosketa-maiztasun altuagoa). Berez, prezioaren pizgarria
existituko ez balitz, kontsumitzaileek produktu hauen erabilpena edo kontsumoa baztertu ala
mugatuko lukete.
• Azpiproduktuentzako prezioa finkatzea. Produktu nagusiaren ekoizpen-prozesuan, askotan
azpiproduktuak sortzen dira. Horiek ez dira balio handiko ondasunak, baina enpresak lortu
beharko luke horien mantenu- eta banaketa-kostuak behintzat berreskuratzea. Horrek aukera
emango lioke produktu nagusiari prezioa apur bat jaisteko, eta, horrela, hura lehiakorrago
bilakatzeko. Ez hori bakarrik, azpiproduktuen kudeaketa aproposak mozkinak ere ekar ditzake
(adibidez, zerrategietako ezpalak eta zerrakinak). Beheko argakian ikus daitekeen hori ez da
azpiproduktua, baizik eta produktuaren bizitza-zikloaren amaieran hondakin moduan har
daitekeen zaborrak izan duen bigarren erabilpen bat. Frigorifikoa liburutegi bilakatu da.

© Argazkia: Unai Tamayo Orbegozo. Letizian hartutako argazkia (Colombia).

4.3.

PREZIOEN DOITZE-ESTRATEGIAK
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Enpresa askok egokitu egiten dituzte beren prezioak kontsumitzaile-tipologia ezberdinetara
zein erosketa-egoeretan izaten diren aldaketetara. Alde horretatik, bost dira enpresek jarrai
ditzaketen estrategiak:
• Deskontuak ala pizgarri bereziak. Enpresa askok, kontsumitzaileen ekintza batzuk saritzeko,
oinarrizko prezioak murrizten dituzte. Beste batzuen artean, fakturak goiz ordaintzeagatik,
erosketa-bolumen altuengatik edo sasoiz kanpo erosteagatik deskontuak. Mota askotako
deskontuak ditugu: deskontu kuantitatiboa, deskontu funtzionala, sasoiagatiko deskontua,
sustapenagatiko pizgarriak, eta abar.
• Segmentatutako prezioak. Estrategia honen bitartez, enpresak bezero motaren arabera
prezio bat finkatzen du. Kasu honetan, prezioen artean izaten den aldea ez dute adierazten
kostuetan gertatzen diren desberdintasunek. Era horretako prezio-diskriminazioak mota
askotarikoak izan daitezke. Hauek dira adibide batzuk:
- Kontsumitzaileen ezaugarrien araberako prezio-diskriminazioak; haien prezio-sentsibilitatea
kontuan hartu eta haien erosteko ahalmenaren arabera prezio-tarte bat finkatu (adibidez:
museoek edo ikuskizun batzuek umeentzako tarifa desberdina ezartzen dute, ikasle edota
pertsona nagusientzat, etab.).
- Kokapenaren araberako prezio-diskriminazioak; lekutasunaren arabera, prezio ezberdina
ezar daiteke (adibidez: futbol-zelaian, eserlekuaren kokapenaren arabera).
- Salmenten urterokotasunaren arabera, prezio ezberdina ezarri; urteko sasoiaren arabera,
hilabetearen ala aste barruko egunaren arabera, eguneko ordutegiaren arabera, eta abar
(adibidez: hotelak, telefonoa, energia elektrikoa eta abar).
Segmentatutako prezioak ezarri ahal izateko, baldintza batzuk bete behar dira:
a) Merkatu segmentagarria izatea.
b) Birsalmenta ezinezkoa izatea.
c) Lehiakiderik ez egotea, prezio altuenak ordaintzen dituzten segmentuei prezio
baxuago bat eskainiz.
d) Segmentatutako prezioek legezkoak izan behar dute.
e) Segmentazio- eta kontrol-kostuak ez dira izan behar segmentatutako prezioekin
lortzen diren mozkinak baino handiagoak.
f) Prezio ezberdinek segmentu ezberdinen artean hautemandako balio ezberdinak
adierazi behar dituzte.
• Prezio psikologikoak. Prezioak beti esanahi bat dauka. Berez, kontsumitzaile askok prezio
aldagaia erabili ohi dute produktuaren kalitate-adierazle moduan. Enpresak prezio
psikologikoak erabiltzen dituenean, aldagai ekonomikoak kontuan hartzeaz gain, prezioen
psikologia ere ikertzen du. Horren arabera, prezio altua beti dago kalitate altuarekin
erlazionatuta, eta alderantziz. Hala, prezioak kalitatearen zeharkako adierazle moduan
eragiten du. Horrela izanik, kontsumitzaileak zenbat eta produktuari buruzko informazio
gehiago izan, gero eta izaera-adierazle txikiagoa du prezioak. Ondorioz, eta prezio/kalitate
erlazio psikologikoaren eragina dela eta, informazio eta denbora faltagatik, kontsumitzaileek
prezio altuagoko produktuak eros ditzakete kalitatedun produktuekin identifikatzen
dituztelako. Beste batzuen artean, prezioaren azken zifrak (bukaera) eta prezioaren digitu
kopuruak eragin handia daukate prezioen hautematean eta kontsumitzaileen psikologian.
Hona hemen adibide batzuk:

PREZIO BUKAERAK
PREZIO-BUKAERAK
PREZIO NORMALA

SUSTAPEN PREZIOA
SUSTAPEN-PREZIOA

A kasua 89 €

A kasua 75 €
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DIGITO KOPURUA
DIGITU
PREZIO NORMALA

SUSTAPEN PREZIOA
SUSTAPEN-PREZIOA

A kasua 10.005 €

A kasua 9.990 €

B kasua 9.940 €

B kasua 9.925 €

ZEIN PREZIO ALDAKETA IZAN DA NABARMENAGO?
Bestetik, psikologoek aipatzen dute gogoan izan behar direla prezioen digitu bakoitzaren
balio sinbolikoa eta kualitateak ere. Kontsumitzaileek diru kopuruak nola interpretatzen
dituzten kontuan hartzen duten azterketa enpirikoek frogatu dute «9»n, edo «5»ean
amaitutako prezioek prezio baxuko irudia ematen dutela, eta, berriz, kalitate-irudia
nabarmendu nahi duten enpresek prezio biribilak erabiltzen dituztela.

Prezio psikologikoen beste adierazle bat erreferentziazko prezioak dira; kontsumitzaileek
beren burmuinean dituzten prezioak dira horiek, zeinen arabera produktu zehatz baten
balorazioa egiten baitute. Erreferentziazko prezioak baldintza ditzakete oraingo prezioak,
antzinako prezioak edo erosketaren inguruko beste eragile batzuek.

PREZIOEN MAILA =
ZABALERA =

PREZIOA

PREZIOEN MAILA =
ZABALERA =

PREZIOA

PREZIOA

Erreferentziazko prezio horien arabera, kontsumitzaileek prezioen onarpen-tarte bat
eraiki ohi dute. Eskaintzen diren zerbitzuak eta kalitate-maila kontuan hartuta, onargarri
deritzon prezioen tartea ala segida da hori (prezio-segida batean adierazita).
PREZIOEN MAILA =
ZABALERA =
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PREZIOAK EZARTZEKO TEKNIKAK

LOSS LEADER
Loss leader prezio oso baxuan saltzen den produktua da, enpresa edo marka
horretako produktuen salmentak igotzeko; hau da, enpresa batek stock-ean gutxien
duen produktuaren prezioa asko jaisten du jendea marka horretan fijatzeko, eta
marka horretako beste produktuak ere eros ditzaten. Normalean, stock-ean gutxien
dagoen produktua hartzen da teknika honetarako, enpresak galera asko izan ez
ditzan prezioaren jaitsieragatik.
MARGINAL-COST PRICING
Enpresa batek bere salmentak jaisten ari direla nabaritzen duenean, produktuen
prezioa kostu marjinala baino apur bat gorago ezartzean datza teknika hau.
Adibidez: produktu baten kostu marjinala 1$ bada eta bere prezioa 2$, orduan,
teknika hau jarraitzen badu eta salmentak jaisten badira, enpresariak prezioa
1,10$ra jaitsiko du.
COST PLUS PRICING
Produktu baten prezioa produktu hori ekoizteko behar izan diren kostuak baino
handiagoa izatean datza teknika hau.
ODD PRICING
Prezioak, zenbaki osoekin jarri beharrean, komak dituzten zenbakiekin jartzea.
Adibidez: produktu batek 10$ balio duela jartzea baino ideia hobea da 9,99$ balio
duela ipintzea. Frogatuta dago teknika honek ondo funtzionatzen duela, pertsonak
9,99$ hori 10$ekin baino gehiago lotzen duelako 9$ekin, nahiz eta 10etik gertuago
egon.
PAY WHAT YOU WANT
Teknika hau prezioa bezeroak erabakitzean datza, batzuetan enpresak minimo bat
eska dezakeelarik. Normalean ez da erabiltzen teknika hau, baina ikus dezakegu
turismoari loturiko zerbitzu batzuetan; adibidez, hiri askotan dauden free tour-ak.
SLIDING SCALE
Ekonomia da kontzeptu oinarrizkoena: «pertsona bakoitzak dituen baliabideen
arabera ordaintzen ditu ondasunak eta zerbitzuak. Baliabide gehiago dituztenek
gehiago ordaintzen dute; horiek ahalbidetzen dute baliabide gutxiago dituztenek
gutxiago ordaintzea zerbitzu eta ondasun berengatik. Horrela mantentzen da
ondasun- eta zerbitzu-ekonomia jasangarri bat».
TARGET PRICING BUSINESS
Saltzen den produktuaren prezioa kalkulatzen da, produzitu diren ondasunen
inbertsioaren zenbateko bat berreskuratzeko. Bereziki, elektrizitatea eta gasa
erabiltzen dute erabilera publikoko enpresek. Ez da gomendagarria, inbertsio kapital
txikia duten enpresek erabiltzeko gutxietsi daitekeelako prezioa. Gainera, ez da
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produktuaren eskarian oinarritutako produktua; hortaz, produzitutako guztia
saltzen ez bada, enpresak galerak izango ditu.

TIME-BASED PRICING
Informatika-teknika berrien garapenak teknika hau ahalbidetzen du; bereziki,
Internet bidez saltzen duten enpresek erabiltzen duten teknika da. Erosleen datu
kantitate handiak dituzte, eta, horien erabileraren arabera, prezio dinamikoak
(«dynamic pricing») jar ditzakete enpresek; hau da, aldatzen joango den prezio bat
ezartzen dute. Kasu bakoitzean, prezio bat ezartzen da erosleak ordaintzeko
asmoaren arabera («willingness to tay»). Adibidez, hegazkin-konpainiek erabiltzen
duten teknika da.
TIME SENSITIVE PRICING
Metodoaren oinarria kostua da, eta produktuaren bizitzaren luzeraren arabera
ezartzen da prezioa. Horrela, epe laburrean galtzen edo iraungitzen diren
produktuen prezioa txikiagoa izango da galtzen edo iraungitzen ez direnena baino.
PREMIUN PRICING
Prezioak altu mantentzeari deritzo; horrela, bezeroengan produktua edo zerbitzua
kalitate onekoa, konfiantzazkoa edo desiragarriagoa den ideia sortzen dute. Metodo
hau erabilgarria da gehienbat tendentzietan eta mugimendu konstantean dauden
merkatuetan.
PRICE LEADERSHIP
Oligopolio bateko enpresen artean, enpresa lehiakorrenak ezarriko ditu prezioak,
eta gainerako enpresek haren joera jarraituko dute. Helburua merkatuko lehiakide
kopurua mugatzea da.
PSYCHOLOGICAL PRICING
Prezio batzuek beste batzuek baino eragin positiboagoa dute erosleengan. Hala
nola, 100$ izan beharrean 99$ izatea. Helburua salmentak handitzea da, mozkinak
maximizatuz.

Iturria: https://en.wikipedia.org/wiki/Pricing_strategies gunetik eginiko laburpena.

4.4.

PREZIOEN ALDAKETAK

Behin prezioen egitura ongi zehaztuta izanda, prezioen aldaketa eskatzen duten kanpo
faktoreak zein izan daitezkeen aurrikusi beharko luke enpresak. Horren arabera, enpresak
bere prezio-aldaketek (igoerak ala jaitsierak) kontsumitzaile zein lehiakideengan izan
dezaketen eragina aurrikusi beharko luke.
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4.4.1. Prezioen jaitsiera
Prezioak jaisteko arrazoietako bat enpresaren gehiegizko ahalmen produktiboa izan daiteke.
Kasu horietan, enpresak prezioak murriztuz salmenta-bolumenak igotzea bila dezake, baina
estrategia horrek ere baditu bere arriskuak; beste batzuen artean, prezioen gerratean sartzea
Beste arrazoi bat izan daiteke lehiakideen prezio-beherapenen ondorioz pairatutako merkatukuotaren murrizpenari aurre egin beharra. Azkenik, prezio baxuak eskain daitezke, baldin eta
kostu baxuak izatea lortzen bada. Betiere, prezioak murriztu ahal izateko enpresa kostuak
murrizten saia daiteke, banaketa-bide ekonomikoagoak bilatuz, eskainitako produktuaren
kantitatea murriztuz, edo produktuaren prestazio gehigarriak kenduz.

4.4.2. Prezioen igoera
Prezioak igotzeko arrazoien artean egon daitezke, mozkinak igotzeaz aparte, inputen kostuei
edo gehiegizko eskariari aurre egitea. Prezio-igoerak argia eta zuzena izan behar du, eta
betiere justifikaturik egon behar du. Horregatik, prezio-igoerekin batera, behar-beharrezkoa
da igoera-zergatiak argitzen dituen komunikazio-programa bat garatzea, prezio-igoera hori
justutzat har dadin. Edozein kasutan, prezio-igoera garaiz adierazi behar zaio
kontsumitzaileari, eta, ahal den neurrian, enpresak jasan beharko lituzke kostu-igoerak,
prezioak gehitu aurretik. Prezioak igo beharrean, badaude ezkutuan gauza bera lor dezaketen
beste estrategia batzuk; besteak beste: produktuaren kantitate txikiagoa eskaini, zerbitzu
gehigarriak kendu, osagai merkeagoak erabili…

4.4.3. Prezio-aldaketen aurrean, kontsumitzaileen eta lehiakideen erantzuna
Prezio-aldaketek ongi justifikaturik egon behar dute. Izan ere, kontsumitzaileek susmo txarrak
izan ditzakete prezio-jaitsiera zein igoera baten aurrean. Beraz, kasu batean zein bestean,
estrategia horrek ongi justifikaturik eta komunikaturik egon behar du.
Lehiakideei dagokienez, horiek kopuruan zenbat eta gutxiago izan, produktua zenbat eta
berdintsuagoa izan eta kontsumitzaileen informazio-maila zenbat eta altuagoa izan,
enpresaren prezio-aldaketa bati erantzuteko aukera gehiago izango dira. Lehiakideen prezioaldaketen aurrean, aztertu beharra dago haien zergatia, kontsumitzaileen erantzun posibleak
eta haiek duten baliabide eta indarren maila. Ahal den neurrian, aldez aurretik definitu
beharko ditugu lehiakideen prezio-aldaketen aurrean izan ditzakegun irtenbide posibleak,
horrela, segurtasun handiagoz eta bizkorrago erantzuna emateko. Horren aurrean, enpresak
lau aukera posible ditu: prezioak jaitsi, hautemandako balioa igo, kalitatea hobetu ala «marka
erasokorra» kaleratu. Adib.: Smirnoff-en kasua (ikus 1.2.1 atala).

4.5.

PREZIOAK FINKATZEA ETA ESTATU-POLITIKAK

Enpresek beren produktuentzat prezioak finkatzen dituztenean, ez dute beti askatasun osoz
jokatzen. Batzuetan, estatuak ala gobernu lokalak ere erregula dezake arauen bitartez haien
jokabidea. Legez kanpokoa da prezioak lehiakideekin adostea eta baita kanaleko kide bati zein
prezio ezarri behar dion inposatzea ere.
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Honako grafiko honetan ikus daitekeenez, prezioak finkatzeari dagokionez, zilegiak ez diren
honako ekintza hauek ditugu:
- Lehiakideen artean adostutako prezioak finkatzea.
- Gehiegizko prezioa ala prezio harrapariak finkatzea.
- Prezio engainagarria ala nahasiak finkatzea.
- Kostuen azpitik ezarritako prezioak (lehiakideak merkatutik kaleratzeko bada).
- Prezio desberdinduak.
- Banatzailearen prezioak aldez aurretik mugatzea.
A Fabrikantea

Adostutako prezio
finkapena
Prezio harrapariak

1 Banatzailea
Banatzailearen
prezioak

Prezio
diskriminatzaileak

B Fabrikantea

Adostutako prezio
finkapena
Prezio harrapariak

Prezio
engainagarriak

Kontsumitzaileak

2 Banatzailea
Prezio
engainagarriak

Lehiaren Euskal Agintaritza
—Jabego industrialaren erregistroa—
-

BIDEOA. Bideo honen bitartez ikus daiteke prezioen
ezarpenean Lehiaren Euskal Agintaritzak esku har dezakeela. Ikusi bideoa eta erantzun
behean dituzun galderak.
Lehiaren Euskal Agintaritza koronabirusaren krisiagatik dekretatutako alarma-egoeran eskaera-igoera izan duten
produktuetan izandako balizko gehiegizko prezioak ari da aztertzen; adibidez, gel desinfektatzaileen kasua du aztergai,
jakinarazi duenez.
Lehiaren Euskal Agintaritzak, azken asteotan, hainbat erreklamazio jaso ditu bere posta elektronikoan
(infocompetencia@avdc.eus); han, herritarrek eta erakundeek kexen berri emateko aukera dute. Salaketak jasota, egoera
aztertzen hasi da, funtsezkoak diren ondare edo zerbitzuetan gerta litezkeen prezioen igoerak galarazteko. Arestian esan
bezala, gel desinfektatzaileak edo kutsadurak saihesteko funtsezkoa den edozein osasun-produktu du aztergai.
Lehiaren Euskal Agintaritzak zehaztu duenez, baliteke prezioa igotzea eskaria asko igo delako, eta merkatuak ezin duelako
bete eskari hori: "Kasu horretan, merkatuak berak markatuko luke prezioa". Baina hori ez da oztopoa igoera hori
aztertzeko, "fabrikatzaileek edo banatzaileek gehiegizko jarrerak izan litzaketelako".
Hileta-zerbitzuetako sektorean ere gerta liteke gauza bera; izan ere, zenbait lagun zendu dira azken asteotan COVID-19
gaitzak kutsatuta. Madrilen eta Bartzelonan, adibidez, heriotza asko izan dira, eta prezioak igo dira.
Lehiaren Euskal Agintaritzak ohartarazi duenez, Lehiaren Defentsaren Legeak gehiegizko jarrerak debekatzen ditu, bai eta
merkatuaren funtzionamendua alda lezaketen eragile ekonomikoen arteko akordioak ere.
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Lehiaren Euskal Agintaritza administrazio-izaera duen erakunde autonomoa da, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Finantza
Sailari atxikia dago, eta erakunde- eta funtzio-autonomia du bere eginkizunak betetzeko Euskal Autonomia Erkidegoan.
Bere helburu orokorra merkatuko lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatzea, bermatzea eta hobetzea da.

GALDERAK:
Zein testuingurutan salatu da prezioen gorakada nabarmena?
Zein produkturi eragin dio?
Zein da Lehiaren Defentsaren Legeak debekatzen duen praktika?
Zein da Lehiaren Euskal Agintaritzaren helburu orokorra?
Iturria: Eitb
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5 BANAKETA KATEAREN KUDEAKETA ETA BANAKETA-KANALAK
Erakunde askok ez dauka fabrikatzeko eta aldi berean produktua merkaturatzeko aukerarik.
Horregatik, beste enpresa batzuekin lankidetza estuan aritu beharko dira kontsumitzaileei
balioa emateko. Horretarako, balioa sortzeko sare zabalagoak eraiki behar dituzte.
5.1 HORNIKUNTZA-KATEAK ETA SARE BALIO-SORTZAILEA
Enpresaren marketin-plangintza bezeroen beharretan oinarriturik dago. Alde horretatik,
enpresa batek produktu bat egin nahi badu eta bezeroengana eraman, ziurrenik hainbat
partaideren parte-hartzea behar izango du: hornitzaileak, handizkariak, txikizkariak… Hau da,
enpresa bera bakarrik ez da bezeroengana heltzen normalean, eta, heldu ahal izateko, hainbat
bitartekariren laguntza behar izaten du.
Ondorioz, enpresak harremanak lortu behar ditu erosleekin, eta baita hornikuntza-kateko
hornitzaile eta bitartekari gakoekin ere. Banaketa-katearen hasiera ekoizlea da, eta helmuga,
berriz, kontsumitzailea. Bi horien artean dauden pertsona edo erakundeak bitartekariak
izango dira.
Hornikuntza-katea da produktuak sortzen denetik kontsumitu edo erabili arte jarraitzen duen
ibilbidea. Hornikuntza-katea produktuaren ekoizlearen «aurretik» zein «ondoren» kokatuko
diren bazkideek osatzen dute. Produktua zein zerbitzua eskaintzen duen enpresaren aurreko
kate-mailetan egongo dira lehengaiak, osagaiak, ordezko piezak, informazioa, finantzak eta
produktua eta zerbitzua sortzeko beharrezko ezagutzak eskaintzen dituzten enpresa guztiak.
Baina, marketineko profesionalek, normalean, garrantzi handiagoa ematen diete hornikuntzakatearen ondorengo mailei: bezeroarengana orientatutako banaketa-kateak. Banaketakanaleko bazkide horiek, esaterako, handizkariak eta txikizkariak, funtsezko lotura dira
enpresaren eta haren helburu den publikoaren artean.
Ikuspuntu horretatik, eskariaren kateaz hitz egin beharko genuke; izan ere, hornikuntzaplangintzaren abiapuntua izango da bezeroen beharrak identifikatzea. Behar horien aurrean,
enpresak baliabideak eta jarduerak antolatuko ditu, bezeroarentzako balioa sortzeko
helburuarekin.
Esan daiteke, beraz, sistema osoaren emaitza hobetzeko parte hartzen duten agenteek sare
balio-sortzailea osatzen dutela. Sare balio-sortzailea: balio-sortze prozesuan, enpresa bera,
bere hornitzaileek, bere banatzaileek eta bere bezeroek osatzen duten sarea. Partaide horiek
guztiek elkarrekin lan egiten dute sistema osoaren eraginkortasuna hobetzeko.
Marketineko arduradunak gero eta gehiago ari dira enpresaren aurreko kateen zein
ondorengoen jardueretan parte hartzen eta eragiten, eta balio-sare osoaren kudeatzaile
bilakatu dira.

5.2 BANAKETA-KANALEN IZAERA ETA GARRANTZIA
Banaketa, produkzioa eta kontsumoa erlazionatzen dituen marketin-tresna da. Hauxe da
funtzio honen zeregina: eskatutako kantitatean, behar den momentuan eta eskuratu nahi
duen tokian, azken kontsumitzailearen edo erosle industrialaren esku jartzea produktua.
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Gainera, marketin-ikuspuntutik, banaketak produktuaren saltokian informazio-, promozioeta aurkezpen-jarduerak aurrera eramatea suposatzen du. Horren guztiaren helburua da
produktuaren erosketa bultzatzea.
Kasu batzuetan, ekoizleak azken bezeroari zuzenki saltzen dizkio produktuak. Baina ekoizle
gehienek bitartekariak erabiltzen dituzte beren produktuak merkaturatzeko. Hau da,
ekoizlearen eta hartzailearen artean bitartekariak izaten dira. Bitartekari horiek banaketakanala osatzen dute. Hauek dira produktua edo zerbitzua kontsumitzaileek edo beste
enpresek erabiltzeko edo kontsumitzeko moduan jartzen laguntzen duten eta elkarren
mendekoak diren erakundeen multzoa.
Enpresa batek bere kanalari buruz hartzen dituen erabakiek zuzeneko eragina dute
marketineko gainerako erabaki guztietan. Adibidez, kalitate altuko eta errotazio baxuko
produktu garestiak salgai egon ohi dira luxuzko denda espezializatuetan.
Banaketa-kanalari buruzko erabakiak estrategikoak izan ohi dira, eta horrek, sarritan, beste
enpresa batzuekin epe luzeko konpromisoak hartzea dakar. Horregatik, enpresak kontu
handiz diseinatu behar ditu banaketa-kanalak, salmenten gaur egungo ingurunea eta
etorkizunean izan daitekeena ere kontuan hartzeko. Izan ere, banaketa-kanal bat definitzen
denean ez da gero erraza izaten aldaketak gauzatzea (adibidez, denda bat irekitzea edo
frankiziako kontratu bat apurtzea).
Ekoizleek bitartekariekin batera lan egiten dute, bitartekariek efizientzia handiagoz lortzen
dutelako salgaiak helburu den merkatuaren eskura jartzea. Bitartekariek, harremanen,
esperientziaren, espezializazioaren eta eskala handiagoko eragiketen bidez, enpresak bere
kasa lortuko lukeena baino gehiago eskaintzen dute.
Honako grafiko honetan ikus daitekeenez, ekoizleak kontsumitzaileekin lotzeko egin
beharreko lana murrizten dute bitartekariek. Banatzaileak erabiliz, gutxitu egiten da
transakzioen zenbatekoa.
Bitartekariek trukeak erraztu eta sinplifikatu egiten dituzte. Adibidez, E ekoizle eta K
kontsumitzaile badaude, gerta daitezkeen transakzioak E x K izan daitezke; baina bitartekari
bat egoteak horien arteko harremanak minimizatzen ditu, eta transakzio kopuru maximoa E +
K izatera pasatuko litzateke.
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Banaketak produkzioaren eta kontsumoaren artean dagoen aldea gainditu behar du.
Produktuak eta zerbitzuak kontsumitzaileen eskura jartzeko prozesuaren bidez, kanaleko
kideek balioa eransten diote eskaintzari, ekoizleen eta kontsumitzaileen artean kokapen
fisikoari, denborari eta aukerari dagokienez dauden aldeak gaindituz. Alde hori hiru
ezaugarritan laburbil genezake:
- Alde fisikoa. Produkzioa eta kontsumoa izaten diren tokien desberdintasun fisikoa dela eta,
norbaiten ardura izan behar da eskaintza eta eskaria elkartzea.
- Denborazko aldea. Produktuen ekoizpenak ez du normalean bat egiten kontsumoaren
erritmoarekin. Ondorioz, bezeroak produktua behar duenean edo eskuratu nahi duenean,
bere esku jarri beharko da; eta, horretarako, produktuen biltegiratze-, mantenu- eta
kontserbazio-jarduerak erabiliko dira.
- Aukeran dagoen aldea. Ekoizleek espezializaziorako joera badute ere, kontsumitzaileek
produktu-gama zabal batetik hautatzea eskatzen dute, euren premiak ase ahal izateko. Beraz,
arazo bikoitza gertatzen da: alde batetik, ekoitzitako eta erosleek eskatutako kantitateen
artean, eta, bestetik, ekoizlearen aukera mugatuaren eta erosleak behar duen aukera
handiagoaren arteko batasun gabezian. Banatzaileek erantzun egiten diete arazo horiei.
Banaketa-kanaleko kideek eginiko funtzio nagusiak garraio, biltegiratze eta produktuen
hornidurari dagozkio. Baina, horrez gain, banatzaileek balioa sortzen dute informazioa
emanez, produktuen sustapenean lagunduz, eskaintza eskarira egokituz, banaketa fisikoa
bideratuz, erosleari finantziazioa eskainiz, etab.
BANAKETA-KANALEKO KIDEEN FUNTZIOAK
Funtzio nagusia:
— Banaketa fisikoa: produktuen garraioa eta biltegiratzea.
Bigarren mailako funtzioak:
— Informazioa eta komunikazioaren kudeaketa. Merkatu-ikerketak eta marketineko
eragileei eta inguruneko indarrei buruzko informazioa biltzea eta zabaltzea, beharrezkoak
baitira trukeak planifikatzeko eta errazteko. Bestetik, eskaintza bakoitzaren inguruan
komunikazio limurtzailea garatzea eta zabaltzea.
— Harremanen kudeaketa. Erosle potentzialak aurkitzea eta haiekin harremanetan jartzea.
— Eskariaren eta eskaintzaren egokitzapena. Eskaintza kontsumitzaileen beharretara
egokitzea (horren barnean sartzen dira ekoizpeneko, sailkapeneko, muntatzeko eta
ontziratzeko jarduerak).
— Negoziazioa. Prezioei eta eskaintzaren bestelako baldintzei buruzko akordioak,
produktuaren jabetza edo edukitza esku batzuetatik besteetara eramateko. Beste egiteko
batzuek jada egindako eragiketak bukatzen laguntzen dute; adibidez, finantzaketak (funtsak
lortzea eta erabiltzea kanaleko kostuak estaltzeko).
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— Arriskuak bere gain hartzea. Kanalean gerta daitezkeen arriskuak beren gain hartzen
dituzte. Adibidez, garraioan izan daitezkeen denbora galtzeak edo materiala galtzea, etab.

5.2.1. Kanalen mailen kopurua
Aurreko atalean ikusi ditugun funtzio horiek betetzea nori dagokion erabaki beharra dago.
Fabrikatzaileak funtzio horiek guztiak bere gain hartzen baditu, kostu finkoak (KF) handituko
zaizkio, eta horrek eragina izan dezake kostuen kalkuluan eta prezioen ezarpenean ere.
Funtzio horietako batzuk bitartekarien eskuetan uzten badira, ordea, ekoizlearen kostu
finkoak murriztuko dira, baina kostu aldakorrak igo. Izan ere, bitartekariek gehiago kobratu
beharko dute, beren lanaren kostuak estaltzeko. Kanaleko kideen artean funtzioak banatzea
erabakitzen bada, oreka bilatu beharko da, baliorik handiena kosturik txikienean lortu ahal
izateko. Hau da, eraginkortasuna bilatu behar da, ikuspegi ekonomikotik (balioa-kostua) zein
operatibotik (espezializazioa).
Hortaz, zenbat bitartekari erabiltzen diren, horrek kanalaren mailen kopuruari eragingo dio.
Kanalaren maila izango da produktua azken kontsumitzailearengana hurbiltzeko beharrezkoa
den lanaren zati bat egiten duen bitartekarietako maila bakoitza.
Bitartekarien mailen kopuruak kanalaren luzera adierazten digu. Aurreko hau guztia kontuan
hartuz, eta banaketa-kanal bateko mailen zenbatekoa kontuan hartuz, banaketa-kanal
luzeagoak edo laburragoak aurki ditzakegu. Produktua azken kontsumitzailearengana
ailegarazteko, kanalean azaltzen den bitartekari bakoitza kanaleko maila bat da.
Hortaz, zero mailako kanalak edo banaketa-kanal zuzenak aurki ditzakegu (ekoizleak
zuzenean bezeroari saltzen dionean), edo zeharkako banaketa-kanalak, bitartekari bat ala
gehiago daudenean. Kasu honetan, maila bateko kanalak (bitartekari bakarra existitzen
denean), bikoak (bi bitartekari), hirukoak (hiru bitartekari), etab.
Enpresen arteko merkaturaketan, produktuak edo zerbitzuak beste enpresa batzuei saltzen
dizkien marketineko profesionalak bere salmenta-indarra erabil dezake zuzenean
erakundeetako bezeroei saltzeko. Kasu horretan, kanal zuzena erabiliko luke. Enpresak, era
berean, produktuak hainbat bitartekari motari sal diezazkieke, eta horiek, ondoren,
produktuak azken bezeroei saldu.
Honako grafiko honetan bi sailkapen ikus daitezke, kontsumo-ondasunen eta industriaondasunen kanalak bereizten dituztenak.
KANALEN MAILEN KOPURUA
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KANAL ZUZENA

0 mailako kanala

ZEHARKAKO KANALA
Xehekaria (laburra)

1 mailako kanala

EKOIZLEA

BEZEROA

2 mailako kanala Mayorista

Handizkaria

3 mailako kanala Comisionista

Xehekaria

Handizkaria

komisionista

Agentea Handizk

Esport.

Inport.

Xehekaria
Handizk Xehek.

(Luzea)
KONTSUMO ONDASUNEN KANALAK

Banatzaile industriala
EKOIZLEA

BEZEROA
Ekoizlearen ordezkaria
Ekoizlearen salmenta sukurtsala
ONDASUN INDUSTRIALEN KANALAK

Batzuetan, kontsumo-merkatuetako eta erakunde-merkatuetako banaketa-kanalek irudikoek
baino maila gehiago izan ditzakete, nahiz eta hori ez den ohikoa izaten. Izan ere, ekoizlearen
ikuspegitik, zenbat eta bitartekotza-maila gehiago, kontrol txikiagoa eta kanalaren
konplexutasun handiagoa. Gainera, kanalean esku hartzen duten erakunde guztiak lotuta
daude, fluxuen bidez: produktuen fluxu fisikoa, jabetzaren fluxua, ordainketen fluxua,
informazioaren fluxua eta sustapenaren fluxua. Fluxu horien eraginez, baliteke maila
bakarreko kanala edo bitartekari-maila gutxi dituena benetan oso konplexua izatea.

5.3 KANALAREN PORTAERA ETA GATAZKEN KUDEAKETA
5.3.1. Kanalaren portaera
Ikuspegi indibidual batetik, kanalak eraginkortasun-mailarik handiena izango du kanaleko kide
bakoitza hobeto egin ditzakeen egitekoez arduratzen denean, funtzio jakin batean
espezializatzen denean.
Baina ikuspegi orokor batetik, guztien onurarako elkartu diren enpresek osatzen dute
banaketa-kanala. Kanaleko kide bakoitzak eragina dauka gainerako kide guztien gain, eta, aldi
berean, beren mendekoa da. Hortaz, kanaleko banakako kideen arrakasta kanal osoaren
arrakastaren mendekoa denez, kanaleko enpresa guztiek elkarrekin lan egin beharko lukete,
eragozpenik gabe.
Horregatik, banaketa-sistema batek era efizientean funtziona dezan, beharrezkoa da kanaleko
partaideen artean kooperazioa izatea. Kanaleko kideek jakin beharko lukete zein diren beren
egitekoak, eta horiek ongi bete, jarduerak koordinatu eta elkarrekin lan egin, kanalaren
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helburu orokorrak lortzeko. Ekoizleak bazkide bezala ikusi behar du banatzailea, ez etsai
bezala. Kanalaren helburu orokorrak lankidetzan lortzeko, batzuetan beharrezkoa izango da
banakako helburuak bazterrean uztea. Beraz, helburu orokorrak eta kanaleko partaideen
estrategiak harmonian daudenean gertatuko da kooperazio-egoera.
Baina, banaketa-kanaletako bitartekari batzuek ez dute ikuspegi hain orokor hori, eta beti ez
da lortzen nahi den oreka, kontrako interesak ere egon daitezkeelarik. Kasu horietan, gatazkak
izan litezke partaideen artean.

5.3.2. Kanaleko gatazken kudeaketa
Gatazka dagoela esan daiteke beste enpresen ekintzek bere interesei kalte egiten dietela uste
duenean enpresa batek. Kanaleko gatazka eta banaketa-kanaleko kideen arteko
desadostasuna agertu ohi da beren helburuen edo eginkizunen inguruan, argi ez dagoenean
nork egin behar duen zer eta zeren truke.
Sarritan, nahiz eta kanaleko kideak elkarren mendeko izan, banaka aritzen dira, epe laburrean
nor bere interesei begira bakarrik. Kanaleko kide bakoitzaren helburuen eta egitekoen
inguruko desadostasun horiei kanaleko gatazka deritze.
Honako hauek dira banaketa-kanalean parte hartzen duten partaideen arabera ager
daitezkeen gatazka motak:
-Gatazka bertikala gertatzen da maila desberdinean kokatuta dauden banaketa-kanaleko
partaideen artean. Adibidez, fabrikanteak hornidura bat handizkariaren biltegietara eraman
behar duenean, eta lehenengoak kontratatutako kamioia berandu heltzen denean sor
daitezkeen tirabirak.
-Gatazka horizontala gertatzen da desadostasun-maila berdinean kokatuta dauden banaketakanaleko partaideen artean. Adibidez, prezioetan lehian dauden bi auto-kontzesionario.
Dena den, neurriz bada, kanalean sortzen diren gatazkak lehia garbiaren sinonimo ere izan
daitezke. Lehia ontzat eman daiteke kanalean berrikuntzarako motibazioa badakar. Izan ere,
kanalean neurri batean lehiarik izaten ez bada, berritzeko ahaleginik egiten ez bada, egonkor
eta pasibo gera daiteke enpresa, kanpotik etor daitezkeen aldaketei aurre egiteko ahalmenik
garatu gabe. Hori bai, gatazkak larriak badira edo luzaroan irauten badute, kanalaren
eraginkortasunari kalte egin diezaiokete eta kideen arteko harremanak betiko hondatu.
Ondorioz, enpresek kanaleko gatazkak egoki kudeatu behar dituzte, kontroletik kanpo ez
gelditzeko.

5.4 KANALAREN ANTOLAKUNTZA. KANAL BERTIKALAK/HORIZONTALAK

5.4.1. Banaketa-sistema bertikalak
Banaketa-sistema bertikal batean, parte hartzen duten ekoizleak, handizkariak eta
txikizkariak sistema bateratu baten lan egiten dute. Banaketa-kanalaren partaide bat beste
partaideen jabea da, edo botere eta eragin handia du beste partaideengan.

105

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

a.- Banaketa-sistema bertikal korporatiboak
Banaketa-kanalaren partaide batek bere gain hartzen ditu elkarren segidan doazen ekoizpen
eta banaketa fase ezberdinak. (Adibidez, ZARA).
b.- Kontratu bidezko banaketa-sistema bertikalak
Banaketa-kanaleko partaideen arteko erlazioa eta sor daitezkeen gatazkak kontratu bidez
kudeatzen eta konpontzen dira. (Adibidez, frankiziak).
c.- Banaketa-sistema bertikal administratuak
Banaketa-kanaleko partaide batek duen boterean oinarritzen dira sistema hauek. Adibidez,
MERCADONAk berarekin lan egiteko baldintzak ezartzen dizkie bere hornitzaileei.
ZARA PLANET
Azter ezazu dokumentalaren atal hau: (39:40-41:20 minutuen arteko zatia), eta adieraz
ezazu zein den Teresak Zararekin duen harremana:

Iturria: Planeta Zara. Click

5.4.2.- Banaketa-sistema horizontalak
Horrez gain, badaude banaketa-sistema horizontalak, maila bereko enpresek elkarrekin lan
egiten dutenean. Sistema horizontaletan, maila bereko bi enpresa edo gehiago lankidetzan
aritzen dira, marketineko helburuak partekatuz. Elkarrekin lan eginez, finantza-, ekoizpen- edo
marketin-baliabideak konbina ditzakete, banaka lortuko lituzketenak baino emaitza hobeak
lortzeko.
Enpresek beren indarrak beste enpresa batekin batzea erabakitzean, enpresa lehiakideak
aukera ditzakete, edo lehiakide ez direnak. Elkarrekin aldi bateko lankidetza edo estrategia
iraunkorra izan dezakete, edo baliteke bien artean enpresa bat sortzea.

5.4.3.- Banaketa-sistema kanalanitzak
Kanal anitzeko sistemak agertzen dira enpresa batek banaketa-kanal ezberdinak erabiltzen
dituenean, normalean bezero mota ezberdinetara heltzeko asmoarekin. Gaur egun, banaketakanaletan eta kontsumitzaileen segmentuetan aukerak ugariak direnez, gero eta enpresa
gehiagok erabiltzen dute kanal askotako banaketa-sistema, marketineko kanal hibrido ere
izendaturikoak. Berez, kanal askotako marketinean, enpresak bi banaketa-kanal edo gehiago
erabiltzen ditu bezeroen segmentu batera edo gehiagotara iristeko. Kanal askotako banaketasistemen erabilera asko handitu da azken urteetan.
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Kanal askotako banaketa-sistemek abantaila asko eskaintzen dizkiete enpresei, merkatu
handiei eta konplexuei erantzun behar dietenean. Kanal berri bakoitzarekin, enpresak
salmentak handitzen ditu eta merkatuaren estaldura handitzen du, eta aukera gehiago izango
ditu bere produktuak eta zerbitzuak bezeroen segmentu bakoitzeko behar berezietara
egokitzeko. Baina, kanal askotako sistemak kontrolatzeko zailagoak dira, eta gatazkak sortzen
dituzte, kanalak elkarren lehian aritzen direlako bezeroak eta salmentak berenganatzeko.
Orokorrean, Internet eta teknologia berrien eraginez, kanalak zabaltzen dira, eta, aldi berean,
horrek gero eta sektore gehiagotan bitartekarien boterea ahultzen joatea ekarri du.

5.4.4.- Desbitartekotza
Duela urte batzuk bitartekari asko erabiltzen zituzten enpresa batzuk hasiak dira beren
produktuak edo zerbitzuak azken bezeroari zuzenean saltzen. Horrekin batera, teknologiaren
aldaketek eta zuzeneko marketinaren eta on-lineko marketinaren hazkundeak izugarrizko
eragina izan dute banaketa-kanalen izaeran eta diseinuan.
Banaketa-kanalen antolamendurako joera berri bat desbitartekotza izan da. Desbitartekotza
gertatzen da produktu edo zerbitzu baten ekoizleak bitartekariak kendu eta zuzenean azken
erosleengana zuzentzen direnean, edo bitartekari mota berriak azaltzen direnean kanalean,
ohikoen tokia hartzeko. Horrela, sektore askotan, ohiko bitartekariak bazterrean geratzen ari
dira. Hainbat enpresa zuzenean ari dira produktuak azken kontsumitzaileei saltzen eta dendak
banaketa-kanaletatik kanpora uzten. Beste kasu batzuetan, banatzaile mota berriak ari dira
ohiko bitartekarien tokia hartzen. Adibidez, onlineko marketina oso azkar ari da hazten, eta
negozio-bolumena kentzen die ohiko saltokiei.
Ohiko bitartekariek desbitartekotza saihestu eta merkatutik kanpora ez gelditzeko,
hornikuntza-katean balioa eransteko bide berriak bilatu beharko dituzte. Lehiakor izaten
jarraitzeko, produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten enpresek aukera berriak garatu
beharko dituzte beste kanal batzuetan; esaterako, Interneten edo zuzeneko kanaletan.

ESKAMAK KENTZEN

Zer nolako marketin-estrategia proposatzen dute produktuari irtenbidea eta bultzada
emateko?
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5.5 KANALAREN DISEINUA ETA ANTOLAKUNTZA
Banaketa-kanala diseinatzerakoan, komenigarria da honako fase hauek jarraitzea:
1. FASEA. Bezeroen beharren indentifikazioa.

2. FASEA. Banaketa-kanalaren helburuen definizioa.

3. FASEA. Bitartekarien zehaztapena

—Mota/Zenbatekoa/Ardurak—

4. FASEA. Bitartekari kopuruaren zehaztapena.

5. FASEA. Kanaleko kideen arduren zehaztapena.

6. FASEA. Aukera nagusien ebaluazioa.

5.5.1. Bezeroen beharrak identifikatu (1. fasea)
Banaketa-kanalak bezeroarentzako balioa sortzeko sare orokorraren zati dira. Kanaleko kide
bakoitzak bezeroarentzako balioa eransten du. Beraz, banaketa-kanala diseinatzeko
lehenengo urratsa kanalaren helburu diren kontsumitzaileek zer nahi duten jakitea izango da.
Bezeroen ezagutzak galdera batzuei erantzuna ematea eskatzen du. Alde horretatik,
gomendagarria litzateke ahal den neurrian hau guztia jakitea: Xede den publikoak zer espero
du banaketa-kanaletatik? Noiz erosi nahi du? Zein kantitatetan? Zein da erosketa
modua?Nahiago dute dendan erostea, edo on-line? Zerbitzu osagarriak balioesten dituzte
(etxera eramateko zerbitzua, konponketak, instalazioa)? Aukeraren zabalera balioesten dute,
edo nahiago dute produktuen espezializazioa?
Enpresak kontsumitzaileen beharrak balioetsi behar ditu, kontuan hartuta behar horiek
betetzearen bideragarritasuna eta kostuak, eta baita kontsumitzaile horiek prezioaren
gainean dituzten igurikimenak ere. Orokorrean, zera esan daiteke: zenbat eta azkarragoa izan
bidalketa eta handiagoa eskaintzen diren produktuen aukera eta zerbitzu osagarrien
kantitatea, handiagoa izango da kanalaren zerbitzu-maila.

5.5.2. Banaketa-kanalaren helburuen definizioa (2. fasea)
Bezeroen beharrak ebaluatu eta gero, enpresek beren banaketa-katearen helburuak definitu
behar dituzte, bezeroari eskaini nahi dioten zerbitzu-mailaren arabera eta enpresaren
aurrekontua kontuan izanik. Normalean, enpresak merkatuko hainbat segmentu identifikatu
ahal izango ditu, zerbitzu-mailaren aurrean lehentasun desberdinak dituztenak. Enpresak
erabaki beharko du zein segmentu artatu, eta horretarako banaketa-kanal egokienak aukeratu
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beharko ditu. Segmentu horietako bakoitzean, enpresak kontsumitzaileen zerbitzueskakizunak betetzeko beharrezkoa den kostu osoa minimizatzea izango du helburu.
Enpresaren kanaleko helburuak ezartzerakoan, barne- zein kanpo-faktoreak hartu behar dira
kontuan. Hau da, enpresaren tamainak, finantza-baliabideak, antolaketaren egiturak eta bere
produktuen izaerak baldintzatuko du; baina baita marketineko bitartekarien izaerak eta
tamainak, lehiakideen banaketa-kanalak eta inguruneko beste zenbait faktorek ere. Azken
horien artean, adibidez, inguruneko faktoreek —besteak beste, ekonomiaren egoerak eta
lege-murriztapenek— eragina izan dezakete banaketa-kanalaren helburuetan eta diseinuan.
Ondoren, bitartekari mota, haien zenbatekoa eta haien ardurak zehaztu behar dira (3. fasean
ikusiko dugu hori).

5.5.3. Bitartekari moten zehaztapena (3. fasea )
Enpresak bere banaketa-kanaleko lana aurrera eramateko eskuragarri dauden laguntzaile
motak identifikatu beharko ditu. Bitartekaritza-lanak egin ditzaketen agenteak
kontratatzerakoan, aukera ezberdinak ditu:
* Bitartekaririk ez erabiltzea eta enpresaren salmenta-indarra erabiltzea.
* Agente independenteak kontratatzea (enpresa independenteak, beste enpresa
batzuetako antzeko produktuen salmenta kudeatzeaz ere arduratzen direnak).
* Eskualde edo industria desberdinetan banatzaileak aurkitzea. Banatzaile horiei
produktuaren esklusibotasuna eskainiko zaie, eta, horrekin batera, produktuaren
salmenta-sustapena bideratzeko beharrezkoa den prestakuntza eta laguntza.

5.5.4. Bitartekari kopuruaren zehaztapena (4. fasea )
Enpresak bitartekariak erabiliko dituela erabaki badu, zein banaketa era gauzatuko duen
hautatu behar du. Horretarako, merkatuaren estalduraren sakontasuna nolakoa izango den
erabaki behar du, eta baita maila bakoitzean egongo den bitartekari kopurua zenbatekoa
izango den ere. Horrela, hiru estrategiaren artean aukeratu dezake: intentsiboa, selektiboa
eta esklusiboa.
Banaketa intentsiboa. Banaketa intentsiboak merkatu-kuota handia lortu nahi du,
ekoizlearen marka ahalik eta saltoki gehienetan eskainiz. Produktua bezeroak desiratzen duen
tokian eta momentuan eskuragarri izatea lortu nahi da. Komenientziazko ondasunen
ekoizleek, orokorrean, banaketa intentsiboa bilatzen dute. Produktu hauen kasuan, erosketajarrera ohikoa da; beraz, merkatuan sartzeak maximoa izan behar du, erosterako orduan
erosotasuna eskainiz bezeroari. Hortaz, ezaugarri garrantzitsuak dira marka erakustea eta
eskuratzeko erraza izatea.
Banaketa esklusiboa. Era esklusiboan egiten denez banaketa, bitartekariak ezin izango ditu
lehiakideen beste markak merkaturatu. Banaketa era honetan, salmentak gauzatzeko
ahalegin handiagoa esperoko dute ekoizleek bitartekarien aldetik; gainera, enpresako
produktuak hobeto ezagutuko dituzte banatzaileek, eta kontrol handiagoa ezarri ahal izango
dute bitartekarien prezio, promozio, finantzaketa eta bestelako zerbitzuen politiken gain.
Banaketa esklusiboak produktuaren irudia hobetzea ekartzen du normalean, eta mozkinmarjina altuagoak lortzea baimentzen dio saltokiari.
Banaketa selektiboa. Ekoizle batzuek nahita mugatzen dute beren produktuekin lan egiten
duten banatzaile kopurua. Hala ere, batzuetan, inposatu egiten zaie banaketa era hau.
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Ekoizleak hautatzen du zein bitartekarirekin lan egin nahi duen. Modu horretan, bere
borondatez mugatzen ditu enpresak produktuaren salmenta-puntuak, banaketaren kostuak
gutxitu eta banatzaileen kooperazio hobea lortzeko asmoz.
Banaketa selektiboa hautaketa-produktuentzat (altzariak, elektrodomestikoak, etab.) izaten
da egokia; horrelako ondasunen erosketa gauzatzeko hausnarketa-prozesu bat gertatzen
delako eta konparaketak gauzatuz egiten delako. Xehekarien parte-hartzea ezinbestekoa
izaten da, marka zehatz bat eskuratzeko erabakian eragin nabarmena izaten baitute.

5.5.5. Kanaleko kideen arduren zehaztapena (5. fasea)
Kanaleko kideek bakoitzaren baldintzak eta ardurak adostu behar dituzte. Salmentaren
baldintzak, lurralde-eskubideak, prezio-politikak, eta alderdi bakoitzak eskaini behar dituzten
zerbitzu jakinak adostu beharko dituzte. Ekoizleak bitartekarientzako prezioen zerrenda eta
deskontuen multzoa definitu beharko ditu. Kanaleko kide bakoitzaren lurraldea ere mugatu
beharko du, eta salmentako puntu berriak kokatzeko guneak eta uneak zehaztu. Xehetasun
handiz definitu beharko dira zein diren kide bakoitzaren zerbitzuak eta betebeharrak kateko
gainerako kideekin, bereziki frankiziako erregimenean arituko diren dendetan eta banaketa
esklusiboko kanaletan.

5.5.6. Aukera garrantzitsuen ebaluazioa (6. fasea)
Banaketa-kanalen aukera garrantzitsuenak identifikatu eta gero, aukera horiek ebaluatu
beharko ditugu, horretarako irizpide ezberdinak erabiliz: ekonomikoak, kontrol-irizpideak eta
malgutasun-irizpideak.
Irizpide ekonomikoak kontuan hartuz, enpresak banaketa-kanalen aukera desberdinen
salmenta potentzialak, kostuak eta errentagarritasunaren zenbatespenak alderatuko ditu.
Hau da, aukera bakoitzaren beharrezko inbertsioa eta lor daitekeen errentagarritasuna
aurrikusi beharko da.
Kontrol-irizpideei dagokienez, produktuaren merkaturaketan izan dezakeen eragina ebaluatu
behar du; izan ere, bitartekariak erabiltzeak produktuaren gaineko kontrolaren zati bati uko
egitea suposa dezake.
Malgutasun-irizpideak kontuan hartu beharko ditu etorkizunean gerta litezkeen aldaketetara
egokitzeko aukerak. Ikuspegi horretatik, epe luzeko konpromisoak hartu nahi direnean,
akordio bat sakontzeko ala kontrara, harremana apurtzeko posibilitateak balioetsi behar dira
loturarik nahi ez denean.
NESPRESSO KASUA

Kafe perfektua ez da zoriaren esku utz daitekeen zerbait. Kafe perfektuaren plazera ez da
ausaz sortzen; esfortzu handiz sortu behar da, etengabe eta hutsik egin gabe, katiluz katilu,
gure printzipioak transmitituz.
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Kafe alearen eta katiluaren arteko bide konplexuan, egiten duguna egiteko modu
azkarragoak daude, eta, jakina, modu ekonomikoagoak. Baina ez dago kafe onena sortzeko
modurik.
Ale akastun bakar batek lote oso bat gal dezakeela jakinda, horietako bakoitzaren kalitatekontrola eramaten dugu, eta xehetasunak ezagutzeko konpromisoa hartzen dugu.
JARDUERA: Sar zaitez Nespressoren webgunean, eta egin ezazu bere produktu-gama,
prezio-sistema eta banaketari buruzko hausnarketa.
Iturria: www.nespresso.com webgunetik hartutako ideiak, norberak egokiturik.

5.6 KANALAREN KUDEAKETARI BURUZKO ERABAKIAK
Kanalaren aukerak aztertu dituenean eta egokiena zein den erabakita, enpresak diseinatu,
abian jarri eta kudeatu beharko du aukeratutako kanala. Honako hauek dira marketineko
kanalaren kudeaketaren gaineko erabaki garrantzitsuenak: kanaleko kideak aukeratu,
kudeatu eta motibatu, eta haien errendimendua ebaluatu.
5.6.1. Banaketa-kanaleko partaideen aukeraketa
Banaketa-kanaleko partaideak izateko hautagaien ezaugarriak analizatu egingo dira,
marketineko bitartekari kualifikatuenak erakartzeko. Kontuan har daitezkeen irizpideen
artean, hauek daude: sektorean duten esperientzia, banatzen dituzten beste produktuen
izaera, etab.
5.6.2. Banaketa-kanaleko partaideen zuzendaritza eta motibazioa
Bitartekarien aukeraketaren ondoren, horien gidaritza antolatu behar da. Produktuen
banaketari dagokionez, orekan egon behar dute salmenta-irizpideak eta bezeroei eman
beharreko zerbitzu-maila. Horretarako, kanaleko kideak prestatu eta motibatu behar dira,
haiekin konfiantzan oinarritutako epe luzeko loturak eraikitzeko. Banaketa-kanaleko kideen
lan koordinatua balioa eskaintzeko sistema kohesionatu bilakatu behar da. Horrela,
enpresaren zein marketineko laguntzaileen beharrak aseko dituen marketineko sistema sortu
behar da.
5.6.3. Banaketa-kanaleko partaideen ebaluazioa
Azkenik, banaketa-kanaleko partaideen eraginkortasuna neurtu behar da. Neurketa horren
arabera, enpresak saritu edo aldatu egingo ditu banaketa-kanaleko partaideak. Enpresak era
efizientean lan egiten duten bitartekariak sarituko ditu, kontsumitzaileari balio erantsia
eskaintzen baitiote, eta, bestetik, ahulenekin lan egiteari utziko dio, haien ekarpena
eraginkorra ez denean.
Ebaluazio hori egiteko, hainbat irizpide erabil daitezke: salmenta-kuota, inbentarioaren batez
besteko maila, bezeroei bidalketak egiteko beharrezko denbora, itzulitako merkantzia,
produktu kaltetuei edo galduei ematen zaien tratamendua, enpresaren prestakuntzako eta
sustapeneko programetan lankidetza, bezeroarentzako arreta-zerbitzua, etab.
Azkenik, ekoizleak sentiberak izan behar dira banatzaileekin. Banatzaileak behar bezala
tratatzen ez dituztenek beren laguntza galtzeko arriskua dute, eta lege-arazoak ere izan
ditzakete. Fabrikatzaileen eta kanaleko kideen eskubideei eta betebeharrei dagokienez, esan
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beharra dago kanalen kudeaketari buruzko ia lege guztiek kideen eskubideak eta
betebeharrak aipatzen dituztela. Ildo horretan, fabrikatzaileek askatasunez aukera ditzakete
banatzaileak, baina banatzaile horiek beste batzuekin ordezteko eskubideak edo ondoren
haiekin hitzarmena eteteak baditu bere mugak ere. Arau orokor gisa, fabrikatzaileek
banatzaile bat ken dezakete beren kanaletik, «arrazoia behar bezala justifikaturik»
dagoenean.

5.7 LOGISTIKA ETA BANAKETA FISIKOAREN KUDEAKETA
Gaur egungo marketineko arduradunek bezeroarengana orientatutako logistikako
planteamendua dute: merkatua hartzen da abiapuntu, eta produktu-fluxuaren kudeaketa
haien beharren arabera antolatzen da.
Logistika da lehengaiak eskuratzen direnetik produktu burutuak azken erabiltzaileei ematen
zaizkien arte gertatutako material- eta produktu-fluxuen zuzendaritza. Hau da, produktuak
bezeroengana iritsaraztera bideratutako ekintzak dira.
Ekintza horien artean, produktuak bezeroentzat eskuragarri egon daitezen, kontuan hartzen
dira une eta toki egokian gauzatzen diren jarduerak. Horien artean, biltegiratzea, mugimendu
fisikoa eta garraioa dira nagusi.
Baina produktuen mugimenduen fluxuen kudeaketaz gain, logistikaren kudeaketaren barnean
daude salgaien mugimenduen kontrola eta erregistroa aurrera eramateko beharrezkoak diren
informazio-fluxuak ere. Banaketa fisiko hitza logistikaren sinonimo gisa erabili ohi da
marketinean, eta bi kontzeptuok produktuen jatorritik horiek kontsumitu arte gauzatzen den
eragiketa multzoa hartzen dute bere baitan.
Hala ere, jarduera logistikoa edo banaketa fisikoa ez da erosleek produktuak erosten
dituztenean bukatzen. Produktuak euren jatorrira itzultzea errazten duten prozedurak ere
barneratzen dira. Eta, esan beharra dago, gaur egun banaketa fisikoak eta logistikaren
eraginkortasunak eragin handia dutela bai bezeroaren gogobetetzean eta bai enpresaren
kostuetan.
Marketineko banaketa-kanalek, normalean, «aurrera egiten duen» produktuen mugimendua
deskribatzen dute. Horietan, bada hornitzaileengandik hartutako hornidura (sarrerako
logistika), eta baita enpresatik banatzaileengana igorritako merkantzia ere (irteerako
logistika). Baina «atzera egiten duten» kanalez ere hitz egin dezakegu (atzeranzko logistika).
Bitartekari batzuek zeresan handia dute «atzera egiten duten» kanal horietan. Produktuen
atzerako bidea eragiten duten arrazoiak dira produktuen itzultzeak eta ontziki eta hondakinen
birziklapena. Kanalaren bidez jatorrira itzultzen dira ontzikiak eta hondakinak, birzikla
daitezen (adibidez, beira, papera, kartoia, pilak, latak...).
Marketineko logistika, beraz, jatorritik kontsumo-tokiraino salgai eta zerbitzuen fluxu fisikoa
eta informazioa planifikatzean, gauzatzean eta kontrolatzean datza, bezeroen eskakizunak
betetzeko.
Honako irudi honetan ikus daitekeen bezala, hornikuntza-kate osoaren kudeaketa hartzen da
kontuan, hornitzaile, enpresa, banatzaile eta azken kontsumitzaileen arteko materialen
trukea, produktuen eta informazioaren balio erantsiko fluxuak kudeatuz.
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HORNIKUNTZA-KATEAREN KUDEAKETA
Sarrrerako logistika

HORNITZAILEA

Irteerako logistika

ENPRESA

Banaketa fisikoa

BITARTEKARIA

KONTSUM.

Atzeranzko banaketa-kanalak

Banakuntzaren helburua kontsumitzaileak eskatzen duen zerbitzu-maila gutxieneko
kostuarekin eskaintzean datza. Beste hitz batzuetan, banaketa-sistemak zera lortu behar du
eraginkorra izateko: merkatuak eskatzen dituen produktuak merkatuak eskatzen dituen
kantitate, leku eta momentuetan eskaintzea, ahalik eta kostu txikienarekin.
Beraz, logistikako zuzendaritzaren egitekoa da hornitzaileen, erosketako agenteen,
marketineko exekutiboen, kanaleko kideen eta kontsumitzaileen jarduerak koordinatzea.
Logistika-arduradunen egitekoen artean, hauek daude: salmenten aurreikuspena, informaziosistemen kudeaketa, produktuen plangintza, izakinen eskuraketa, izakinen kudeaketa,
biltegiratzea eta garraioen kudeaketa.

5.7.1. Logistika-sistemaren helburuak
Helburua izango da logistika-sistema bat diseinatzea, zeinak oreka aproposa lortzen baitu
bezeroari eskaintzen zaion zerbitzuaren eta banaketa fisikoak eragiten dituen kostuen artean.
Bezeroari eskaintzen zaion zerbitzu-maila handitzeak aldi berean banaketako kostuak gehitzea
ekarriko du, eta alderantziz. Bezeroari zerbitzu-maila altua eskaintzeak suposatzen du
produktuak azkar ematea, inbentario handiak izatea, aukera zabala, itzulketa-politika malgua
izatea, eta abar; eta horrek guztiak banaketa-kostuak handitzea dakar. Bestetik, banaketako
kostuak minimizatu nahi badira, beharrezkoa izango da eskainitako zerbitzu-mailan
murrizketak gertatzea; adibidez, maiztasun gutxiagoko garraio-zerbitzua, inbentario txikiagoa
edukitzea, etab.; horrek guztiak kontsumitzailearentzako zerbitzu-maila murriztea dakar.
Ondorioz, marketineko logistikaren helburuak izan behar du bezeroari zerbitzu-maila jakin bat
eskaintzea, ahalik eta kosturik txikienarekin. Horretarako, banaketa-zerbitzu bakoitzak
bezeroentzat duen balio-ekarpena aztertu beharko du enpresak, eta, ondoren, eskainiko
dituen zerbitzu-mailak definitu beharko ditu. Beraz, zerbitzu-maila handiagoa eskaintzearen
etekinak eta horiek lortzeko ordaindu beharreko kostuak alderatu beharko ditu enpresak.

5.7.2. Logistikaren funtzio garrantzitsuenak
Orokorrean, honako hauek dira logistikaren funtzio garrantzitsuenak: biltegiratzea,
inbentarioen kudeaketa, garraioa eta informazioaren kudeaketa.
- Biltegiratzea. Produktuak gorde eta mantentzeko beharrezkoak diren jarduera guztiak
batzen ditu, produktuak ekoitzi edo hornitzaileengandik eskuratzen direnetik bezeroei saldu
edo eskualdatu arte. Produktuak gordetzeko erabiliko diren biltegien kokapena, dimentsioa
eta ezaugarriak erabaki beharko dira.
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- Inbentarioen kudeaketa. Saltzaileak eskuragarri izan behar dituen produktuen kantitateak
zehaztuko ditu, eta baita eskaerak egiteko maiztasuna ere. Erabaki horiek hartuko dira
erosketa-agindu bat prozesatzeak eta inbentarioa mantentzeak suposatzen dituen kostuen
arabera.
- Garraioa. Erabiliko diren baliabide materialak eta produktua jatorritik helburu den tokiraino
mugitzeko erabiliko den ibilbidearen plana zehazteaz arduratzen den funtzioa da (kamioia,
trenbidea, hegazkina, itsasontzia, etab.).
- Informazio logistikoaren kudeaketa. Informazio-fluxuak (bezeroen eskaerak, fakturazioak,
izakinen mailak, kontsumitzaileen datuak…) kudeatzea.

5.7.3. Logistikaren kudeaketa integratua
Logistikaren kudeaketa integratuak azpimarratzen du bezeroari zerbitzurik onena eskaintzeko
beharrezkoa dela talde-lana. Hau da, sarean lan egitea, enpresaren barruan zein banaketakanaleko erakunde guztien artean.
Enpresa gehienetan, logistikako jardueren ardura unitate funtzional edo sail desberdinei
esleitzen zaie: marketina, salmentak, finantzak, eragiketak edo erosketak. Horregatik,
beharrezkoa da enpresaren barruan funtzio askotako taldeetan lan egitea eta sailen artean
lankidetza estuan aritzea, hartu beharreko erabakiak beste sailekin koordinatuta hartuz,
logistikaren errendimendu globala ahalik eta onena izan dadin. Hau da, merkatuaren
gogobetetze-maila handia lortu, arrazoizko kostuekin.
Bestetik, eta enpresatik kanpo ere, banaketa-kanal bateko kideen arteko lankidetza sustatu
behar da bezeroari balioa eskaintzeko eta harekin harremanak sendotzeko. Enpresa baten
logistika-sistema beste enpresa baten hornikuntza-sistema da. Kanaleko kide bakoitzaren
banakako arrakasta hornikuntza-kate osoaren arrakastaren araberakoa izango da.

5.8 HANDIZKARIAK vs TXIKIZKARIAK
Bitartekariak sailkatzeko, horiek produktuaren azken kontsumitzailearekin duten harremana
har daiteke kontuan. Horrela, banaketa-sarean handizkariak eta txikizkariak bereiz ditzakegu.

5.8.1. Handizkariak
Handizkariak dira fabrikatzaile edo beste handizkari batzuen eta txikizkari edo xehekariaren
arteko bitartekoak. Hau da, handizkako banaketan sartzen dira banatzaile txikizkariei edo
kontsumitzaile industrialei produktuak eta zerbitzuak saltzeari lotutako jarduera guztiak.
Handizkako salmenta egiten dutela esaten da; handizkariek kantitate handietan salerosten
dituzte ondasunak eta zerbitzuak, eta beste handizkari batzuei edo, batez ere, txikizkariei
salduko dizkiete horiek.
Beraz, handizkariek ez dituzte zuzenean ekoizlea eta azken kontsumitzailea harremanetan
jartzen; hau da, ekoizleak ekoitzitako edo beste handizkari batzuengandik lortutako produktu
eta zerbitzuak ez dizkiete azken kontsumitzaile edo erabiltzaileei saltzen.
Handizkariek balioa eransten dute kanalean, eta zenbait funtzio betetzen dituzte
fabrikatzaileen produktuen merkaturaketan. Fabrikatzaileen eta txikizkarien arteko
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harremana zergatik ez den zuzenean gauzatzen azaltzeko, handizkariek betetzen dituzten
funtzioen bitartez azter dezakegu.
• Salmenta eta sustapena. Handizkariek fabrikatzaileei laguntzen diete bezero txiki
askorengana kostu murriztuagoan heltzen. Gainera, handizkariek konfiantza handiago izaten
dute txikizkariekin.
• Zorroaren erosketa eta sorkuntza. Bezeroek behar dituzten zorroen arabera aukera
ditzakete produktuak handizkariek.
• Kopuru handien birsailkapena. Handizkariek haien bezeroei dirua aurrezten laguntzen diete
kopuru handiko eskaerak eginez eta, ondoren, txikizkariei kopuru txikietan salduz.
• Biltegiratzea. Handizkariek ondasunak inbentarioan mantentzen dituzte, bezero eta
hornitzaileen inbentario-kostuak eta arriskuak berenganatuz.
• Garraioa. Handizkariak gai dira erosleei ondasunak era azkarragoan eskaintzeko,
fabrikatzaileengandik gertuago daudelako.
• Finantzaketa. Handizkariek finantziazioa eskaintzen diete bezeroei zein hornitzaileei,
eskaerak lehenago eginez eta ordainketa epe barnean gauzatuz.
• Arriskuen onarpena. Ondasunen jabetza eskuratzean, horiei lotutako kostuak eta arriskuak
berenganatzen dituzte handizkariek.
• Merkatuaren informazioa. Handizkariak lehiakide, produktu berri edo prezioei buruzko
informazioa eskaintzen die hornitzaileei eta bezeroei.
• Kudeaketa eta zuzendaritza-zerbitzua. Handizkariek laguntza eskaintzen diete txikizkariei
zenbait ekintzatan: saltzaileak hezi, dendako kudeaketa hobetu, edo kontabilitate-sistemak
eta inbentario-kontrolak sortzen dituzte.
Handizkariak fabrikatzaileen eta txikizkarien arteko bitartekoak dira. Handizkari mota
desberdinak ditugu merkatuan:
• Handizkari komertzialak. Handizkarien talde handiena osatzen dute hauek, eta, horren
barnean, eskaintzen duten zerbitzuaren arabera bereizten dira. Hortaz, zerbitzu guztiak
ematen dituztenak (zerbitzu guztiak osotasunean) edo zerbitzu mugatua ematen dutenak
(zerbitzu batzuk bakarrik, baina era sakonagoan) ditugu merkatuan.
• Agenteak eta brokerrak. Hauek ez dute ondasunen jabetza berenganatzen, eta funtzio gutxi
batzuk bakarrik gauzatzen dituzte. Erosle eta saltzaileen bitartekari independenteak dira
brokerrak, eta negoziaketan laguntzen dute. Agenteak haien arteko bitartekariak dira, baina
era iraunkorragoan.
• Fabrikatzaileen salmenten biltegia eta zentrala. Hemen saltzaileek eta erosleek
handizkarien lana gauzatzen dute beren kontura, alde batera utziz bitartekari handizkari
independenteak.
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Bideoa: ikusi bideoaren atal hau: 19:40-20:55 min.
GALDERA:
Aurretik aipatu ditugun handizkari moten artean, zeini dagokio bideoan agertzen dena?

5.8.2. Txikizkariak
Txikizkari edo xehekariak banaketa-katearen azken zatia betetzeaz arduratzen dira. Hau da,
produktuak kontsumitzaileari edo azken erabiltzaileari saltzen dizkiona da txikizkaria.
Txikizkako banaketak produktuak edo zerbitzuak azken kontsumitzaileei zuzenean saltzeari
lotutako jarduera guztiak hartzen ditu barne, haiek erabil ditzaten. Zenbait irizpide erabil
daitezke txikizkarien sailkapenerako; esaterako, eskaintzen duten produktu-barietatea,
zerbitzu-maila, kobratzen dituzten prezioak, eta jabegoa.
• Produktuen barietate-maila
Txikizkariak sailka daitezke beren produktuen aukeraren zabaleraren eta artikuluen
barietatearen arabera ere. Txikizkari batzuek denetarik eskaintzen dute, produktuen barietate
handia izanik; beste batzuek, ordea, esaterako denda espezializatuek, produktu-lerroen
aukera oso mugatua eskaintzen dute, eta horietako bakoitzaren barruan produktu-barietate
handia.
• Zerbitzuaren maila
Esan dugun bezala, txikizkariek azken kontsumora bideratutako ondasun edo zerbitzuen
salmenta egiten dute. Txikizkariak beren produktuen aukeraren eta eskaintzen duten zerbitzumailaren arabera bereiz daitezke. Horren arabera, txikizkariek hiru zerbitzu-mailaren artean
aukera dezakete: autozerbitzua, zerbitzu mugatua eta zerbitzu osoa:
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- Autozerbitzuko txikizkariak. Kontsumitzaileen esku uzten dute «aurkitu-konparatuhautatu» prozesua, kostuak aurreztearren. Autozerbitzua da deskontuko salmentaren
oinarria. Errotazio altuko eguneroko kontsumo-ondasunen banatzaileek erabili ohi dute;
gasolindegiek edo supermerkatuak, adibidez.
- Zerbitzu mugatuko txikizkariak. Txikizkariek bezeroei laguntza handiagoa eskaintzen diete;
izan ere, erosketa egiteko informazio gehiago behar dute erosleek, eta horrek kostua gehitu
ohi du. Altzari-dendak, adibidez.
- Zerbitzu osoko ala espezializatuko txikizkariak. Txikizkariek laguntza eskaintzen diete
saltzaileei erosketa-prozesuaren fase guztietan. Zerbitzu-maila handiagoa eskaintzen dute,
eta, ondorioz, kostuak handiagoak dira; hori, azkenean, produktuen prezioan islatzen da.
Kontzesionarioak eta denda espezializatuak dira adibide. Establezimendu txikizkariak
kobratzen dituzten prezioen arabera ere sailka daitezke (ikus 13.1 taula). Txikizkari gehienek
prezio ertainak kobratzen dituzte, eta kalitate ertaineko produktuak eta zerbitzuak eskaintzen
dituzte, arruntak. Beste txikizkari batzuek zerbitzuaren eta produktuen kalitate-maila
handiagoak eskaintzen dituzte, prezio handiagoan. Prezio txikiagoan saltzen duten txikizkariak
dira deskontu-dendak eta prezio txikiko dendak.
• Prezioen maila
Produktu ala zerbitzuen salmentagatik kobratzen duten prezioaren arabera ere sailka daitezke
txikizkariak. Eskainitako zerbitzuaren eta produktuen kalitate-mailaren arabera ezarriko ditu
prezioak txikizkariak. Horren arabera, badira, alde batetik, prezio baxuan saltzen duten
deskontu-dendak ala prezio txikiko dendak; eta, bestetik, gama altuko produktuak salmentan
prezio altuagoan dituzten denda espezializatuak.
• Jabegoaren arabera
Txikizkako establezimenduen jabegoa independentea izan liteke, ala sarean lan egiten duten
elkarteei lotuta egon daiteke. Txikizkari asko merkatari independenteak dira, baina badira
enpresa-elkarte edo kontratu bidezko erakunderen batean elkartzen diren gero eta merkatari
gehiago ere.
Txikizkariak mota askotakoak izan daitezke, forma edo tamainaren aldetik, eta, gainera, azken
urteetan gero eta establezimendu mota gehiago agertzen joan dira:
• Saltoki espezializatuak. Produktu-lerro estuak izaten dira, barietate handiak eskaintzen
dituztenak. Adibidez, arropa-dendak, liburu-dendak…
• Biltegi handiak. Produktu-lerro ezberdinak eskaintzen dituzte, eta lerro bakoitza sekzio
batean kudeatzen da. Adibidez, arropa, etxeko altzariak, etxetresna elektrikoak…
• Supermerkatuak. Saltoki handiak dira, kostu baxukoak eta marjina murriztudunak. Barietate
handia dute arropan, janarian eta etxeko produktuetan.
• Komenientziazko dendak. Denda txikiak dira, egoitzalde zonaldetik hurbil kokatuak, eta aste
osoan zehar ordu ezohikoetan irekitzen dituzte. Errotazio handiko lerro mugatuak dituzte,
komenientziazko produktuak eskainiz.
• Deskontuko dendak. Produktu-lerro zabala eskaintzen dute, marjina estuarekin eta
salmenta-bolumen handiagoarekin.
• Prezio baxuko xehekariak. Gehienetan, produktu merkeagoak izaten dituzte, bai
handizkariei erostean eta bai txikizkariek produktu horiek saltzean. Soberakinak, produktu
irregularrak eta hondarrak izaten dira.
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• Azalera handiak. Elikaduran eta ohiko beste produktuetan eskaintza handia dute, eta
zerbitzu asko eskaintzen dituzte aldi berean. Lan kualifikatua egiten duten pertsonak daude.
• Katalogo bidezko dendak. Hautaketa zabala eskaintzen dute, errotazio altua, eta
deskontuko prezioan eros daitezke.
Gaur egun, txikizkarien hazkundea ari da gertatzen, eta, horretan, zenbait faktorek izan dute
eragina:
• Interneten garapenak zeresan handia izan du hazkuntzan, salerosteko modu berriak sortu
direlako sarean.
• Txikizkari handi batzuek fabrikatzaileak beren menpe egotea lortu dute. Eroski da horietako
adibide bat.
• Teknologiaren aurrerakuntzak txikizkarien kostuak murriztu dituzte.
• Zenbait txikizkarik erosketak egitearen beharra pertsonen arteko topagune bihurtu dute,
mota guztietako zerbitzuak barneratuz eta erosketak aisialdiarekin lotuz.

5.8.3. Handizkarien eta txikizkarien marketin-erabakiak
Merkatu-objektiboaren zehaztapena eta posizionamendua:
• Banatzaileek beren merkatua mugatu behar dute, bezeroak segmentu konkretu batzuetara
soilik bideratuz. Ezinezkoa da merkatu osora ailegatzea, gero eta zabalagoa delako eta
enpresen baliabideak ere murriztuak direlako.
• Enpresaren arrakastarako beharrezkoa da posizionamendu zehatza, hori baita bezeroei
produktu bat beste batetik bereiztea eragiten diena.
Marketin-mixaren erabakiak:
• PRODUKTUA / ZERBITZUA. Banatzaileek zein produktu edo zerbitzu eskainiko duten erabaki
behar dute, produktua desberdintzen saiatuz.
• PREZIOA. Banatzaileek prezioa ezartzerako orduan, posizionamendu, merkatu-objektibo,
produktu-zorro, zerbitzu eta lehiakideen araberakoa izan ohi da.
• KOMUNIKAZIOA. Banatzaileek modu eraginkorrean kudeatu behar dituzte bezeroengana
heltzeko komunikazio-baliabideak (publizitatea, merchandaisinga, Internet…).
• KOKAPENA. Txikizkariak bezeroak erakartzeko leku estrategikoetan kokatu behar dira. Gaur
egun, dendak leku berdinean biltzeko joera dute. Handizkariak kostu txikiko biltegietan
kokatzen dira. Gainera, teknologia berriek salerosketa-prozesua bizkortu eta merketu egin
dute.
Bai handizkariek bai txikizkariek produktuen eta zerbitzuen ezaugarriei, marketin-mixaren
zehaztapenari, prezioen maila eta deskontu-sistemei, salmenta-sustapenei eta kokalekuari
buruzko erabakiak hartu behar dituzte.
Handizkariaren eskaintza izango da eskaintzen dituen produktuen eta zerbitzuen aukera. Hau
da, barietatea. Handizkariei presio handia egiten zaie produktuen lerro osoa banatzeko eta
stock nahikoa izateko, eskaerak berehala bidali ahal izateko. Baina jardunbide horrek kostuegiturari eta mozkinei eragiten die. Handizkariek banatzen dituzten produktu-lerroen kopuru
eta igorpenen abiadura- eta fidagarritasun-mailaz zehazten dute haien zerbitzuen-maila.
Handizkarientzako gakoa izango da xede den publikoarentzako balio handieneko zerbitzuen
mixa aurkitzea. Ondorioz, handizkariek bezero industrialek ala txikizkariek gehien balioesten
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dituzten produktu eta zerbitzuak aztertu beharko lituzkete eta, horren arabera, zehaztu zein
utz ditzaketen bazterrean eta zeinegatik kobratu beharko luketen gehiago.
5.8.3.2 Txikizkarien marketin-mixeko erabakiak
Txikizkariek lau esparrutan hartzen dituzte marketin-erabakiak: xede den publikoa eta
zerbitzuaren kokapenaren zehaztapena; produktuen aukera eta zerbitzu-maila; prezioak;
sustapena eta tokia (kokalekua).
• Xede den publikoa eta kokapenaren zehaztapena
Txikizkariek, lehenik eta behin, zein motatako kontsumitzaile mota erakarri nahi duten erabaki
behar dute. Horren arabera, kontsumitzaileen zein segmentu erakarri nahi duten zehaztu
behar dute, eta, horrekin batera, haien eskaintzaren posizionamendua ala kokapena ezarri
ahalko dute.
Horretarako, xede den publikoaren beharrak eta nahiak aztertu behar dira aurretik, eta ikertu
haiek zer nahi duten (produktu-aukera, estilo-aniztasuna, erosotasuna, prezioen mailak,
etab.).
Izatez, merkatua definitu eta haren ezaugarriak zehaztu arte, txikizkariek ezin izango dituzte
marketin-erabakiak hartu. Hau da, aldez aurretik hori zehaztu gabe, ezin izango dute ezer
erabaki produktuaren aukera, zerbitzu, prezioen finkapen, publizitate, dendaren estilo, edo
kokapena indartzera bideratutako erabakien inguruan.
• Produktuen aukera eta zerbitzu-mailari buruzko erabakiak
Txikizkarien kasuan, txikizkariek produktuaren hiru aldagai nagusiren inguruko erabakiak
hartu behar dituzte: produktuen aukera, zerbitzuen mixa eta dendaren giroa.
*Txikizkariaren produktu-aukerak beste lehiakideengandik desberdintzea lortzen duen
heinean eta kontsumitzaileen beharrak eta desioak asetzen dituen neurrian, balioa sortzeko
aukera gehiago izango ditu.
*Bestetik, txikizkariek eskaintzen duten zerbitzuen mixa ere desberdintzapenerako aldagai
bezala erabil daiteke. Horren arabera, salgaiak edozein momentutan erosteko aukera ematea
balio-proposamen interesgarria izan daiteke, bereziki ordutegi komertzialean erosketak egin
ezin dituen horrentzat.
* Azkenik, dendako giroa eta bertan egin daitezkeen jardueren multzoa
desberdintzapenerako beste aukera bat da banatzaileentzat. Horren adibide izan daiteke
Abercrombie&Fisch arropa-denda, zeinetan modelo-itxura duten dendariek egiten baitizute
harrera dendara sartzerakoan.

119

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

Iturria: https://www.abercrombie.com/shop/eu-es/novedades

Asko dira erosketa bera esperientzia bilakatu nahirik dendak antzoki bihurtzen dituzten
txikizkariak, kontsumitzaileak erosketa-ingurune berezietan barneratzen dituztelarik.
Ingurune horietan, bezeroek erosketa-esperientziak bizi izaten dituzte. Txikizkariek dendetako
giroa erabil dezakete lehiakideengandik desberdintzeko. Horren adibide izan daiteke REIren
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Denverreko saltokia. REIren dendetan, kontsumitzaileek eskaladako ekipoak proba ditzakete
eskaladako horma izugarrian, edo Gore-Tex anorakak proba ditzakete simulatutako euripean.

Denver FlagStore

Iturria: https://mithun.com/project/rei-denver-flagship-store/

CASE STUDY REI —Closed in Black Friday—
Azter ezazu honako esteka honetan proposatzen den bideoa, eta adieraz ezazu
zein diren REIren dendak Black Friday egunean ixteko arrazoiak.
http://indoorwalls.com/listings/REI

Iturria: https://blog.americansforthearts.org/2019/05/15/marketing-in-pursuit-of-purpose

•

Prezioak ezartzeari buruzko erabakiak
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Txikizkarien prezio-politika bat etorri behar da aldez aurretik zehaztutako enpresaren xede
den publikoarekin eta posizionamendu ala kokapenarekin, eta koherentzian egon behar du
gainerako marketin-mixeko aldagaiekin. Horrez gain, kontuan hartu beharko dira lehiakideek
prezioak finkatzeko dituzten estrategiak ere.
Prezio-estrategia bi adierazleren inguruan ezarri behar da. Batetik, lortu nahi diren marjinak,
eta, bestetik, fakturazio-maila edo salmenta-bolumena. Bi aldagai horien arteko oreka bilatu
behar da. Izan ere, batak bestearekin talka egiten du, eta ez da bideragarria marjina altuko eta
aldi berean errotazio altuko produktua/zerbitzua saldu ahal izatea. Hortaz, txikizkari gehienek
bi aukeren artean bat hartu behar dute: edo errotazio baxuko produktu garestia saldu eta
marjina handiak lortu (adibidez, denda esklusiboak ala espezializatuak); edo marjina txikia
ematen duten errotazio altuko produktuak eskaini salmenta-bolumen handiagoa lortzeko
(adibidez, deskontu-dendak).
Aurrekoaz gain, txikizkariek ere erabaki beharko dute merkealdiak noiz gauzatu eta zenbateko
prezio-beherapenak ezarri.
• Sustapenari eta komunikazioari buruzko erabakiak
Txikizkariek kontsumitzaileengana iristeko sare sozialak, publizitatea, banakako salmenta,
salmenten sustapenak, harreman publikoak eta zuzeneko marketina erabil ditzakete. Sare
sozialen artean, Facebook eta Instagram izan daitezke erakargarrienak merkaturaketari
dagokionez; baina, horrez gain, txikizkari gehienek ere gaur egun beren webgunea kudeatu
behar dute. Publizitateari dagokionez, aldizkari ala egunkarietan artikuluak barnera ditzakete,
eta posta bidezko publizitatea bidali. Banakako salmentak salmentetako langileen
prestakuntza zaintzea eskatzen du, nola gogobete bezeroen beharrak eta nola egin kasu beren
erreklamazioei. Sustapenen artean, txikizkariek salmenta-puntuan erakustaldiak ala
lehiaketak egiteko aukera daukate. Eta, bestetik, harreman publikoetako jardueren artean,
prentsaurrekoak, produktuen aurkezpenak, denden inaugurazioak, ekitaldi bereziak ala
jendaurreko jarduerak egin ditzakete, besteak beste.
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6 KOMUNIKAZIO-ESTRATEGIAK
Gaurko enpresen arteko lehiakortasun handia kontuan hartuta, produktu edo zerbitzu on bat
izatea eta berau bezeroen esku prezio lehiakor batean eskaintzea ez da nahikoa bere arrakasta
ziurtatzeko. Marketin-helburuen lorpena, neurri handi batean, merkatuarekin komunikatzeko
gaitasunarekin lotzen da. Ondorioz, beharrezkoa da enpresek bezeroei beren balioproposamenaren berri ematea.
Horrela, enpresak ezagutzera eman behar du bere burua eta, aldi berean, bere jarduera
adierazi, eta produktu-zerbitzuari, prezioen mailari eta banaketari buruz informatu.
Komunikazioa, beraz, marketinaren aldagai garrantzitsuenetarikoa da; gaur egun,
beharrezkoa da, bai enpresek duten kanpo-proiekzio beharragatik, bai helburu komertzialen
lorpenean duen garrantziagatik.
Marketin-aldagai moduan, komunikazioa saiatuko da enpresaren produktu/zerbitzuei buruz
informatzen, gogorarazten eta merkatua limurtzen. Bestalde, komunikazioak eskaria pizten
lagundu dezake, enpresaren irudia aldatuz, mantenduz, sortuz edo sendotuz.
Atal honetan, marketin-mixeko azken tresna landuko dugu: komunikazioa. Ez da nahikoa
enpresek bezeroarentzako balioa sortzea. Hori baino gehiago egin behar dute; komunikazioa
erabili behar dute balio hori argituz eta limurtuz komunikatzeko. Komunikazioa ez da tresna
bakar bat, baizik eta hainbat tresnak osatutako multzoa.
Marketineko komunikazio integratuaren bitartez, enpresak komunikazioaren elementu
guztiak era koordinatuan kudeatuko ditu, erakundeari eta bere produktu eta zerbitzuei
buruzko mezu argia, koherentea eta erakargarria garatzeko.
Batetik, komunikazioa garatzeko kontuan hartu beharreko testuinguru aldakorra aurkeztuko
dugu. Ondoren, komunikazioaren ingurune aldakor horren baitan marketineko komunikazio
integratua garatzeko garrantzia azpimarratuko dugu. Horrekin batera, komunikazio integratua
lortzeko enpresak aukeran dituen komunikazio-tresna ezberdinen ezaugarriak eta
komunikazio-mix aproposa garatzeko jarraibideak adieraziko ditugu. Ondoren, marketineko
komunikazioa era eraginkorrean garatzeko jarraitu beharreko urratsak aztertuko ditugu.
Azkenik, komunikazioko aurrekontua definitzeko prozesua eta aukera ezberdinak zehaztuko
ditugu.

6.1. MARKETINEKO KOMUNIKAZIOAREN TESTUINGURUA
Azken urteotan, sakonki aldatu da marketineko komunikazioa egiteko testuingurua. Ondorioz,
marketineko zuzendariek aurre egin behar diete errealitate berriei marketineko
komunikazioan.
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Iturria: https://www.youtube.com/watch?v=le77V0CMxq4&feature=fvsr
Batetik, masa-merkatuen zatikatzea gertatu da, azpimerkatu ugari sortuz. Horren eraginez,
enpresek albo batera utzi dituzte marketin-estrategia uniformeak. Pertsona guztientzako
marketin-estrategiak gauzatu beharrean (masa-marketina), marketin segmentatuaren bidea
hartu dute enpresa askok. Bide horrek pertsona ala segmentu zehatzekin komunikatzeko
estrategia bereizia eta pertsonalizatua garatzea ekarri du. Horrela, enpresek harreman
estuagoak garatu dituzte bezeroekin gero eta gehiago, marketin-programa
pertsonalizatuagoak garatuz.
Bestetik, informazioaren teknologien aurrerapen handiak gertatu dira, eta horrek marketin
segmentaturako joera bizkortu egin du. Gaur egun, informazioaren teknologiei esker,
marketineko arduradunek bezeroen inguruko informazio zehatzagoa lor dezakete, eta haien
beharren hurbileko jarraipena egin. Informazio-teknologien aurrerakuntzek ere
komunikazioaren segmentazioa erraztu dute (telefono mugikorrak, Internet, etab.).
Azkenik, eta aurrekoari loturik, marketin masiboak hedabideen belaunaldi berri bat ekarri
zuen bezala, esan beharra dago marketin segmentaturako aldaketa eta komunikazioaren
ingurune aldakorra marketineko komunikazioaren eredu berri bat ari direla sortzen. Horren
adibide, duela urte batzuk eginiko ikerketa baten arabera, 12 eta 34 urte bitarteko gazteen
laurdenak ez zekien AEBko 4 telebista kate ospetsuenak zein ziren (ABC, CBS, NBC eta Fox).
Oro har, enpresek gutxiago komunikatzen dute masa-hedabideen bidez, eta maizago, berriz,
banakako hedabideen bidez. Hau da, komunikabideak ere zatitu eta ugaritu egin dira azken
urteotan, pertsona/segmentu ezberdinetara bideratuta dauden komunikabide askoren
sorrerarekin. Komunikazioa era modernoan egiteko hedabide berrien adibide izan daitezke
honako hauek (beste batzuen artean): kable bidezko telebista-kateak, telebista «nahieran»
ikusteko aukera, Internet bidezko katalogoak ala produktuak telebistako programetan
aurkeztea (product placement). Azken horren adibidea ikus daiteke segidan:
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Product Placement: La casa de Papel-Estrella Galicia. Click (https://vimeo.com/237548827)
Baina, esan beharra dago komunikabideen zatiketak arazoak ekar ditzakeela. Kontsumitzaile
batek iturri ezberdinetatik jaso ditzake enpresaren mezuak (irratitik, Internetetik, telebistakate ezberdinetatik, aldizkarietatik…). Iturri horietatik jasotzen dituen mezuak
kontraesankorrak badira, markaren irudia eta posizionamendua nahasiak izango dira.
Komunikazio-ekintza ezberdinak espezializaturik dauden enpresa ezberdinen esku uzten
baditugu (publizitatea, publizitate-agentzia baten esku; marketin zuzeneko ekintzak, marketin
zuzeneko agentzia baten esku….), handiagoa izan daiteke mezu kontraesankorren arazoa. Hori
dela eta, ezinbestekoa da komunikazio integratua lantzea.

6.2. KOMUNIKAZIO INTEGRALA
Enpresarentzat oinarrizkoa da komunikazio-estrategia bat eraikitzea, non igorritako
informazioaren koherentzia bilatuko baita, behintzat enpresak kontrola ditzakeen iturrien
artean. Modu horretan, enpresak era kontzientean planifikatu beharko du komunikazioa, eta
hori zorizkoa izatea ekidin.
Komunikazio integratuak zera esan nahi du: enpresak bere eskura dauden komunikabide
guztiak koordinatzen dituela, enpresari buruzko eta bere produktuei buruzko irudi garbi,
koherente eta sinesgarria bideratzeko.
Marketineko komunikazio-kanpaina integralak gero eta enpresa gehiagotan
erabiltzen dira gaur egun. Enpresak kontu handiz integratzen ditu horiek bere komunikaziokanal
guztietan, igorritako mezuak erakundeari eta markei buruzko mezu argia, koherentea eta
erakargarria eskain dezan. Kontzeptu horrek marketineko komunikazio osoaren estrategiari
erantzuten dio, bezeroarekin harreman sendoak eraikitzera bideratuz. Komunikazio-kanpaina
integratuak enpresaren mezu eta irudi guztiak biltzen ditu. Komunikabide desberdinen bidez
mezu eta itxura bera eman behar dute, bezeroari sentsazio berdinak sorraraziz.
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Hona hemen komunikazio integralaren adibide bat:

VOLOTEA KASUA
Voloteak ideia bat izan zuen: Bilbotik 8 hirietara zuzeneko hegaldian eta merke hel
daitekeela. Hori adierazteko tonu umoretsua erabili zuten, «Bilbainada» baten bitartez.
Bilboko auzo berri bezala aurkeztu zituzten Venezia, Viena eta beste iriztokiak. Horretarako,
komunikazio-bitarteko desberdinak erabili zituzten: San Mameseko pantaila erraldoia,
tranbiaren kanpoaldeak, Bus-geltokietako Opieak, Bilboko kaleetan zehar obra erraldoietan
jarritako kartel erraldoiak, etab. Denetan islatzen zen ideia berdina zen, honako irudi
hauetan ikus daitekeenez.

Iturria: Google bilatzailean eginiko pantaila-irudia
Bestetik, “«Los bilbainitos» abestia ere Volotearen irudi bilakatu zuten, eta bilbotarrentzat
hain famatua den abesti horretako letra ere egokitu zuten, bertan zortzi hiri horiek aipatzen
zirelarik:

Iturria: webgune honetatik egokiturik https://ros.es/trabajos
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6.3. KOMUNIKAZIO-PROZESUA
Marketineko komunikazio-prozesuaren eredua azaltzen da atal honetan. Izatez, komunikazio
integral baten plangintzak argi eta garbi identifikatu behar ditu elementu hauek, ondoren
komunikazio-plan integral bat gauzatu ahal izateko.
Lehenik eta behin, xede den merkatua identifikatu egin beharra dago, erakundearen
komunikazioaren hartzaile izango diren ikus-entzuleak, hain zuzen ere. Izatez, komunikazioprozesuaren abiapuntua bezeroak dira, eta, ondorioz, haiek erakundearekin ala markarekin
daukaten harremana edo honekiko daukaten interesa aztertu beharko litzateke.
Komunikazio integralak komunikazio-programa koordinatua osatzea eskatzen du. Hau da,
bezeroekin harremanak izateko aukerak kontuan hartzen dituena, eta baita bezeroengandik
erantzunak jasotzeko aukerak ematen dituena ere. Enpresaren marketineko komunikazioa
marka ezagutzeari, marka-irudiaren kudeaketari eta bezeroen lehentasunei berehalako
erantzuna ematera bideratzen da askotan, baina Harreman Marketinaren ikuspegitik, gero eta
garrantzitsuagoa da bezeroekin epe luzeko harremanak kudeatzea.
Eraginkortasunez komunikatzeko, marketineko profesionalek komunikazioa nola aritzen den
ulertu beharko dute. Komunikazioan, 14.2 irudian azaltzen diren 9 elementuek esku hartzen
dute. Horietatik bi elementu dira komunikazioko eragile nagusiak: igorlea eta hartzailea. Beste
bi komunikaziorako funtsezko tresnak dira: mezua eta kanala edo komunikabidea. Beste lau
elementu komunikazioaren funtzio nagusiak izango dira: kodetzea, dekodetzea, erantzuna eta
atzeraelikadura. Irudian azaltzen den azken elementua sistemaren zaratak (interferentziak)
dira.
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FIAT CINQUECENTO KASUA
1994. urtean Fiat-ek komunikazio kanpaina bat diseinatu zuen zeinetan 50.000 neska
gazteei amodiozko gutunak bidali zizkien, beraien arteko erakargarritasunari buruz hitz
egiten zuelarik. Mezuaren igorlea ezezaguna suertatu zen hartzailearentzat. Beranduago,
beste gutun bat bidali zitzaien, miresle ezkutua Cinquecento zela argituz eta autoa
probatzera etor zitezen gonbidaturik. Komunikazio modu berritzaile eta erakargarria izatea
espero zuena, higuingarri suertatu zen emakume askorentzat, egun batzuetan zehar
erasotuak sentitu baitziren. Kanpainak autoa ezagutzera eman zuen arren, emakume asko
ez zeuden erabat pozik ideiarekin eta Emakumearen Institutuaren bitartez kanpaina salatu
zuten.

Aztertu ezazu ondoren adierazten den kasua, eta adierazi ezazu nola izan zitekeen gaur
egunhartzaileen izango luketen jarrera:

Iturria: Kotler, Amstrong eta beste batzuk, 2000; 329. orrialdea

6.4. KOMUNIKAZIO ERAGINKOR BATEN PROGRAMAZIOA
Komunikazio integratua eraginkorra izan dadin, enpresak honako pauso hauek bete behar
ditu: helburu publikoa zehaztu; komunikazio-helburuak zehaztu; mezua diseinatu;
komunikabidea aukeratu; mezuaren iturria edo igorlea aukeratu; eta informazioa jaso,
atzeraelikadura edo feed-back bide bati esker.

6.4.1. Xede den publikoaren zehaztapena
Helburu publiko deritzo enpresak bere mezua helarazi nahi duen pertsona, erakunde edo
kolektibo multzoari. Xede den publikoa banakakoa izan daiteke, taldea, publiko berezia edo
orokorra. Oso garrantzitsua da enpresak bere helburu publikoa zehaztea. Xede den publikoa
eroslegaiak izan daitezke, edo gaur egungo erabiltzaileak, erosketa-erabakia hartuko dutenak
edo erabaki horretan eragina dutenak.
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Xede den den publikoa ezagutzen bada, gauzak erraztu egiten dira komunikatu beharreko
mezua eta horren forma, eta baita igorri beharreko tokia zein unea mugatzerakoan. Hau da,
zer esango duen, nola, noiz, non, eta nork esango duen.
Aurreko arrazoi horiengatik, enpresak informazioa helarazi nahi dion publikoa zein den eta
nolakoa den zehaztu beharko du. Honako hauek dira enpresak ezagutu beharreko helburu
publikoaren ezaugarri garrantzitsuenak: profil soziala, ekonomikoa, geografikoa,
demografikoa, psikologikoa, bizitza-estiloa eta balioak, motibazioak, kontsumo-ohiturak, eta,
bestetik, enpresa/marka/produktu/zerbitzuarenganako jarrerari buruzko informazio guztia.
Informazio hori ezagutzeak talde homogeneoak egitea baimentzen du, eta komunikazioa talde
bakoitzari egokitu beharko zaio.

6.2.2. Xede den publikoaren zehaztapena
Behin xede den publikoa aukeratu eta definitu denean, enpresak komunikazio-ekintzekin lortu
nahi dituen helburuak zehaztu beharko ditu. Marketin-plan globaleko helburuen lorpenerako
komunikazioak lortu nahi duena adierazi beharko du enpresak, arrakasta komertziala lortzeko
beharrezkoa den koherentzia bilatuz.
Ekintza komertzialen azken helburua enpresaren produktu eta zerbitzuen salmenta izaten da
gehienetan. Baina erosketa kontsumitzailearen erabaki-prozesu luze baten ondorioa da, eta
ez abiapuntua. Horregatik, xede den publikoak enpresaren produktua erosteko aldez aurretik
duen jarrera jakin beharko dugu. Ondorioz, bezeroa erosteko jarrerari dagokionez zein fasetan
dagoen jakin beharko dugu, eta, ondoren, horren arabera mezua egokitu.
Hemen ikus daiteke umeei bideratutako publizitateak zein eragin izan dezakeen erabakiirizperik ez daukatenean.

Iturria: Eitb 360 grados. «ComerMalMata» saioa.
Gerta daiteke helburu publikoak enpresaren produktuari buruz ezer ez jakitea, izena jakitea
edo ezaugarri batzuk ezagutzea. Beraz, produktuari buruzko kontzientzia eta ezagutza piztea
izango da komunikazioaren lehenengo helburua. Beste hitz batzuetan, nabarmentasuna
lortzea. Enpresa batek produktuak edo zerbitzuak saldu ahal izateko, beharrezkoa da lehenik
merkatuak horiek ezagutzea. Asmoa da merkatuan produktua/marka/enpresa ezaguna izatea,
eta kontsumitzaileak behar bat asetzeko produktu onargarrien artean kokatzea. Produktu,
zerbitzu edo marka bat sarrera fasean dagoenean, nabarmentasuna lortzea izaten da
oinarrizko helburua, nahiz eta bestelako faseetan ere helburu hori plantea daitekeen.
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Helburu publikoko kontsumitzaileek produktua ezagutzen dutenean, beren interesa piztu
beharko du komunikazioak, produktua atsegin dezaten. Hori lortu dugunean, lehentasuna
lortu beharko genuke (helburuko publikoko kontsumitzaileek gure produktuari lehentasuna
ematea, gure produktua lehiakideen produktuen aurretik egotea kontsumitzaileen buruan).
Horren ostean, kontsumitzailea ziur egotea lortu beharko genuke (kontsumitzaileek sinestea
gure produktua beren erosketa-aukerarik onena dela) Kontsumitzailea pauso horretara heldu
denean, enpresak kontsumitzaileak konbentzitu beharko ditu azken pausoa eman dezaten:
erosketa.
6.4.3. Mezuaren diseinua
Mezuaren edukiari dagokionez,ZER esango dugun, baina baita NOLA esango dugun ere
(mezuaren egitura eta formatua) barneratu behar ditu.

Mezuaren edukia
Mezuaren edukiari dagokionez, enpresak mezu eraginkorra sortu behar du. Mezuak
kontsumitzailearen Arreta lortu behar du, bere Interesa mantendu beharko du, produktua
erosteko Desioa piztu behar du, eta Akziora heltzera animatu beharko du (AIDA eredua).
Mezuaren edukiak argudio mota ezberdinak erabil ditzake komunikazioaren helburuak
lortzeko: argudio arrazionalak eta argudio emozionalak.
Argudio arrazionalez hitz egin dezakegu, pertsonen interes arrazionaletan zentratzen badira.
Argudio arrazionalek zera azpimarratzen dute: produktuak eskaintzen dituen mozkin
funtzionalak eta bezeroen beharrak nola aseko dituen (produktuaren ezaugarriak, diseinua,
kalitatea, prezioa eta horrelako gauzak argudiatuz).
Argudio emozionalek, berriz, erosketa-prozesuan eragina izan dezaketen emozio baikorrak
eta ezkorrak erabiltzen dituzte.
Argudio moralak dira ikus-entzuleek zer “egoki” eta zer “gaizki” hartu behar duten adierazten
duten mezuak. Interes orokorreko gaietan erabili ohi dira, jendea gizarte-kausen alde ala
kontra jartzera animatzeko. Esate baterako, migrazioaren aurrean, klimaren aldaketaren
aurrean, edo COVID19ren kasuan kalera ateratzeko jarraitu beharreko segurtasun-kontuen
aurrean.

Mezuaren egitura
Mezua diseinatzerakoan, kontuan izan beharko dugu mezuaren egitura. Ildo horretan, honako
hau erabaki beharko dugu:
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* Mezuak ondorio bat eman behar duen ala ez. (Adibidez, FAD erakundeak egindako
publizitate-kanpaina batzuetan, ondorioa ematen da: «DÍ NO», «HABLA CON TU HIJO».
Erakunde berberak egindako beste kanpaina batzuetan, galderak egiten dizkio helburu duen
publikoari, hark erantzun dezan: «¿HAS PROBADO A DECIRLES ALGO?»; «DROGAS, ¿TÚ CÓMO
LO VES?»
* Aldebakarreko ikuspegia (mezu unilateralak) edo aldebiko ikuspegia (mezu bilateralak)
eman. Mezu unilateralak erabiltzen dira balio positibodun argumentuak bakarrik proposatzen
direnean, eta mezu bilateralak, berriz, alderdi negatiboak ere agertzen direnean (adibidez,
AVIS enpresak azpimarratzen du ez dela bere sektoreko liderra komunikazio-ekintza
ezberdinetan, horren eraginez «We try harder» lema sortuz). Mezu bilateralak, produktuaren
akats batzuk aipatzen dituztenak, egokiagoak izan daitezke hartzaileen asoziazio negatiboren
bat gainditu nahi denean, proposatutako objekzioen kontrargudiaketa baimentzen baitute.

Horrez gain, enpresak mezuaren formatua aukeratu beharko du: diseinua, konposaketa,
testua, koloreak, hitzak, soinuak, ahotsak… Horrek guztiak erabiliko den komunikaziobitartekora egokiturik egon behar du. Adibidez, mezua produktuan integraturik badago,
marka-izena eta logotipoa edo horrekin batera beste informazioren bat, kontuan hartu
beharko dira produktuaren ezaugarriak. Komunikaziorako beste bitarteko bat erabiltzen bada,
haren izaera zein den hartu beharko da kontuan (adibidez, irratian ahotsa eta prentsan
tipografia/kaligrafia).
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Irudien iturria: Banco de imagenes y signos LSE Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
http://www.fundacioncnse.org/educa/
DROGEKIN BIDAIATZEAK ZURE BIZITZA ETETEN DU
(Osasun Ministerioa, Espainiako Gobernua, 2019ko kanpaina)

Argazkia: Movimiento por la Paz // www.mpdl.org
Azter ezazu kanpaina, eta erantzun honako galdera hauek:
1.- Zein dira kanpainaren testuingurua eta helburua?
2.- Komunikazio-prozesuaren elementuei dagokienez, zein da mezuaren igorlea? Eta
hartzailea?
3.- Azter ezazu mezuaren diseinua. Adierazi zein den argudioa adierazteko modua
(edukia), mezuaren egitura eta mezuaren formatua.
Egilea: Unai Tamayo Orbegozo.
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6.4.4. Komunikabideen aukeraketa
Helburu den publikoarengana enpresaren mezua helarazteko bide edo kanal egokienak zein
diren erabaki beharko du enpresak. Komunikazio-kanalen sailkapena egiterakoan,
hartzailearekin duen harremanaren arabera egiten da, eta, horrela, kanal pertsonal eta
inpertsonalak bereiz ditzakegu.
Kanal pertsonalak agertzen dira bi edo pertsona gehiago beren artean zuzenean
komunikatzen direnean. Mezu-igorlea eta hartzailea aurrez aurre komunika daitezke
(telefonoz, posta elektronikoz, whatsapp bidez…). Kanal horiek komunikazioa bi alderditakoa
izatearen abantaila dute, eta, beraz, komunikazioan parte hartzen duten parteek argudiatzeko
eta kontraargudiatzeko aukera ematen dute. Bestalde, mezua hartzailearen ezaugarrien
arabera egokitu daiteke.
Kanal pertsonal batzuk enpresaren kontrolpean daude (saltzaileak, adibidez). Kanal
kontrolagarri horiek enpresak igortzen dituen mezuen forma eta edukia bermatzen dituzte.
Beste kanal pertsonal batzuk, berriz, kontrolaezinak dira. Kontsumitzaileak enpresari edo bere
produktuei buruzko informazioa enpresaren kontrolpean ez dauden kanaletatik jaso dezake
(preskriptoreak; erreferentzia-taldeak (iritzi liderrak; kontsumitzaileen aldeko erakundeak);
elkarbizitza-taldeak (familia, lagunak, auzokoak, lankideak…) Hala ere, enpresak bide
ezberdinak erabil ditzake iritzi lider eta preskiptoreen artean jarrera onuragarriak sortzeko
asmoz. Horrela, kontrolagarriak izan gabe, enpresarenganako eta bere produktuenganako
joera positiboa sor dezake kontsumitzaileen aurrean (begira ezazu liburuan, zer egin duten
BMW enpresakoek Mini automobila AEBn ezagutarazteko, Buzz Marketing edo zurrumurruen
marketinari esker).
Kanal inpertsonalak kontaktu pertsonalizatua baimentzen ez dutenak dira, eta komunikazioa
zentzu bakarrekoa da (bide masiboak: telebista, irratia, prentsa, zinema, ingurunea, Internet...
Inguruneko bideak: eskaparateak, eraikinak...). Mezu uniforme eta estandarizatuen bitartez,
pertsona multzo handi batengana jotzen du enpresak kanal inpertsonalei esker. Kanal mota
hauetan ezin daiteke berehalako erantzunik lortu.
Kanal pertsonalek kanal inpertsonalen aurrean dituzten abantailak argiak dira. Hala ere,
inpertsonalek bi oinarrizko abantaila agertzen dituzte: kontaktu bakoitzeko kostu txikiagoa
suposatzen dute, eta denbora laburrean pertsona askori mezuak bidaltzea baimentzen dute.
Bide pertsonalek, beren sinesgarritasun-maila handia dela eta, ahalmena dute kontsumitzaile
potentzialek erosketaren aurrean duten portaeran eragiteko.

6.4.5. Mezuaren iturria edo igorlearen aukeraketa
Komunikazioaren eraginkortasuna igorlearen ezaugarriekin estuki erlazionatuta dago,
gehienbat bere erakargarritasun-, botere- eta sinesgarritasun-mailarekin.
Alde horretatik, garrantzitsua da bereiztea prozesua hasten duenaren —komunikazio
komertziala erabiltzen duen enpresa edo erakundea— eta berarentzako komunikazio-lanetan
bitartekaritza-lana egiten duenaren artean —mezua transmititzen duen pertsona, erakundea
edo bidea—. Igorlearen eta bozeramailearen irudia nahastu egin baitaitezke. Ondoren,
Eroskiren 50. urteurrena ospatzeko kanpaina azaltzen da. Egin ezazu bertan agertzen diren
igorleen hausnarketa. Nor dira? Zer lortzen da horrekin?
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Iturria: Eroski.com https://www.youtube.com/watch?v=6jnpjXjFLSc
Arrazoi horregatik, iragarleek askotan pertsona ospetsu, jakintsu edo gizartean arrakasta
dutenengana jotzen dute bozeramaile-lanetan ibiltzeko. Izan ere, igorlearen sinesgarritasunak
eragina izan dezake mezuaren eraginkortasunean, hori limurtzaileago eginik. Adibidez,
osasunarekin lotura duten produktuak iragartzeko, ohikoa izan da mediku edo odontologoen
irudia erabiltzea.

Dena den, enpresek zuhurtziaz jokatu behar dute beren markaren ordezkari izango diren
pertsona ospetsu horiek aukeratzeko orduan. Izatez, bozeramaile egokia aukeratzen ez
badute, horrek efektu negatiboak ere ekar ditzake, eta kontrako efektua ere ager liteke; hau
da, marka-irudiari kalte egin diezaioke.
Aurrekoaren adibide izan liteke Xabi Alonsoren kasua; garai batean, irudi ona izan zitekeen
Emidio Tucciren kolekzioen aurkezpenerako. Gainera, aktiboan zegoen, Bayer Municheko
jokalari, eta Espainiako selekzioan ere bai.
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Iturria: https://www.youtube.com/watch?v=NCVkE673ZGs
Baina, aurrerago, delitu fiskalak leporatu zitzaizkion, Real Madrilen aritu zen garaikoak. Beraz,
gaur egun bere imagina erabiltzeak efektu negatiboak ekarri ahalko lizkioke El Corte Inglesi.
Ondorengo SPORT bitartekoaren atalean ikus daiteke egungo egoera azaltzen duen bideoa.

Iturria: La Vanguardia

Iturria: www.sport.es

6.4.6. Mezuaren atzeraelikadura
Mezua bideratu eta gero, mezuak helburu publikoan lortutako eragina neurtu beharko du
enpresak (mezua gogoratzen den ala ez, mezuarekiko jarrera nolakoa izan den, enpresari edo
produktuari buruzko jarrera aldatu den ala ez, produktua erosi den ala ez, etab… ).
Atzeraelikadura-prozesu honek ematen duen informazioaren arabera, produktuan edo
komunikazioan aldaketak ezar ditzake enpresak.
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BERDINTASUNA KOMUNIKABIDEETAN
Araudietan izandako aldaketak, emakumeen eta gizonen arteko berdinketan egindako
aurrerapenak, eta emakumeek irabazitako esparruak gorabehera, komunikabideek eta
publizitateak eskaintzen duten emakumearen irudiak oso estereotipatua izaten jarraitzen
du. Horrela izanda, eduki mediatikoek emakumea ez gaizki tratatzea, ez umiltzea edo
mendekotzat ez aurkeztea, eta, era berean, emakumeez eta gizonez ematen den irudia bat
etortzea lortu behar dute.

Hemen aurkitu dezakezu 2019 urteko jardueren memoria. Bertan salatu egiten dira enpresa
batzuek eginiko komunikazioak. Jasotako kexetan oinarrituta, Emakundek gomendioak
bidali dizkie egoitza soziala EAEn duten hainbat erakunderi. Gomendio guztiak
publizitate-dekalogoaren aplikazioan oinarritzen dira.

Aztertu ezazu PUBLIZITATE ETA KOMUNIKAZIO EZ SEXISTARAKO KODE DEONTOLOGIKOA
eta bilatu ezazu han adierazten den dekalogoaren punturen bat betetzen ez duen
iragarkiren bat. Esan zer ez duen betetzen eta horren zergatia.
Iturria: Emakunde (https://www.emakunde.euskadi.eus)
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6.5. KOMUNIKAZIO-MIXAREN ESTRATEGIA
Marketineko profesionalek komunikazio-mixa garatzeko bi estrategia jarraitu ditzakete:
- «Push» estrategiaren bitartez, fabrikanteek bitartekariei bideratzen dizkiete
komunikazio-ahaleginak (batez ere, banakako salmenta eta merkataritzako
sustapenak), ondoren haiek kanalean zehar produktuaren sustapena egin dezaten. Era
horretan, bitartekariek adieraziko dizkiete azken kontsumitzaileei produktuaren
onurak, eta haiek emango dute produktuaren erabilpenaren argudioen berri.
- «Pull» estrategiaren bitartez, fabrikatzaileek azken kontsumitzaileei zuzenduko
dizkiete marketineko jarduerak (batez ere, publizitatea eta kontsumitzaileei
bideratutako salmenta-sustapena). Era horretan, kontsumitzaileak xehekariengana
joango dira produktua erostera, produktua banaketa-kanaleko kideei eskatuz.

PUSH ESTRATEGIA

Fabrikatzailea

Bitartekaria

Kontsumitzailea

PULL ESTRATEGIA
Fabrikatzailea

Bitartekaria

Kontsumitzailea

Komunikazio-mixeko estrategia definitzeko enpresek hainbat faktore hartu behar dituzte
kontuan; hala nola, merkatuaren ezaugarriak, produktu-tipologia, bezeroen ezaugarriak, edo
produktuaren bizitza-zikloaren fasea, beste batzuen artean.
Merkatu motaren arabera, alda daiteke komunikazio-mixaren estrategia. Komunikazio-tresna
bakoitzaren garrantzia aldatu egingo da kontsumo-merkatuetan edo enpresen merkatuetan.
Orokorrean, enpresetatik kontsumitzaileengana aritzen diren enpresek (business-toconsumer, B2C) «pull» estrategiak erabiltzen dituzte, eta, horregatik, funtsen zatirik handiena
publizitatean gastatuko dute; ondoren, salmenten sustapena etorriko da, banakako salmentak
eta, azkenik, harreman publikoak. Baina enpresa-enpresa harteko harremanetan
dihardutenek (business-to-business, B2B) «push» estrategiak erabiltzeko joera dute;
aurrekontuaren zati handiagoa erabiltzen dute banakako salmentetan, ondoren salmenten
sustapenean, eta aurrekotuaren parte txikiagoa darabilte publizitatean edo harreman
publikoetako ekimenak antolatzeko.
Produktuaren bizitza-zikloaren fasearen arabera, alda daiteke komunikazio-tresnen
eraginkortasuna. Produktua berria denean eta lehengo aldiz merkaturatu behar bada,
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publizitatea eta harreman publikoak eraginkorrak izango dira marka ezagutzera emateko.
Salmenten sustapena ere erabilgarria izan daiteke kontsumitzaileak produktuaren lehenengo
proba egin dezaten motibatzeko. Banakako salmenta erabilgarria izan daiteke saltzaileak
dendetara bisita egin eta xehekariak motibatzeko salmenta-puntuan produktua eskuragarri
izan dezaten. Hazkunde fasean, ordea, produktua jadanik ezaguna denean, publizitatea eta
harreman publikoak eraginkorrak izan daitezke, baina ez horrenbeste. Heldutasunean,
salmenten sustapenak berriro garrantzia har dezake, eta publizitatea erabiliko da produktua
gogorarazteko. Azkenik, produktua gainbehera fasean dagoenean, berriro ere salmenten
sustapenak garrantzitsuak izan daitezke, baina, kasu honetan, produktuaren likidaziorako.
Produktuaren tipologiaren arabera, komunikazio-tresnen erabilpena ere egokitu beharra
dago. Horrela, banakako salmenta tresna aproposa izan daiteke errotazio baxuko eta prezio
altua duten produktuentzat. Maiztasun handiarekin kontsumitzen diren prezio baxuko
produktuen kasuan, ordea, publizitatea eta salmenta-sustapena eraginkorragoak izan
daitezke.
6.6. KOMUNIKAZIO-AURREKONTUA
Enpresak, komunikazio eraginkorra garatzeko, komunikaziora bideratuko den aurrekontua
zehaztu beharko du. Hau da, batetik, komunikazio-ekintzak bideratzeko aurrekontua zein den
ezarri beharko du, eta, bestetik, nola banatuko duen aurrekontu hori komunikazioko tresnen
artean, komunikazio-mix orokorra sortzeko.
Ohikoa da komunikazioari esleitutako aurrekontua izugarri aldatzea industria eta enpresa
batzuetatik besteetara. Komunikazioko gastua oso desberdina izan daiteke kontsumoondasunetan eta industria-makinerian. Badira sektore berean komunikazioan asko gastatzen
duten enpresak, eta baita aurrekontu askoz ere mugatuagoa dutenak ere.
Komunikazio-aurrekontua finkatzeko, enpresek honako lau metodo hauen artean erabaki
dezakete:
1.- Finkapen onargarria. Komunikaziorako aurrekontua enpresak aurre egin diezaiokeen
gastu-mailaren araberakoa izango da. Sistema honek ez du kontuan hartzen komunikazioak
salmentetan duen eragina. Komunikazio-aurrekontua ezartzeko metodorik desegokiena
litzateke.
2.- Salmenten gaineko portzentaje bat finkatzea. Aurreko salmenta kopuruaren edo
aurreikusitako salmenta kopuruaren gaineko portzentaje zehatz bat finkatzean datza. Metodo
honen desabantailetariko bat honako hau da: aurrekontua fondoen eskuragarritasunaren
araberakoa da, eta ez merkatu-aukeren edo produktu eta herrialde bakoitzaren beharren
araberakoa.
3.- Parekotasun konpetitiboa. Metodo hau honako sinesmen honetan oinarritzen da: enpresa
baten merkatu-kuota norberaren zein lehiakideen publizitate-aurrekontuaren arabera lortzen
da. Horrela, aurrekontua finkatzearen erregela lehiakideen komunikazioaren aurreko eta
aurreikusitako aurrekontuaren azterketan datza, aldagai hori ondo ezagutzeko eta ahalik eta
emaitza onenak lortzeko. Horrela, finkapenerako araua konpetentziaren ekintzak aztertzean
oinarritzen da (lehiakideek egiten duten berdina egitea merkatu-kuota mantentzeko asmoz,
edo gehiago inbertitzea horiek gainditzeko).
4.- Helburu eta ekintzen araberako metodoa. Metodo hau da, gure ustez, egokiena.
Komunikazioko aurrekontua finkatzeko, enpresak aldez aurretik komunikazio-helburuak eta ekintzak zehaztean datza. Behin helburuak zehaztu direnean, horiek lortzeko beharrezkoa den
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aurrekontua kalkulatu behar da ondoren, komunikazio-eginbeharrak gauzatzeko behar den
dirua adieraziz. Horretarako, komunikazioaren helburu zehatzak definitu behar dira, helburu
horiek lortzeko beharrezko zereginak erabaki behar dira, eta zeregin horiek aurrera eramateak
suposatzen duen inbertsioa kalkulatu behar da. Metodo honen bitartez, komunikazioan
inbertitutakoaren eta komunikazioaren emaitzen arteko harreman zuzena gertatzen da, eta
batak bestearengan duen eragina aurreikus daiteke.

6.7. KOMUNIKAZIO-TRESNEN MIXA
Normalean, enpresa edo erakundeek ez dute komunikazio-tresna bakarra erabiltzen, baizik
eta behar hori betetzeko egokiak diren tresnen konbinazio bat. Enpresak erabaki beharko du
zein izango den helburu publikoaren gain eragiteko konbinazio onena, eta baita tresna
bakoitzaren zenbateko proportzio erlatiboa egokituko zaion ere komunikazio-esfortzuan.
Aldagai eta tresna horien nahasketari komunikazio-mixa deritzo, eta honako hauek osatzen
dute: publizitatea, salmenten sustapena, harreman publikoak, salmenta pertsonala, eta
marketin zuzena. Horietariko bakoitzak bere ezaugarriak ditu, eta helburuen, helburu
publikoaren, mezuaren eta orokorrean jarraitu beharreko komunikazio-estrategiaren arabera
erabiliko dira. Horien erabilera konbinatuak sinergiak sortzen ditu; dena den, guztien arteko
integrazio egoki bat bilatu behar da.
Jarraian, tresna bakoitzaren ezaugarri nabarmenenak azalduko ditugu:

6.6.1. Publizitatea
Publizitatea da komunikazio inpertsonalaren tresnetariko bat, zeinetan enpresa
iragarlea, formatu edo mezu egoki baten bidez eta, orokorrean, ordaindu beharreko masazko
bideei esker, pertsona multzo handi batengana zuzentzen baita, bere jarreran eragiteko
helburuarekin, enpresa, produktu edo markari buruz informatu, limurtu, gogorarazi edo/eta
honen gaineko irudia sendotzeko.
Publizitate-kanpaina baten garapenak honako fase hauek ditu:
a.

Publizitate-helburuak finkatzea.

b.

Publizitate-aurrekontua finkatzea.

c.

Publizitate-estrategia bat diseinatzea.

d.

Publizitatea ebaluatzea.

a.- Publizitate-helburuak finkatzea.
Publizitate-kanpaina orok ondo definituta izan behar ditu bere helburuak eta helburu
publikoak, komunikazio-estrategia globaletik eta, azken finean, enpresaren marketinetik
datozenak. Publizitateak, komunikazio-tresna bezala, helburu eta publiko guztien lorpena
baimentzen du. Hala ere, bere ezaugarriak kontuan hartuz, produktuaren aurkezpenerako,
marka-irudia sortu, nabarmentasuna lortu eta posizionatzeko egokia da publizitatea.
Horrez gain, honako helburu hauek aipa ditzakegu:
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- Informazioa eman: produktu-kategoria berriak merkaturatu nahi ditugunean.
- Konbentzitu: helburu honek garrantzi handiagoa jasotzen du lehiakortasun-maila handitzen
denean.
-Gogoratu: produktua merkatuan dagoela gogorarazteko erabiltzen da askotan publizitatea;
batez ere, produktuaren gainbehera fasean dagoenean.

b.- Publizitate-aurrekontua finkatzea
Publizitate-aurrekontua finkatzeko, kontuan izan beharko ditugu honako faktore hauek:
- Produktuaren bizitza-zikloan zer nolako fasetan dagoen produktua: sarrera fasean
publizitate-aurrekontua handia izango da produktuaren nabarmentasuna lortzeko;
heldutasun fasean, berriz, aurrekontua ez da izango hain handia (salmentekin konparatuta).
- Merkatu-kuota. Merkatu-kuota txikia duen enpresa batek publizitate-aurrekontu erlatibo
handiagoa izango du.
- Lehiakortasun-maila zenbat eta handiagoa izan, handiagoa izango da publizitateaurrekontua.
- Markaren ezberdintzapena. Merkatuak ez badu gure marka besteetatik ezberdintzen,
publizitate-aurrekontu handiagoa behar dugu.

c.- Publizitate-estrategia bat diseinatzea
Publizitate-estrategia bi azpiestrategiatan sailkatu beharra dago: sormena eta baliabideena.
Biak era paraleloan egin behar dira, eta harreman konstantean, elkar baldintzatzen baitute.
Sormen edo mezuaren estrategia. Lehenengo eta behin, kontsumitzaileei komunikatu nahi
diegun mezu orokorra aukeratu beharko dugu, zer esan nahi dugun, mezuaren edukia.
Mezuaren edukiari dagokionez, hartzailearentzat garrantzitsuak diren alderdietan zentratu
beharra dauka. Hartzaileen motibazioetan oinarritu behar da, bezeroek balioetsiko dituzten
abantaila edo mozkinak eskaini behar ditu; mezuaren edukia helburu publikoari interesatzen
ez bazaio, komunikazioak bere zentzua galduko du.
Baliabideen plangintzak bide eta euskarrien aukeraketa suposatzen du, eta kanpaina osoan
zehar helburu komertzialak lortzeko erabilgarri dauden baliabideen banaketa eraginkorrari,
aukeratutako formatuen antolaketari, edo publizitate-komunikazioa egiteko modu
estandarizatuari dagozkio.
Mezua zein bidetatik bideratu nahi dugun aukeratzerakoan, honako erabaki hauek hartu
beharko ditugu: (1) bidearen estaldura, frekuentzia eta inpaktua, (2) bide egokiak aukeratu,
(3) euskarri zehatzak aukeratu eta (4) bideen egutegia aukeratu.
Irizpide ezberdinen araberakoa da euskarri eta bide ezberdinen aukeraketa:
* Xede den publikoak baliabideen eta euskarrien kontsumoan dituen ohiturak.
* Mezuaren ezaugarriak: mezuaren iraupena, irudi, kolore eta soinuaren presentzia.
* Euskarri eta baliabide bakoitzaren berezko ezaugarriak: malgutasun geografikoa,
demografikoa, kostuak (produkzio eta iragarpena), publizitate-saturazioa, sartze-tasa,
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bidearen baliabideak (irudi, soinu, mezuaren iraunkortasuna) eta euskarriaren malgutasuna
(publizitate-formatuak, kontratazioa).

d.- Publizitatea ebaluatzea
Publizitate-kanpaina batek, komunikazioan eta salmentetan izandako eragina ebaluatu egin
beharko luke.
Iragarkiek mezua era egokian bideratzen duten ala ez neurtzeko, Copy-testak erabiltzen dira.
Iragarkiak azkeneko bide eta euskarrietara eraman baino lehenago, Copy-testak gauzatu
ditzakegu, aldaketak egin ahal izateko. Publizitate-kanpainaren ondoren ere egin daitezke
Copy-testak, honelako gauza hauek neurtzeko: helburu publikoak mezua gogoratzen duen ala
ez, markari buruz duten ezagutza, iritzia eta jarrera aldatu den ala ez…
Publizitateak salmentetan izandako eragina neurtzea askoz ere zailagoa da, salmentetan
eragina daukaten beste hamaika faktore bai baitaude.

6.6.2. Salmenta pertsonala
Salmenta pertsonala bezeroen eta saltzailearen arteko komunikazio komertziala da, zeinek
erlazio bilaterala mantentzea ahalbidetzen baitu, bien artean trukatzen duten informazioari
esker.
Kontsumitzaileak gure produktuari lehentasuna ematea nahi badugu, gure produktua
erosteko ziur egotea eta erosketa egitea, salmenta pertsonala izan daiteke tresnarik egokiena.
Salmenta pertsonalak bi zentzutako komunikazioa ahalbidetzen du, bezeriaren beharrak
identifikatzeko aukera emanez.
Bezeroek saltzaileengandik informazioa jasotzen dutenean, arreta handia jartzen dute
(komunikazio-mixaren beste tresna batzuetatik jasotzen duten informazioarekin
konparatuta).
Tresna honen alde txarrena kostuarena da.

6.6.3. Salmenten sustapena
Helburu komertzialak lortzeko asmoz enpresak epe laburrean burututako ekintza multzoa,
produktuaz gainetiko pizgarriek osatutakoa, eta mota askotarikoak izan daitezkeenak.
Sustapen-ekintzak azken kontsumitzaileari zein banatzaileei zuzenduta egon daitezke, baita
saltzaile edota preskiptoreei ere, eta helburu ezberdinak lortuko dira helburu den publikoaren
arabera. Horrela, azken kontsumitzaileari zuzendutako ekintzen helburua izan daiteke,
besteren artean, salmenten hazkuntza, produktuaren lehen erosketara bultzatzea, eta baita
bere fideltasuna saritzearena ere. Banatzaileen eta saltzaileen kasuan, beren efikazia
hobetzera zuzenduta egongo lirateke; preskriptoreen kasuan, aldiz, marka edo produktuaren
oniritzia sustatzera.
Salmenten sustapenak azken kontsumitzailearengana bideratuta daudenean, era askotako
salmenta-sustapenak izan daitezke: doako produktuak edo doako laginak, kupoiak,
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deskontuak, opariak, fideltasun-sariak, saltokiko salmenta-sustapenak, lehiaketak eta
jokoak…
Salmenten sustapenak banatzaileengana zuzentzen dira batzuetan. Hori gertatzen da, batez
ere, produktua guztiz berria denean eta lehen eskaera bultzatu nahi dugunean. Kasu horietan,
banatzaileen laguntza lortu nahi dugu saltokian agerpen handiagoa lortzeko eta gure
produktua azken kontsumitzailearengana hurbiltzeko eta gomendatzeko. Horretarako, aukera
ugari daude: doako produktuak ematea banatzaileari, deskontuak, sariak…

6.6.4. Harreman publikoak
Harreman publikoa sinesgarritasun handiko tresna da. Izan ere, ematen den informazioa
«albiste» moduan azaltzen da (artikulua, erreportajea…), eta ez salmentara bideratutako
informazio komertzial moduan. Arrazoi horregatik, harreman publikoek publizitateak baino
sinesgarritasun handiagoa dute.
Enpresaren publiko ezberdinekin (bezeroak, enplegatuak, hornitzaileak, banatzaileak,
komunikabideak, erakunde publikoak, interes-taldeak, etab.) harreman onak izateko
gauzatzen den komunikazio-ekintza multzoa da.
Harreman publikoetako kanpaina baten bitartez, enpresa, marka eta produktuei buruzko iritzi
baikorrak landu nahi dira, enpresaren irudiaren kontra joan daitezkeen berriak, zurrumurruak
eta gertakizunak era egokian kudeatuz.
Bestetik, harreman publikoen kostua baxua izan ohi da; harreman publikoetako kanpaina
eraginkor bat, komunikazio-mixeko beste tresna batzuekin batera, benetan eraginkorra eta
merkea izan daiteke.

6.6.5. Marketin zuzena (MZ)
Marketin zuzenarekin, enpresak erlazio zuzena ezartzen du kontsumitzaile bakoitzarekin,
berehalako erantzun bat jasotzeko eta epe luzerako harremanak mantentzeko asmoarekin.
Era askotara egin daiteke: telemarketina, marketin on-line, postaz egindako marketinekintzak…
Marketin zuzenak hemen aipatzen diren lau ezaugarri hauek ditu:
-Indibiduala: mezua pertsona zehatz batengana bideratzen da.
-Berehalakoa: mezuak azkar prestatu eta egokitu daitezke.
-Pertsonalizatua: mezua kontsumitzaile mota bakoitzaren ezaugarrietara egokitu
daiteke.
-Interaktiboa: eztabaida sustatzen du eta, kontsumitzaileen erantzunaren arabera,
mezuak egokitu daitezke.

6.6.6. Marketin on-line eta Internet
Internet etengabe ari da erakundeentzako banaketa- eta komunikazio-kanal moduan
hedatzen. Gaur egun, gutxi dira sare digitalen bitartez beren produktuen eskaintzari buruzko
informazioa zabaltzen ez duten erakundeak. Sare digitalen bitartez, bezeroek eskaintzari
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buruzko informazioa era arinean jaso dezakete, edozein momentutan eta edonondik.
Bestetik, erakundeentzako bide malgua eta merkea da. Badira soilik on-line aritzen diren
erakundeak, baina erakunde gehinak on-line eta off-line kanalak batera erabiltzen dituzte. Online marketinari dagokionez, elkarrekintzarako bide ezbedinak daude: B2B, B2C, C2C, C2B, A2C
zein A2B.
METRO BILBAORENTZAKO KOMUNIKAZIO INTEGRALA

Egin ezazu Metro Bilbaorentzako KOMUNIKAZIO INTEGRALAREN EKINTZA BERRI BATEN
PROPOSAMENA. Argudiatu ezazu ekintzaren zergatia, zehaztu xede den publikoa eta
komunikazio-helburuak. Aldi berean, esan zein komunikazio-erreminta erabiliko zenuketen
ekintza gauzatzeko (bat edo gehiago izan litezke), eta adierazi bitartekoak. Ahal izanik,
zehaztu (gutxi gorabehera, ekintza burutzeko beharrezko aurrekontua).

© Argazkia: Unai Tamayo Orbegozo. Metro Bilbaoren egoitza, Bilbo.
1- BALIOETSI ITZAZU KOMUNIKAZIO-TRESNAK
https://www.metrobilbao.eus/eu/espacios-disponibles-eu/publicidad-eu
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2- BALIOETSI ITZAZU MERKATARITZA-EKINTZAK ETA EKITALDI BEREZIAK, ETA AIPATU
GEHIEN GUSTATZEN ZAIZUNA —ARRAZOIAK BARNE—
(kanpaina bereziak eta grabatutako spot-ak eta pelikulak)
https://www.metrobilbao.eus/eu/espacios-disponibles-eu/acciones-comerciales-eu
https://www.metrobilbao.eus/eu/espacios-disponibles-eu/rodajes-eu
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GEHIGARRIAK

A. KASUEN EBAZPENA
A.1. ZARA KASUA

ZARA KASUA
Nazioarteko moda-enpresarik handienetakoa eta ezagunetarikoa da Zara. Inditex
taldearen barne-markarik ospetsuena da.
Bertikalki integraturik dagoen erakundea da Zara, eta prozesuaren fase guztiak bere
kontrolpean ditu. Izatez, produktuaren diseinuaz, fabrikazioaz, banaketaz eta salmentaz
arduratzen da. Munduan zehar hainbat herrialdetan denda-sare handi bat dauka, bere
jabegoan. On-line denda ere badute, eta gero eta gehiago saltzen dute horren bitartez.
Bezeroak dira negozio-ereduaren oinarria. Bezeroen gustuen analisia egiten dute.
Horretarako, modan izaten diren joerak aztertzen dituzte, munduan zehar dituzten
«head hunter» direlakoen bitartez.
Joera horiek behin azterturik, haiei bizkor erantzuteko gaitasuna dute. Epe oso laburrean,
gai dira joera horietara egokitutako produktuak diseinatu, fabrikatu eta jantzi horiek
dendetako apaletara eramateko, industrian ohikoa dena baino askoz ere azkarrago eta
maiztasun handiagoarekin. Produktu bat diseinatu, ekoitzi eta dendetako apaletan
jartzeko behar duen denbora bi astekoa da, lehiakideek baino askoz ere epe laburragoa.
Diseinu berriei dagokienez, bestetik, Zarako dendetan salgai berriak jasotzen dira astean
bi aldiz; gainerako arropa-denda gehienetan, sasoi bakoitzeko bidalketa handiak jasotzen
dituzte, urtean lau bat aldiz.
Zarak artikulu bakoitzeko sorta txikiagoak ekoizten ditu, baina produktu berriak
maiztasun handiagoarekin sortzen ditu; beraz, haien errotazioa handiagoa da.
Masazko fabrikazioa egiten du, kopuru handitan fabrikatuz eta merkaturatuz. Diseinuak
munduan zehar saltzeko egiten dira, baina batzuetan lekuari egokitutako egokitzapenak
egiten dira (alderdi klimatikoak ala kulturalak kontuan hartuz, adibidez).
Sorta txikiagoak egiteak esklusibotasun-kutsu bat ematen dio produktuari, eta horrek
erakarpen-efektu bat sortzen du. Izatez, Zararen hurrengo bidalketan gauza berriak
egongo direla jakiteak eta haiek beste norbaitek eros ditzakeela jakin eta berriro erosteko
aukerarik ez izateak dendetara erakartzen du jendea. Horrelako bilduma mugatuetan,
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artikuluak agortzen direnean, ez dira berriro dendetara bidaltzen, eta, horren ondorioz,
dendetara bisita askoz gehiago izaten dira, salgai berriak iritsi diren ikustera.
Puntako teknologiako banaketa-sarean ere, inbentarioen errotazioaren azkartasunari eta
kudeaketari dagokionez, Europako arropa espezializatuen merkatari talde txiki bat
iraultza egiten ari da modaren munduan, «moda azkarra» deitu izan zaion enpresaereduarekin.
Ikusi ondoren azaltzen den bideoa, eta, gero, erantzun banaketa-kanalei eta hornikuntzakatearen kudeaketari buruzko honako galdera hauei:

KASUA LANTZEKO GALDERAK:
1.- MARKAK
Zein dira Inditex taldearen MARKA nagusiak eta zein da bakoitzaren posizionamendua?

2.- DISEINU BERRIAK
- Zein da ZARAk produktu berri bat jaulki aurretik jarraitutako prozesua?
- Nondik hartzen ditu «ideia» berriak?
- Zein da bere cool hunters direlakoek daukaten funtzioa?
- Nola lortzen du «moda globala» herri bakoitzeko beharretara egokitzea? (eman adibide batzuk)

3.- DENDAK IREKITZEA
- Noren jabegokoak dira dendak?
- Zergatik dute dendek horrenbesteko garrantzia ZARArentzat?
- Zein da ZARAk dendak irekitzerakoan jarraitzen duen estrategia?
- Zer nolako eraikinak eta barne-egitura bilatzen ditu bere dendetarako?
- Zergatik izan zen hain garrantzitsua Milaneko (Italia) dendaren irekiera?
- Zer suposatu zuen Ginza-ko (Japonia) saltokiaren irekierak?
- Indiako merkatuan hedatzeko, beste estrategia bat jarraitu du. Zein? Zergatik?
- Zein irizpide jarraitzen du saltokietan arropak aurkezteko?
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4.- SISTEMA PRODUKTIBOA
- Zergatik gauzatzen du bere fabrikazio gehiena Europan? Zein abantaila lortzen du estrategia horrekin?
- Zein da bere lehiakideek jarraitzen duten estrategia (non fabrikatzen dute haiek)?
- Zergatik da hain garrantzitsua diseinatzaileen eta komertzialen elkarlana?

5.- STOCKen KUDEAKETA eta BILTEGIRATZEA
- Zergatik ez du biltegirik erabiltzen Arteixoko fabrikazio-plantan?
- Dendetan ere ez du biltegirik erabiltzen; zergatik?

6.-. BANAKETA ETA SISTEMA LOGISTIKOA
- Zein da bere sistema logistikoaren muina?
- Zein dira ireki dituen azken zentro logistikoak?

7.- HORNITZAILEEKIN HARREMANAK
- Zein da Portugalgo eta Galiziako tailer txikien funtzioa? Nolakoa da haiekiko harreman komertziala?
- Zergatik da hain garrantzitzua Marokoko tailerren gorabeherak kontrolatzea?

8.- GIZA BALIABIDEEN KUDEAKETA
- Zein da prestakuntza-kurtsoekin izandako helburua?
- Zein da denden kudeatzaileen profila?

9.- KOMUNIKAZIOA
- Zein da bere lehiakideekiko daukan komunikazio-gastua?
- Zergatik ez du publizitaterik egiten?
- Zein da bere komunikazio-estrategiaren muina?

10.- PREZIOAK FINKATZEA
- Zein dira ZARAk merkatu ezberdinetan prezioak finkatzerako orduan kontuan izaten dituen aldagaiak?
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A.2. GLOVO KASUA

GLOVO KASUA
Enpresa ezagun bihurtzen ari da GLOVO, eta oso polemikoa da bere bueltan gertatzen ari
den guztia; izan ere, bertan lan egiten duten pertsonen prekarizazioan oinarritutako eredu
bat bultzatzen du, langileak autonomo izatera behartzen dituzte, kasu askotan, autonomo
izateko baldintzak betetzen ez direnean. Ez da dagoeneko izena baduen prekarietate
basatiaren eredua bultzatzen duen enpresa bakarra: laneko uberizazioa. GLOVOk ez ezik,
DELIVEROO enpresak ere aurrekoaren antzeko formulak aplikatzen ditu. Autonomo faltsu
horien erabilera dagoeneko salatu eta zigortu da Estatuko hainbat tokitan; kasu gehienetan,
langileek enpresarekiko duten harremana mendetasun handikoa dela aitortu da, eta
langileak besteren kontura kontratatu beharko liratekeela.
GLOVO fenomenoari dagokionez, lan-harremanaren hasieran izandako baldintzetan,
langileak kontratua sinatzen du inolako negoziaziorik gabe. Bestetik, rideren aplikazioa, lan
egiteko ezinbestekoa den tresna, enpresak soilik kontrolatzen du, eta, horren bidez, lanharremana ere bere osotasunean kontrolatzen du. Tresna horrek talka egiten du langile
autonomoaren askatasun teoriarekin (lanaldia eta lan-ordu kopurua aukeratzeko); izan ere,
aplikazioak erabiltzen duen puntuatzeko formulan nabaria da langilearen mendekotasunegoera eta kontrol falta.
Langile horiek, soldata baxuak izateaz gain, ez dute oporrik edota ordaindutako baimenik,
laneko bajarik, ordutegirik, lanaldirik edo beste inolako eskubiderik. Langileon eskubideak
erasotzeaz gain, enpresa horiek iruzurra egiten diote gizarte-segurantzari; izan ere,
kontratazio-formula horrekin ehunka langileren ekarpena saihesten dute, eta zerbitzu
publikoak gizarte osoari bermatzen dizkion prestazioetan eragiten du.
Glovok Airbnb-en eta Uber-en pausoak jarraitu ditu stat up moduan. Glovoren kasuan,
jendearen «denbora aurrezteko» agertu zela hori dio bere sortzaileak, Oscar Pierek.
Glovo mugikorreko aplikazioa da, zeinaren bidez ia nahi duzun edozer eska baitezakezu eta
minutu batzu barru jaso. Bere balio diferentziala da era azkar, ekonomiko eta
pertsonalizatuan zerbitzua eskaintzea.
Riderak etengabe dabiltza pisu galantarekin alde batetik bestera, bizikletaz, metroz edo
oinez. Haietako batek dioen bezala, «jendeak pentsatzen du bizikletan ibiltzea maite
dugulako gabiltzala honetan, eta gauzak ez dira horrela; hau gure lana da, eta soldata duin
bat eskatzen dugu».
Lanik gehiena asteburuetan izaten da. Beraz, langilearen aukera da asteburuetan lan egitea;
baina horrekin asteburuan zein edozein unetan eta ordutan lan egitea sustatzen da.
Enpresak ez du langilea behartzen, baina, azkenean, mahai gainean jartzen dituen
baldintzak ikusita, langileak bere burua bihurtzen du «esklabo». Jai egunetan eta
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asteburuetan gehiago puntuatzen da, eta norberaren aukera da; baina, aurrera jarraitzeko,
ordu horiek lan egin behar dituzu, eta, azkenean, 10-15 ordu lan egiten dituzu egunero,
asteko egun guztietan.

Eragin Bilbok, Bilboko gazte prekarioen asanbladak, honelako kasuak salatzen jarraitzen
duela esan du. Bilbon honelako kasuak gero eta gehiago agertzen direla salatu du, eta
Glovoko langile guztiekin harremanetan jarri nahi dutela adierazi du.
«Lanean hasi nintzenean orduko 6 euro ordaintzen ziguten, baina, izena jende askok eman
zuenean, soldata hori kendu egin zuten eta lan egiten zenuenaren arabera ordaintzen hasi
ziren; autonomo faltsu bihurtu gintuzten» esaten du Ryder batek.
Glovo, beste batzuek zure mandatuak egitea ahalbidetzen duen APPa, ekintzaile katalan baten kezketatik
sortu zen; Airbusek eskaintzen zion enpleguan egokitzetik urrun, jauzia eman eta Airbnb eta Uber bezalako
startups-en urratsak jarraitzea erabaki zuen. Estatu Batuetan arrakasta lortzen hasi zirenean, Pierrek negozioeredu horren alde egitea erabaki zuen, elkarlaneko ekonomia, baina ikuspegi berri batekin: denbora
ekonomizatzea.
Glovo Espainiako startup bat da, aplikazio mugikor batean oinarritua, eta eskuragarri dago iOS eta Android
gailuetarako. Aplikazio horren bidez, nahi duzun ia edozer gauza eska dezakezu, eta minutu gutxi batzuetan
jaso. Bere balio diferentziala da zerbitzu azkarra, ekonomikoa, erraza eta pertsonalizatua eskaintzen duela.
GLOVO enpresa teknologikoa da, eta haren jarduera nagusia da plataforma teknologiko bat garatzea eta
kudeatzea, aplikazio mugikor baten edo webgune baten bidez (aurrerantzean, APP). APP horrek hainbat
lurraldetako hiri batzuetako tokiko denda jakin batzuei aukera ematen die beren produktuak eta/edo
zerbitzuak eskaintzeko edo txertatzeko, eta, hala badagokio, APParen erabiltzaileek eta tokiko denda
horietako kontsumitzaileek APParen bidez eskatzen badute, modu osagarrian, produktuak berehala
entregatzeko zerbitzua ematen du bitarteko moduan.

Azpian, Glov APPak nola funtzionatzen duen ikus dezakezu (sakatu argazkian):

Oskar Piere CEOren eta GLOVOren sortzaileak dioenez, «Denbora erosteko plataforma teknologiko bat gara;
behar duenari mandatua egin diezaioten jartzen gara harremanetan mezutegira joateko astia duenarekin, eta
diruaren truke egiten du. [1.0] paketeak entregatze hutsetik —ez baitzuen funtzionatu erabiltzailearentzat
oso garestia zelako [zazpi euro mandatu bakoitzeko] eta mandatua nola egingo duten edo zer lore sorta
ekarriko didaten zalantza sortzen zuelako, nire gustuak ezagutu ezean— 2.0ra iritsi gara, market-place
deituriko web-tokira: offline dendarako online zerbitzu bihurtu gara, herriko dendak hodeira igo ditugu, eta,
horrela, zerbitzua errentagarri bihurtu dugu denontzat. Erabiltzaileak produktuaren prezioari erantsitako euro
bat ordaintzen du 30 minutuan [merkatzea] entregatzeagatik, eta edukiaren eskaintza eta hura zerbitzatzen
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duen denda edo establezimendua [eta bere marjinarekin irabaziak ordaintzen dituena] ikusten ditu, zalantzak
uxatuz».

Argazkian Óscar Pierre, Glovoren zuzendari eta bazkide sortzailea.
Hala, Glovok plataforma bat garatu du; horren bidez, Glovok merkataritza-akordio bat izan dezake plataforma
erabiltzeagatik, eta hainbat produktu eta zerbitzu eskain eta/edo txerta ditzake.
Bezeroak saltoki horietako produktuak eta zerbitzuak aurrez aurre erostea eta/edo jasotzea eska dezake,
hirugarren bati plataformaren bidez eskaera bat egiterakoan ematen dion aginduaren bidez. Kasu horietan,
Glovok bitartekari soil gisa jarduten du, eta, beraz, ez du bere gain hartzen produktuen kalitatearen gaineko
erantzukizunik, ez eta saltokiek edo hirugarren horiek zuzenean eskainitako zerbitzuen prestazio egokiaren
gaineko erantzukizunik ere.
Espainiako ekosistema ekintzailea gehienek uste baino azkarrago hazten ari da, eta startup-ek merkatuan
duten eragina gero eta handiagoa da. Horren adibide dugu Glovo; Bartzelonan duela bi urte jaio bazen ere,
eskuragarri dago Madrilen, Valentzian, Zaragozan, Sevillan, Malagan, Parisen eta Milanen.
Glovo app bat da, non behar duzun edozer gauza eska baitezakezu. Spot honetan, Glovoko App bidez eskatu
ohi den produktu mota ikus daiteke.
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Jarraian, aplikazioaren bidez gehien eskatzen diren produktuak agertzen dira:

Beste batek nigatik egin badezake, zergatik galduko dut denbora? Premisa horren pean, Oscar Pierrek, 25
urteko bartzelonarrak, ekintzailetzaren mundura jo zuen, eta ideia berritzaile bat plazaratu zuen, Glovo; behar
duzun edozer gauza eska dezakezun APP bat da, beti baitago glover bat zuri minutu gutxian mandatua egiteko
prest. Janaria, erosketak edo opariak. Mandatu aspergarriak egin ordez, zure denbora zerbait
interesgarriagotarako erabil dezazun dago Glovo.
2019an, Glovok jauzi handia eman zuen; bere balorazioa 1.000 milioi dolarretik gorakoa izatea eragin zuen
horrek, eta, beraz, Cabify-ri laguntzea, espainiar adarbakar bezala.
Gloverrak dira Glovoren negozio-ereduaren gakoa. Glovoren kontzeptua ezin da ulertu bere gloverrik gabe,
erabiltzaileen mandatuak ordu erdian baino gutxiagoan (gehienetan) asetzen dituzten banatzailerik gabe,
alegia. Konpainiak bazkide gisa ikusten ditu gloverrak, banaketak egiteko erabiltzen diren 5.000tik gora dendak
bezala. Gloverrak bizikletaz edo motorrez lekualdatu ohi dira, eta autonomoak dira; noiz lan egin erabakitzen
dute, eskaera bat onartu ala ez, eta trukean diru kopuru finko bat jasotzen dute egiten duten entrega
bakoitzeko.
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Gaur egun, Glovok Europa, Afrika eta Latinoamerikako 26 herrialdetako 200 hiritan du presentzia, non bere
nazioarteko hedapena zentratzen ari baita, Perun kasu. 2017ko ekitaldia 17 milioi euro baino gehiagoko dirusarrerekin itxi zuen, 30 milioiko eskaera-bolumenarekin. 2018an, diru-sarrerak % 268 handitu zituen, 52 milioi
eurora iritsi arte, baina galerak 42 milioi eurora iritsi ziren.
Egia esan, 2018az geroztik, Glovoren hedapen-estrategia bizia izan da, batez ere Latinoamerikan. Cabifyren
eskutik Txilera joan zen lehen aldiz, 2017ko azaroan, «Joint venture» baten bidez; ondoren, glover sarea
handitu zuen Peru, Argentina eta Brasilera. Europari dagokionez, 2019an Poloniako merkatura sartu zen, eta,
Pizza Portal 35 milioi euroren truke erosiz, Varsovian inbertitu zuen bigarren zentro teknologiko batean.
Tech talentuaren bilakaera
Glovo startup-ek tekh ekipoaren hazkundea erabiliko du erabiltzaileentzat esperientzia hobea eta
eraginkorragoa sortzeko, banatzaileen itxaronaldiak murrizteko, eta enpresari Afrikan, Europan eta
Latinoamerikan merkatu berrietan jarduten laguntzeko eta lider izateko.
Hirian guztirako aplikazio bihurtzeko asmoz, Glovok, elikagaiez gain, on-demand kategoriak garatzeko eta
hazteko inbertsioa ere handituko du, hala nola garbitegia edo supermerkatuko produktuak.
Kategoria horien hazkundea are gehiago bizkortzeko, startup-ek SuperGlovoren bidez supermerkatuen
bertikalean inbertitzen du, aukera emanez supermerkatuko produktuak eskaera egin eta 20 minutu inguruko
epean bezeroei entregatzeko. Denda horiek 1.000 artikulu arte gordetzen dituzte, banatzaileek entregak
Bartzelonan eta Madrilen egin ditzaten. Inbertsio horrek eragingo du supermerkatu horiek lehentasunezko
merkatuetan hedatzea, eta mundu osoko bezeroei aparteko esperientzia eskaintzen lagunduko dio Glovori.
Zerbitzuaren kostuari dagokionez, 4.90 € + erositako produktuen prezioa da, beti, entrega-kostua.
Deliveroo, Glovo, Uber Eats eta Stuart dira Espainiako lurraldeko etxez etxeko banaketa-plataforma
ezagunenak, eta laurak ekonomia digital gisa izendatu denaren barruan sartzen dira. Konpainia horiek hainbat
aldiz jarri dira zalantzan; ostegunean, Adigitalek antolatutako «Lanaren etorkizuna eta plataforma digitalak»
jardunaldian parte hartu zuten, frantziarraren antzeko erregulazioa eskatzeko, eta enpresen eta ridersen
arteko lan-harremanei amaiera emateko.
Ingurune horretan, enpresa horien komunikazioak gizarteari egokitzen zaizkiola erakutsi nahi du, eta irekita
daudela administrazioekin, enpresekin eta profesionalekin lankidetzan aritzeko, sektorearentzako arauesparru espezifiko bat eraikitzeko. Baina, nor dago Glovoko komunikazioaren atzean?
Glovok Román y Asociados aholkularitza-enpresaren zerbitzua erabiltzen du Espainian harreman publikoak
kudeatzeko. Glovok urtebete darama aholkularitza-enpresa horrekin lanean, eta komunikazio-plan integratu
bat garatzeaz eta ezartzeaz arduratzen da.

KASUA LANTZEKO GALDERAK:
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1.- Zein da GLOVOK BALIOA entregatzeko formulazioan duen modua?
2.- GLOVOREN eskaintzak elementu ukigarriak eta ukiezinak ditu. Bereiz eta sailka itzazu eskaintzaren
alderdi ukigarri eta ukiezinak, eta zehaztu ezazu erabiltzaileari/kontsumitzaileari eskaintzen dioten BALIOA.
Zein da aplikazioaren kudeatzaileari jasotako/sortutako kostu/etekina?
3.-- Produktuak eta zerbitzuak erabiltzen dituzten kontsumitzaile moten arabera sailkatzen baditugu, zer
produktu mota eskatu ohi dira GLOVO aplikazioaren bidez?
4.-Produktuaren/zerbitzuaren
ezaugarriei
dagokienez,
kalitateak
eragin
zuzena
du
produktuaren/zerbitzuaren errendimenduan. Horri dagokionez, zure ustez, zein dira GLOVOren
kalitatearen sendotasun-maila neurtzeko alderdi garrantzitsuak?
5.- Zer rol jokatzen du gloversen motxilak, marka bistaratzean?
6.- Defini itzazu GLOVOren hornidura-katearen mailak. Zein dira hornidura-kateko goiko eta beheko
bazkideak?
7.- Adierazi zein den gloversen rola, hornidura-katean duten rola eta bertan duten botere-maila.
8.- Banaketa-kanaleko kideen funtsezko funtzioen artean, zehaztu ezazu zein dagozkien gloverrei eta zein
delivery aplikazioko kudeatzaileari. Zer funtziok du balio handiagoa?
9.- Azaldu ezazu marketineko komunikazioaren panorama berriak nola eragin dion enpresari.
10.- Komunikazio-mixaren estrategiei dagokienez, zer estrategia motari jarraitzen dio GLOVOk (ikus 169.
or.)
11.- Azter itzazu honako publizitate-spot hauek, eta eztabaida ezazu gai hauen inguruan:
https://www.youtube.com/watch?v=GtXjj1qJtw8
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A.3. «COMER MAL MATA» KASUA (Eitb 360 GRADOS saioa)

Hemen agertzen den erreportajean ikus daiteke elikadura osasunerako arriskufaktore nagusia dela. Elikagai kaltegarrienei buruz hitz egiten dute zenbait
adituk. Bertan, aipamen egiten da industriak zenbait osagai kamuflatzeko dituen
estrategiei buruz. Produktuen etiketak ikertzeko jarraibideak ere adierazten dira.

Iturria: Eitb 360 grados. «Comer Mal Mata» saioa.
Azter ezazu erreportajea, eta egin ezazu analisi kritikoa marketin-ikuspegitik.

154

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

B. AZTERKETA PRESTATZEKO TESTAK
B.1. PRODUKTU INDIBIDUALARI BURUZKO TESTAK (1. GAIA)
1.- Demagun profesionala ez den dantzari batek klaseak ematen dizkiela, bere borondatez,
Afrikatik etorritako etorkinei (UNICEFek eskanitikako programa baten barnean). Klase
horiek nola hartu beharko lirateke?:
a) Batik bat elementu estetikoak dituen produktua.
b) Funtsean ukiezinak diren elementuz osatutako produktua.
c) Funtsean ukigarriak diren elementu tekniko eta funtzionalez osatutako produktua.
d) Ezin daiteke produktutzat hartu; izan ere, eskaintzak preziorik ez du, eskaintzailea ez da
profesionala, eta merkatua ez dago antolatua.
e) Ezin daiteke produktutzat hartu, ez baita premia bat asetzen, desio bat baizik.
2.- Aterki erako markak zera dira:
a) Gustu desberdinak dituzten segmentuetara zuzentzen direnak.
b) Enpresak produktu baten barianteentzat sortzen dituenak, posizionamendu berbera
izanik, noski.
c) Merkatua saturatzeko sortzen direnak.
d) Posizionamendu berbera duten produktu desberdinentzat enpresak garatzen dituenak.
e) a, b eta c erantzunak.
3.- Demagun izen ezaguna duen enpresa batek marka desberdinak ekoitzi eta
merkaturatzen dituela:
a) Marka bakoitzak posizionamendu berbera duten produktu desberdinak barneratzen baditu,
enpresa horrek marka multipleen estrategia erabiltzen du.
b) Produktu generiko bakar bati marka desberdinak ezartzen bazaizkio, enpresa horrek aterki
erako marken estrategia erabiltzen du.
c) Enpresak bere produktu batzuk banatzaile bati saltzen badizkio, horrek bere markarekin sal
ditzan, orduan Co-branding-a egiten ari da.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
4.- Eskuinean erakusten den irudi horrek barne hartzen du:
a) Produktu baten anagrama.
b) Gertaera baten logotipoa; gertaera bera marketin-ikuspegitik produktutzat
har daiteke.
c) Gertaera baten logotipoa, baina ez produktu batena, ez baitakigu
ziurtasunez ospatuko den ala ez.
d) Kandidatura olinpiko baten anagrama.
e) Aurreko bat ere ez.
5.- Aukera ezazu erantzun zuzena:
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a) Produktuaren bigarren mailako ontzikian eginiko aldaketa batek eragina izan dezake
enpresaren salmentetan, kontsumorako oinarrizko unitatea aldatzen bada, edo/eta irudialdaketa ahalbidetu dezake.
b) Produktuaren lehen mailako ontzikian eginiko aldaketa batek ez du eraginik produktu
horren marka-irudian, kontsumitzaileak soilik bigarren eta hirugarren mailako ontzikia
ikusten baitu.
c) Produktuaren hirugarren mailako ontzikiaren funtzio garrantzitsuenetarikoa produktu
horren irudiaren transmisioan datza.
d) Aurreko guztiak.
e) b eta c erantzunak.
6.- Aukeratu ezazu erantzun zuzena:
a) Produktu berriak sortzerakoan kontzeptu-testa gainditzeak ez du produktu horren
arrakasta ziurtatzen.
b) Produktu berriei buruzko ideiak sortzerakoan «analisi funtzionala» da metodorik onena,
ideiak produktuaren erabiltzailearen jokabidea aztertuz sortzen baitira.
c) Kontzeptu-testa egiteko, beharrezkoa da prototipoa helburu-biztanleriaren lagin
adierazgarri batean testatzea.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
7.- Demagun Mistol (300ml) botila eta hiru lataz osatutako Calvo atun-packa ditugula.
Aukeratu zuzena ontziki-mailei buruzko honako baieztapen hauetatik:
a) Mistolek lehen eta bigarren mailako ontzikiak ditu, eta Calvo atunak lehen mailakoa
bakarrik.
b) Mistolek lehen mailako ontzikia du bakarrik, eta Calvo atunak lehen eta bigarren
mailakoak.
c) Ontzikiaren aldetik ez dago desberdintasunik, biek lehen mailako ontzikia bakarrik baitute.
d) Ontzikiaren aldetik ez dago desberdintasunik, biek bigarren mailako ontzikia bakarrik
baitute.
e) Aurreko bat ere ez.
8.- FAIRY, ontziteria garbitzeko garbigarriak ekoizten dituen marka ospetsua, produktukategoria berria merkaturatzen hasi zen, arropak garbitzeko FAIRY, hain zuzen ere. Marka
horrek jarraitutako marka-estrategia hau izan da:
a) Marka-luzapena.
b) Marka anitzen estrategia.
c) Marka arrakastatsua.
d) Lerro-luzapena.
e) Banatzailearen marka.
9.- Carrefour taldean barneratutako DIA multinazionalak zera dio bere web-orrian: «DIA
markaren azpian konfiantzazko hornitzaile desberdinek ekoitzitako produktu-aukera zabala
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dago. Produktu horiek guztiak izen berarekin saltzen dira –DIA produktuak– eta erraz
bereizteko moduko packaging-a dute».

Ondorioz, mota honetako marka dela esan daiteke:
a)
b)
c)
d)
e)

Bertikala.
Banatzailearen marka.
Partekatutako marka edo co-branding-a.
Fabrikatzailearen marka.
Aurreko bat ere ez.

10.- Niveak merkaturatzen dituen dutxa-gelen artean, badago bat
gorputzean masajeak emateko erabiltzen dena. Produktuaren ontziki
berritzailea erabiliz ematen da masajea; izan ere, masaje-intentsitate
desberdinak eskaintzen dituen «buru» berezi batez osatzen da ontzikia.
Ontziki hau/honek:
a) lehen mailakoa da.
b) erabiltzaileari onura funtzionalak ematen dizkio.
c) bezeroek hautemandako Nivearen marka-irudian eragin dezake.
d) Aurreko guztiak.
e) Bakarrik a eta c erantzunak.
11.- Zerbitzuen marketinari dagokionez, esan ezazu zein den FALTSUA honako esaldi
hauetatik:
a) Zerbitzuen marketinak, ohiko marketinaz gain, barne-marketina zein marketin
interaktiboaren garapena eskatu ohi ditu.
b) Homogeneotasuna eta ukiezintasuna zerbitzuen ezaugarri propioak dira.
c) Sektore batzuetan, urterokotasuna ekiditeko asmoz, prezioen diskriminazioak arruntak
izan ohi dira.
d) Banaezintasunak, zerbitzuen atributu gisa, produkzioa eta kontsumoa biak batera ematen
direla adierazi nahi du.
e) Aurreko bat ere ez.

12.- Goian ikus daitekeen irudia aztertuz, eta ontziki-estrategiari dagokionez,
zera esan daiteke:
a) Irudian ontzikiaren bi maila ikus daitezke: bigarren eta hirugarren mailakoak.
b) Kasu honetan, lehen zein bigarren mailako ontzikiek komunikazio-funtzioa betetzen dute.
c) Danonek, kasu honetan, ontzi barnerakoiaren estrategia jarraitzen du.
d) Kasu honetan, ezin daiteke esan ontziaren funtzio praktikoak betetzen direnik.
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e) Aurreko bat ere ez.
13.- Bimbo-Martínez-Ortiz-ek ogi tostatua marka komertzial ezberdinen bitartez saltzen du
(Bimbo, Silueta eta Ortiz). Alde horretatik, enpresa horrek produktu tipologia honentzat
honako marka-estrategia hau erabiltzen duela esan genezake:
a)
b)
c)
d)
e)

Kolektiboa.
Anizkoitza.
Aterkia.
Bertikala.
Bakarra.

14.- Honako baieztapen hauetatik aukera itzazu produktuaren ontzikiarekin harremana
daukatenak.
a) Ontzikiak dituen komunikazio-funtzioen artetik, identifikatu, ezberdindu, informazioa eman
eta sustapenerako euskarri bezala jardun daitekeela esan daiteke.
b) Posizionamendu-estrategiak marka-estrategia zein ontziki-estrategia baldintzatzen dituela
esan daiteke.
c) Ontzikiaren komunikazio-funtzioak eta funtzio praktikoak bere diseinuaren dimentsio eta
elementu ezberdinen bitartez lortzen dira.
d) Hirugarren mailako ontzikiak funtzio praktikoa du batik bat.
e) Aurreko guztiak.
15.- Marka berrien sorkuntza/k:
a) Produktu zehatz baten balizko porrotak erakundearen beste produktuetara hedatzeko
aukerak nabarmentzen ditu.
b) Estrategia honek marken arteko kanibalismoa sorraraz dezake.
c) Lagungarria da enpresak dituen produktu guztien irudi hobea eta sendoagoa errotzeko,
eta produktu berrien merkaturaketa errazten du.
d) Produktu berrien merkaturaketa errazten du.
e) a), b) eta c) erantzunak.
16.- Banatzaileen markei dagokienez, eta fabrikantearen ikuspegitik…
a) Eskala-ekonomiak lortzea ahalbidetzen dute, ekoizpen-bolumen gehigarriak saltzeko
aukerak sortzen baititu.
b) Bezero talde ala segmentu ezberdinetara heltzeko aukerak ematen ditu.
c) Marka horiek erabiltzeak banatzailearekiko menpekotasuna murriztea ahalbidetzen dio
fabrikanteari, negoziaketa-boterea irabazten duelarik.
d) a eta b erantzunak.
e) Aurreko guztiak.
17.- Banatzailearen markak:
a) Fabrikanteek erabiltzen dituzte, beren produktuen kalitate eta prezio apalagoko barietate
bat eskaini ahal izateko.
b) Banatzaileek fabrikatzen eta merkaturatzen dituzte, eta kalitate maximo eta
prezio/kalitate erlazio bikaina duten produktuei dagozkie.
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c) Banatzaileek erabili ohi dituzte helburu ezberdinak lortzeko; haien artean, fabrikanteen
markekiko menpekotasuna murriztea eta beren artean negoziazio-boterea areagotzea.
d) Fabrikantearen imajina eta banatzailearena ere kaltetu ohi dute.
e) b eta c erantzunak.
18.- Marka-irudiari buruzko honako baieztapen hauetatik, aukera ezazu zuzena:
a) Marka-irudiak balio-proposamen jakin batera eraman behar du bezeroa, aldi berean onura
funtzionalak, emozionalak eta autoadierazpenezkoak eraginez.
b) Enpresa bateko marka-irudia diseinatzerakoan, derrigorrez produktuaren ezaugarri edo
atributuei buruzko asoziazioak erabili behar dira.
c) Marka-irudia garrantzitsua da, kontsumitzailearen erosteko jokabidean duen eragina delaeta.
d) Kalitate edo prestigio-irudi bat enpresaren marka-irudiaren diseinu, kudeaketa eta
inplementazio zuzenaren erakusle da.
e) Aurreko guztiak.
19.- Aukera ezazu erantzun zuzena:
a) Produktuaren bigarren mailako ontzikian eginiko aldaketa batek eragina izan dezake
enpresaren salmentetan, kontsumorako oinarrizko unitatea aldatzen bada, edo/eta irudialdaketa ahalbidetu dezake.
b) Produktuaren lehen mailako ontzikian eginiko aldaketa batek ez du eraginik produktu
horren marka-irudian, kontsumitzaileak soilik bigarren eta hirugarren mailako ontzikia
ikusten baitu.
c) Produktuaren hirugarren mailako ontzikiaren funtzio garrantzitsuenetarikoa produktu
horren irudiaren transmisioan datza.
d) Aurreko guztiak.
e) b eta c erantzunak.
20- Bizkaia Esnea markak nolako asoziazio mentalak sorrarazten
ditu?
a) Antolaketari lotutako asoziazioak.
b) Pertsonari lotutako asoziazioak.
c) Produktuari lotutako asoziazioak.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
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B.2. PRODUKTU-ZORROARI BURUZKO TESTAK (2. GAIA)
1.- Produktuak zorroan betetzen duten paperaren (rola) arabera sailka daitezke. Horrela,
honako hau baiezta daiteke:
a) Produktu liderraren eskariak urtarokotasuna duenean erabiltzen da produktu taktikoa.
b) Produktu erakargarria produktu liderraren bertsio sofistikatuagoa eta garestiagoa da.
c) Produktu liderrak edo lerro-buruak ematen ditu mozkin handienak, eta, orokorrean,
enpresaren negozio-bolumenaren zati garrantzitsuena dagokio.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
2.- Aukera ezazu erantzun zuzena:
a) Produktuaren bizitza-zikloaren praktikotasuna, erabakiak hartzerakoan, produktua dagoen
bizitza-zikloko fasearen araberakoa da.
b) Produktuaren bizitza-zikloaren erabilpena taktikoa da zalantzarik gabe, enpresak kontrolatu
ezin dituen faktoreen araberakoa baita: teknologia, kontsumo-ohiturak eta ingurunea.
c) Enpresa baten edozein produktu gainbehera fasean badago, ahalik eta azkarren atera behar
du merkatutik errentagarritasunean eragin txarrik izan ez dezan.
d) Industria batek gauzatutako marketin-ekintzek produktuaren bizitza-zikloaren forma eta
iraupena alda ditzakete.
e) b eta c erantzunak.
3.- Enpresa batek bere egungo produktu-zorroa aztertu du, eta, azterketa horren ondorioz,
salmenta-bolumen oso baxua eta fabrikazio- eta merkaturatze-kostu oso altuak dituen
produktu bat aurkitu du. Egoera honen aurrean enpresak honako hau egin behar luke:
a) Ezabatu, produktu hori ez delako ekonomikoki errentagarria enpresarentzat.
b) Produktuari indar berria ematen saiatu, eta, bere ahultasun ekonomikoak jarraitzen badu,
produktua ezabatu.
c) Mantendu, produktu hori ordezkatuko duen beste produktu berri bat merkaturatzeko gai
izan arte.
d) Ezabatu; hori bai, baztertze-plan egokia diseinatuz.
e) Kontuan hartu ekonomikoki ahulak diren produktuen merkaturaketa batzuetan egokia izan
daitekeela.
4.- Produktu berrien sorkuntzari dagokionez, aukera ezazu erantzun zuzena:
a) Kontzeptu test-a gainditzeak ez du, berez, produktua merkaturatzearen arrakasta
bermatzen.
b) Ideien sorkuntzarako metodoetariko bat da, metodo arrazionala, betiere taldean garatzen
dena.
c) Ideien sorkuntzarako metodo arrazionalek intuizioa eta irudimena pizten dituzte.
d) a) eta c) erantzunak.
e) a), b) eta c) erantzunak.
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5.- Unileverrek «Compressed» sistema barneratzen duen desodorante berria merkaturatu
du bere Rexona eta Dove markentzat. Sistema berriari esker, produktu kantitate bera ontzi
pote txikiagoan sartzen da, iraupena luzeagoa izanik, eta horrek eroangarriago egiten du.
Bestetik, forma aldetik ere aldaketa batzuk barneratu zaizkio, diseinu deigarria duelarik.
Emandako informazioa aztertuz, zein motatako aldaketa/k ezarri du/ditu erakundeak?
a) Produktuaren hirugarren mailako ontzikian aldaketa.
b) Produktuaren ezaugarri funtzionaletan aldaketa.
c) Produktuaren estiloan aldaketa.
d) Aurreko guztiak.
e) b) eta c) erantzunak.
6. – 90eko hamarkadan Procter & Gamble eta Unilever enpresek aldaketa garrantzitsua
egin zuten beren marketin-estrategian: merkaturatutako marka kopurua gutxitu zuten, eta
baita marka bakoitzaren barneko erreferentzia kopurua ere; hori guztia beren produktuzorroaren zabalera mantenduz egin zuten. Erabaki horren ondorioz:
a) Sakonera txikiagoko produktu-lerroekin lana egitean, beren kostuak arrazionalizatu ahal
izan zituzten.
b) Enpresek eskainitako produktu-lerro kopurua txikiagoa zenez, lehiakide berriak sartu ziren
merkatuan.
c) Produktu-zorroen luzera txikiagotu egin zen, eta, baliabideak erreferentzia gutxiagotan
kontzentratzen zirenez, handitu egin zen enpresen efizientzia.
d) a, b eta c erantzunak.
e) a eta c erantzunak.
7.- Deskontu-denda bat ohiko hipermerkatu batekin konparatuz gero, honako hau baiezta
daiteke: lehendabizikoak
a) produktu-zorro estuagoa du, sakontasun gutxiko lerroekin, errotazio altuarekin eta
marjina baxuekin.
b) produktu merkeak, irregularrak eta soberakinak ditu.
c) erreferentzia kopuru handiagoa du, errotazio altuarekin eta deskontu-prezioekin.
d) produktu-zorro luzeagoa du, errotazio altuarekin eta marjina baxuekin.
e) aukera handia du elikagaietan eta ohiko beste produktuetan, balio handidun zerbitzuak
gaineratuz.
8.- Nacional de Chocolates, S.A.k «Choco-Lyne» izeneko produktu berria merkaturatu du
duela gutxi. Azukrerik gabeko txokolatea da, koipe baxukoa eta kolesterolik gabea. Horrela,
orokorrean, produktu baten heldutasun fasean honako erabaki hauek gomendatzen dira,
besteak beste:
a) Kanalaren leialtasuna lortzea, lehiakide berriei trabak sortzeko.
b) Komunikazioan ez inbertitzea; bai, ordea, produktu berrien garapenean.
c) Merkatutik garaiz ateratzea (ahalik eta diru eta irudi galera txikienarekin).
d) Mozkinak handitu ahal izateko prezioak igotzea, horixe baita produktuaren bizi-zikloko fase
errentagarriena.
e) Aurreko guztiak.
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9.Nestlé multinazionalak 100 urte bete berri ditu Espainian. Hementxe sortu zuen
bularreko umeentzako lehenbiziko ahia. Produktu horri, halere, laster batu zitzaizkion beste
hainbat; hala nola, esne kondentsatua, txokolatea, esne-hautsa, kafe disolbagarria, salda
kontzentratua, izozkiak, postreak, gazta, zerealak, pastak, botilako ura... Nestlé España-ko
zuzendari orokor den José Arcasen arabera, enpresaren arrakastaren gakoak dira kalitatea,
berrikuntza eta kontsumitzaileen gustuetara egokitzeko gaitasuna. Horrexegatik, produktukategoria bakoitzeko formatu eta zapore anitz eskaintzen ditu. Laster, elikadura klinikora
zuzendutako produktu berriak merkaturatuko ditu, eta baita hirugarren adinari
zuzendutakoak ere. Informazio horretan oinarriturik, esan genezake Nestlé:
a) produktu-zorroa zabaltzen ari dela.
b) produktu-lerroen sakontasuna handitzen ari dela.
c) zorroaren luzera handitzen ari dela.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
10.- Bestalde, Nestléren zorroaren bilakaerari buruz, honako hau baiezta genezake:
a) Koherentea da, baliabideak eta egiten jakitea partekatzen direlako lerro desberdinen
artean.
b) Orekatua da, elikadura-merkatura mugatzen delako, eta baliabideak eta egiten jakitea
partekatzen direlako lerro desberdinen artean.
c) Koherentea da, enpresaren oraina eta etorkizuna bermatzen dituzten produktuak
dituelako zorroan.
d) Orekatua da, balibide teknikoak eta komertzialak partekatzen direlako.
e) Aurreko guztiak.
11.- Enpresa batek bere egungo produktu-zorroa aztertu du, eta, azterketa horren ondorioz,
salmenta-bolumen oso baxua eta fabrikazio- eta merkaturatze-kostu oso altuak dituen
produktu bat aurkitu du. Egoera horren aurrean, enpresak honako hau egin behar luke:
a) Ezabatu, produktu hori ez delako ekonomikoki errentagarria enpresarentzat.
b) Produktuari indar berria ematen saiatu eta, bere ahultasun ekonomikoak jarraitzen badu,
ezabatu.
c) Mantendu, produktu hori ordezkatuko duen beste produktu bat merkaturatzeko gai izan
arte.
d) Ezabatu; hori bai, baztertze-plan egokia diseinatuz.
e) Kontuan hartu ekonomikoki ahulak diren produktuen merkaturatzea batzuetan egokia izan
daitekeela.
12.- Produktuaren bizitza-zikloari dagokionez (PBZ), honako esaldi hauetatik esan zein den
FALTSUA:
a) PBZren kontzeptua produktu-kategoria ala motari, produktu-forma ala marka zehatzari
aplika dakioke.
b) PBZren kontzeptuak honako alderdi hauek barne hartzen ditu: produktuaren salmentak,
mozkinen maila eta denbora.
c) PBZren kontzeptua aplika daiteke estilo, moda ala joerak aztertzeko.
d) PBZren kontzeptua lau fasetan garatzen da, produktuaren garapena horien barne
dagoelarik.
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e) Aurreko bat ere ez.
13.- Produktuaren bizitza-zikloaren eredu teorikoari dagokionez, honako baldintza
hauetatik zein EZ DAGOKIO HELDUTASUN FASEARI?
a) Salmentak egonkortzen dira.
b) Mozkin maximoak lortzen dira.
c) Kostu minimoekin salmenta maximoak lortzen dira.
d) Banaketa-puntuak mugatu egiten dira, errentagarrienak bakarrik aukeratuz.
e) Gomendagarria da produktuen gain aldaketak barneratzea.
14.- PASCUAL erakundearena den Bi-frutas markak zapore berri bat merkaturatu nahi du
(marrubi-platanoa). Erabaki horrek erakundearen produktu-zorroaren zein dimentsiori
eragiten dio?
a) Gamaren zabalera.
b) Lerroaren sakontasuna.
c) Mixaren luzera.
d) b) eta c) erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
15.- Produktuek betetzen dituzten rolen artean, honako hauek ditugu:
a) Gama edo zorroko produktuak.
b) Produktu estrategikoak.
c) Produktu taktikoak.
d) Fideltasun-produktuak.
e) a) eta d) erantzunak.
16.- Zorroaren luzerari buruzko erabakiak hartu behar direnean, zein izan daite(z)ke
erakunde baten aukera(k)?
a) Produktu-lerro berriak irekitzea.
b) Lerroen arteko konsistentzia indartzea.
c) Produktu-lerroen sakontasuna handitzea.
d) Aurreko guztiak.
e) a) eta c) erantzunak.
17.- Aukera ezazu erantzun zuzena:
a) Produktu berriak sortzerakoan, kontzeptu-testa gainditzeak ez du produktu horren
arrakasta ziurtatzen.
b) Produktu berriei buruzko ideiak sortzerakoan, «analisi funtzionala» da metodorik onena,
ideiak produktuaren erabiltzailearen jokabidea aztertuz sortzen baitira.
c) Kontzeptu-testa egiteko, beharrezkoa da prototipoa helburu-biztanleriaren lagin
adierazgarri batean testatzea.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
18.- Produktu berri baten garapen-prozesua optimizatzeko:
a) Gomendagarria da enpresako departamentu guztien arteko elkarlana bultzatzea.
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b)
c)
d)
e)

Ez da beharrezkoa talde funtzioanitza.
Nahikoa da I + G departamentu berritzaile bat izatearekin.
b eta c erantzunak.
Aurreko bat ere ez.

19.- Orokorrean, supermerkatuek eta hipermerkatuek elikadura-produktu kopuru berbera
edukitzen dute beren aukeren artean, baina supermerkatuek lerro bakoitzeko erreferentzia
gutxiago izaten dituzte. Horrek zera esan nahi du:
a) Zorroaren zabalera desberdina da establezimendu komertzial bi horietan.
b) Zorroaren luzera handiagoa da supermerkatuen kasuan.
c) Lerroaren sakonera handiagoa da supermerkatuen kasuan.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
20.- Ideia-jasa ala Brainstorming-a teknika bat da...:
a) non ebaluatu egiten baita produktuaren bezero potentzialek bakarrik parte har dezaketen.
b) zeinak aurretik egindako talde-dinamiketan sortutako ideietatik hoberenak aukeratzen
laguntzen baitu.
c) zeinetan autoritatearen fenomeno psikosoziologikoa ekidin behar baita.
d) zeina ideien sortze arrazionala bultzatzeko baliagarri baita.
e) c eta d erantzunak.
21.- Nestlé, era esklusiboan, masa fresko likidoak merkaturatzen hasi da. Produktu horrekin,
era errazean bizkotxorik goxoenak presta daitezke oso denbora gutxian. Hozkailua ireki,
Nestléren masa fresko likidoa hartu, molde batean isuri, labean sartu eta lixto! Informazio
horrekin, produktu hau:
a) Elikadura-sektorean berrikuntzatzat har daiteke.
b) Ez da berrikuntzatzat hartu behar, ez baita marka berririk merkaturatzen.
c) Enpresak merkaturatzen dituen bestelako produktuekin koherentea da (elikagaiak).
d) a eta c erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
22.- Orokorrean, produktu edo zerbitzu posibleei buruzko ideiak… :
a) iturri ezberdinetan du jatorria; salmenta-indar, banatzaile edo bezeria, adibidez.
b) era aktiboan estimulatu eta koordinatu behar dira, bai merkataritza-zuzendaritzaren
bitartez bai horretarako bereziki sortutako batzorde baten bitartez.
c) berez sor daitezke, nahiz eta hori ohikoena ez izan.
d) Sormena bultzatzeko metodo ezberdinen bitartez estimula daitezke.
e) Aurreko guztiak.
23.- Procter & Gamble enpresa bere zorroa zabaltzen joan zen sortu zenetik, eta bere lerroak
sakonduz (marka, modelo eta ontziki motak). Dena den, 1991. urtetik enpresak bira bat
eman dio bere marketin-estrategiari, zeinak aldaketa nabarmenak ekarri baititu: marka
liderretan kontzentratzea eta, zenbait markabaztertuz, sakonera gutxiagoko lerroak, bere
merkataritza-politika estandarizatzea, sustapen komertzialak murriztea, prezioak
egonkortzea, eta baita produktu berrien jaulkipena mugatzea ere. Hau guztia era
selektiboan gertatu da.
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Enpresaren estrategia-aldaketa horrek ahalbidetu egiten du:
a) Produktu-zorroa murriztearen ondorioz, kostuak murrizteko aukera.
b) Produktu gutxiagotan bere baliabideak kontzentratzerakoan, honen eraginkortasuna
areagotzea.
c) Produktu-barietate murritzagoa merkaturatzerakoan, bere zorroaren kudeaketa
optimizatzea.
d) Hirugarren enpresei Procter&Gamble-k merkatuan utzitako gunea estaltzeko aukera
sortzea.
e) Aurreko guztiak.
24.- Produktuen aldaketari dagokionez, egizu aukera zuzena:
a) Produktu baten gain aldaketak egin aurretik, gomendagarria da aldez aurretik merkatuanalisi bat egitea, beronen arrakastaren posibilitateak eta aldaketaren onespena
ebaluatuz.
b) Produktu baten kalitate-aldaketak beronen prezio-igoera ekarri behar du.
c) Produktu baten kalitate-aldaketak beronen estilo-aldaketa ekarri behar du, hori sumagarri
bilakatu ahal izateko.
d) Produktu baten kalitate-aldaketak beronek produktuaren kontsumitzaileari eskaintzen
dizkion mozkin emozionalak gehitzea dakar.
e) Aurreko guztiak.
B.3. PREZIOEI BURUZKO TESTAK (3. GAIA)
1. - Produktu baten prezioa zehazteko, hiru dira kontuan hartu beharreko oinarriak:
a) Merkatuen segmentazioa, posizionamendua eta banaketa-kanalak.
b) Erabilitako banaketa-kanala, konkurrentzia eta komunikazio-mixa.
c) Konkurrentziaren analisia, kostu-egituraren analisia eta eskariaren analisia.
d) Eskari eta eskaintzaren legea, enpresari dagokion ekonomia-sektorea, eta salmentapsikologia.
e) Aurreko bat ere ez.
2.- Nolakoa da Inditex taldearen prezio-estrategia?
a) Kostuetan oinarritutako estrategia, horixe baita berarentzat aldagai nagusia prezioak
ezartzerakoan.
b) Eskarian oinarritutako estrategia, prezioa ezartzerakoan berebiziko garrantzia ematen
diolako helburu-segmentuak egiten duen jantziaren balioespenari.
c) Konkurrentzian oinarritutako estrategia, egunero prezio baxuak jarriz jantzien
banaketaren monopolioa lortzen duelako.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta b erantzunak.
3- Bilboko gozogile batzuek asteko egun batean pastelak erdi-prezioan saltzea erabaki
dute. Ekimen hori honela har daiteke:
a) Prezioen gaingabetzea, inguruan bizi diren pertsonak bakarrik balia daitezkeelako ekimen
horretaz.
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b) Konkurrentzian oinarritutako prezio-estrategia bat da, egun horretan gainerako
gozodendek ez dutelako ia ezer saltzen.
c) Promozio- edo sustapen-prezioen estrategia bat da.
d) Prezio psikologikoen estrategia bat da.
e) Aurreko bat ere ez.
4.- Mezularitza-enpresa baten kostuen egitura honako hau da: KFT = 80.000 euro; KAU = 40
euro. Aurreikusitako eskaria 500 zerbitzukoa da. Informazio horretan oinarrituz, aukeratu
baieztapen zuzena:
a) Enpresak kostu finkoen gaineko % 15eko errentagarritasuna lortu nahi izango balu, 224
euro kobratu beharko luke zerbitzuko.
b) Enpresak 200 euroko salmenta-prezioa ezarriko balu, 500 zerbitzu eskaini beharko lituzke
mozkin nulua lortzeko.
c) Enpresak full cost teknika aplikatuko balu eta % 30eko marjina lortzea nahiko balu, 260
euroko salmenta-prezioa ezarriko luke.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
5.- Pertsona bat auto berri bat erostekotan dabil. Pertsona horrek prezioaren onarpen-tarte
handiagoa izango du:
a) Auto-marka jakin batekiko leialtasun handiagoa duen neurrian.
b) Bere erosteko ahalmena txikiagoa den heinean.
c) Prezioari, erosketa-irizpide gisa, ematen dion garrantzia handiagoa den neurrian.
d) Bere marka kuttuna saltzen duten kontzesionarioek eskainitako prezioei buruz informazio
gehiago duten heinean.
e) b eta d erantzunak.
6.- Prezioa ezartzea prozesu konplexua da. Horren ondorioz, kontuan hartu behar dira:
a) Enpresaren produkzio- eta merkaturatze-kostuak.
b) Enpresaren merkatuko egitura konpetitiboa.
c) Eskariaren portaera.
d) Kontsumitzaileek prezioen aurrean garatzen dituzten balio-hautemateak.
e) Aurreko guztiak dira zuzenak.
B.4. PREZIOEI BURUZKO TESTAK (4. GAIA)
1.- Dove markako hiru produktuz osatutako packa (desodorantea, krema hidratatzailea eta
dutxako gela) aurki dezakegu egunotan lurringintzan eta kosmetikan aritzen diren hainbat
saltokitan. Hiru produktuak prezio bakarrean (packarenean) saltzen dira. Prezio-estrategien
sailkapena erreferentziatzat harturik, zein da aplikatutako prezio-estrategia?:
a) Prezio psikologikoen estrategia.
b) Produktu gatibuei ezarritako prezioen estrategia.
c) Produktu-zorroaren prezioa finkatzearen estrategia.
d) a eta b erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
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2.- Eraikuntza baten zaharberritze-lanak egiteko lehiaketara aurkeztekotan dabil enpresa
bat. Esan honako hauetatik zein iruditzen zaizun zuzena:
a) Lehiakideek eskainiko dituzten prezioak ez ezagutzeak eragindako ziurgabetasuna
onartzea dakar lehiaketan parte hartzeak, eta, ondorioz, inola ere murriztu ezin daitekeen
arriskua onartzea.
b) Lehiakideek eskainiko dituzten prezioak ez ezagutzeak eragindako ziurgabetasuna
onartzea dakar lehiaketan parte hartzeak, eta, era berean, aurreko lehiaketetan izandako
esperientziarekin arindu daitekeen arriskua onartzea.
c) Eskainitako prezioa gutxitzen den heinean, handitu egiten da lehiaketa irabazteko
probabilitatea.
d) a eta c erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
3.- Hautespen eta penetrazio-prezioen estrategiei buruzko honako baieztapen hauetatik,
aukeratu benetakoa:
a) Hautespen-prezioen estrategiak arrakasta handiagoa izan ohi du industria helduetan eta
ongi finkatutako lehiakideak dituen hazkunde baxuko merkatuetan.
b) Esperientzia-efektua edo eskala-ekonomiak dituzten enpresetan da bereziki
gomendagarria hautespen-prezioen estrategia.
c) Hautespen-prezioen estrategiak epe laburreko ekarpen unitarioari egiten dio mesede, eta
penetrazio-prezioen estrategiak saldutako unitate kopuruari.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta b erantzunak.
4.- Duela gutxi hipermerkatu-sare ezagun batek publizitate-kanpaina bortitza eraman du
aurrera, bere saltokietan «Operación Triunfo»ko abeslari ezagun batek ateratako CDa beste
salmenta-puntuetan baino prezio erakargarriagoan saltzen zuela iragarriz. Eta ez hori
bakarrik; artikulu horrentzat finkatutako salmenta-prezioa erosketa-kostuaren azpitik
zegoela ere adierazi zuen. Alde horretatik, produktu horrekin jarraitutako prezio-estrategia
honako hau dela esan genezake:
a) Gaingabetze-estrategia.
b) Prezio biribilduen estrategia.
c) Prezio erakargarrien estrategia.
d) Produktu gatibuei ezarritako prezio-estrategia.
e) Aurreko bat ere ez.
5.- Produktu baten banaketan bi bitartekarik parte hartzen dute. Bakoitzak duen marjina
% 15ekoa da. Fabrikatik ateratzen den merkantzia 30 euroan saltzen dela jakinda, zein da
zuzena honako baieztapen hauetatik?
a) Bitartekari biek barruranzko marjinak aplikatzen badituzte, 41,67 eurokoa izango litzateke
azken kontsumitzaileari ezarritako salmenta-prezioa.
b) Bitartekari biek kanporanzko marjinak aplikatzen badituzte, 39,6 eurokoa izango litzateke
azken kontsumitzaileari ezarritako salmenta-prezioa.
c) Handizkariek barruranzko marjina eta txikizkariek kanporanzko marjina aplikatzen baldin
badute, 52,4 eurokoa izango da azken kontsumitzaileari ezarritako salmenta-prezioa.
d) Handizkariak kanporanzko marjina aplikatzen badu, 35,29 eurokoa litzateke horrek
txikizkariari kobratutako prezioa.
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e) a eta b erantzunak.
6.- Artisau bat bere produktuetako bati ezarri beharreko prezioa pentsatzen ari da. Artisau
horren kostu finkoak 18.000 €-koak dira, eta kostu aldakor unitarioak, berriz, 30 €-koak.
Artisau horrek balioetsitako eskaria 2.000 unitatetakoa da. Bere kostu-egituraren analisi
bat egin ondoren, produktuari ezarritako merkatu-prezioa 39 €-koa da:
a) full cost teknika aplikatuz, % 10eko marjina lortuz.
b) direct cost teknika aplikatuz, % 30eko marjina lortuz.
c) prezio horrek kostu guztiak estaltzeko aukera ematen dio, inongo mozkinik lortu gabe.
d) a eta c.
e) b eta c.
7.- Prezio-lerroak:
a) Denbora luzez prezio baxuan salduko den artikulu kopuru txikia aukeratzean datza.
b) Produktu-lote erakargarria eskaintzean datza; alegia, lotearen salmenta-prezioa lote hori
osatzen duten produktuen banakako prezioen batura baino txikiagoa da.
c) Batik bat zerbitzu-enpresek erabiltzen duten prezio-estrategia da; alde batetik, kopuru
finko bat kobratzen dute, eta, bestetik, kontsumoaren araberako kopuru aldakorra.
d) Erosketa-erabakiaren prozesua zaildu egiten dute kontsumitzailearentzat.
e) Aurreko bat ere ez.
8.- Hautespen-prezioei dagokienez, hautatu erantzun zuzena:
a) Produktuaren prezioa finkatzeko teknika egokiena hautatzen laguntzen dute.
b) Estrategia hori erabiltzen denean, produktuari jartzen zaion prezioa, berau
merkaturatzerakoan, bizitza-zikloko beranduagoko faseetan izango duena baino altuagoa
da.
c) Estrategia hori erabiltzen denean, produktuari jartzen zaion prezioa, berau
merkaturatzerakoan, bizitza-zikloko beranduagoko faseetan izango duena baino baxuagoa
da.
d) Enpresaren produktuak lehiakideen produktuekiko abantailarik ez duenean, komeni da
erabiltzea, horrela euren bezeroak eskuratzen baitira.
e) c eta d erantzunak.
9.- Windows sistema operatiboa bestelako programa asoziatuekin merkaturatzen da, dena
prezio batean. Nola deitzen zaio prezio-estrategia horri?
a) Sustapen-prezioak: beherapenak.
b) Prezio baxuak egunero.
c) Paketeka finkatutako prezioak.
d) Lerro batentzako prezioak: aukera gehigarriak.
e) Aurreko guztiak.
10.- El Corte Inglésen «Los 8 días de oro» delako kanpaina, zeinetan hainbat produktu
prezio baxuagoan merkaturatzen baitira egun batzuetan zehar, honela har daiteke:
a) Prezio biribilduen estrategia.
b) Aukera gehigarrientzako prezio-estrategia.
c) Produktu gatibuentzako prezio-estrategia.
d) Sustapeneko prezio-estrategia.
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e) Aurreko guztiak.
11.- Produktu berriak merkatuan arin sartzeko prezio-ezarpenaren estrategia:
a) Oinarrizko produktuarentzat erreferentziazko prezioa jartzean datza, eta, eskaintzen diren
funtzio gehiagarrien arabera, handitzen joatean.
b) Produktu berriari hasierako prezio altua jartzean datza, horrela merkatuko azpitalde edo
segmentu bakoitzaren sarrerak maximizatzeko.
c) Hasieran prezio baxuak ezartzean datza, horrela kontsumitzaile kopuru handia erakartzeko.
d) Salmenten zenbateko baxua sortzen du produktuaren sarreran, baina altua da salmenta
bakoitzeko mozkinen maila.
e) Zenbat eta handiagoak izan salmenta-unitate bakoitzeko marjinak, eraginkorragoa izango
da estrategia hau.
12.- Nespressok iraultza ekarri du kafe-munduan. Izan ere, bera izan zen aitzindari
kapsuletan merkaturatzen den luxuzko kafearen merkatuan. Bezeroak NESPRESSOren
makinetan presta dezake kafea kontsumo bakarreko kapsula horiek erabilita. Kapsula
horien prezioa, ohiko kafearekin alderatuz, dezente altuagoa da. Informazio hori ezagututa,
esan zein izan den Nespressok kapsulen kasurako erabili duen prezio-estrategia:
a) Produktu-lerroentzako prezio-ezarpena.
b) Aukerazko produktuengatiko prezio-ezarpena.
c) Produktu gatibuentzako prezio-ezarpena.
d) Azpiproduktuentzako prezio-ezarpena.
e) Produktu-paketeetarako prezio-ezarpena.
13.- Produktuen aldi baterako beren ohiko prezioaren azpitiko prezio-esleipenari izen hau
ematen zaio:
a) Prezio psikologikoa finkatzea.
b) Loteengatiko prezioa finkatzea.
c) Segmentatutako prezioa finkatzea.
d) Legeak debekatu egiten du praktika hori ezartzea.
e) Sustapeneko prezioa finkatzea.
14. Esan honako baieztapen hauetatik zein den zuzena:
a) Kanporanzko marjinak ez ditu kostuak kontuan hartzen.
b) Kanporanzko marjinak ez ditu kostu aldakorrak kontuan hartzen.
c) Mozkinei eta errentagarritasun-atalaseari ez die prezioek eragiten, soilik kostuek.
d) Marjina gordin unitarioa eta puntu hilak biderkatzen baditugu, lortzen dugun emaitza kostu
finkoak (KT) dira.
e) Aurreko bat ere ez.
15.- Aukerako produktuengatik prezioa ezartzeko estrategia hau da:
a) Oinarrizko produktuari prezioa ezartzea eta produktuaren ezaugarri gehigarrientzako
aukerazko prezioak jartzea.
b) Prezioak produktu eta zerbitzu sorta osorako jartzea.
c) Produktuaren prezioa bezero mota desberdinen artean bereiztea.
d) Aldez aurretik finkatutako prezio itxian hainbat produktu aldi berean erosteko aukera
ematea.
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e) Aurreko bat ere ez.
16.- Marjina gordin unitarioa «0» denean, puntu hila honelakoa da:
a) Positiboa.
b) Negatiboa.
c) Txikia.
d) Handia
e) Ez da inoiz iristen puntu hilera.
17.- Produktu baten banaketa-kanalean hiru bitartekarik parte hartzen dute. Bitartekari
bakoitzak ezartzen duen marjina % 15ekoa da (berak ordaindu duen prezioaren gainekoa).
Baldin eta lehen bitartekariak produktua 80 €-an erosten badu, azkeneko prezioa hau izango
litzateke:
a) 134,52 €
b) 133,65 €
c) 121,67 €
d) 118,34 €
e) 98,14 €
18.- (Aurreko ariketarekin jarraituz)… % 15eko marjina salmenta-prezioaren gainekoa balitz,
azken prezioa hau izango litzateke:
a) 122,56 €
b) 130,27 €
c) 148,25 €
d) 153,46 €
e) 168,24 €

B.5. BANAKETARI BURUZKO TESTAK (5. GAIA)
1.- Merkatua estaltzeko estrategia esklusiboak:
a) Merkatuaren estaldura maximoa ahalbidetzen du.
b) Lehiakideen produktuak ez saltzeko konpromisoa dakar orokorrean.
c) Ezinezko egiten du marjina altuak ezartzea.
d) Saltokien kokapena ezinbesteko faktorea dela jotzen du.
e) a eta d erantzunak.
2.- Kirol-oinetakoak merkaturatzen dituen enpresa batek El Corte Inglésen bidez banatzen
ditu bere produktuak, eta baita saltoki espezializatuak diren Decathlonen eta Forumen
bidez ere. Informazio horretan oinarrituz, esan nolakoa den enpresa honek aukeratutako
banaketa-estrategia:
a) Banaketa intentsiboaren estrategia.
b) Banaketa selektiboaren estrategia.
c) Banaketa esklusiboaren estrategia.
d) Banaketa espezializatuaren estrategia.
e) Komenientziako banaketaren estrategia.
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3.- Etxetresna elektrikoentzako motorrak merkaturatzen dituen enpresa bat salmenta-sare
propioaz baliatzen da bere produktua banatzeko. Hala ere, bitartekariak erabiltzearen
aukera aztertzen ari da. Informazio hori kontuan hartuz, aukeratu baieztapen zuzena:
a) Enpresa honen salmenta-bolumena edozein izanik ere, ekonomikoagoa da produktuak
zuzenean banatzea eta bitartekaririk ez erabiltzea.
b) Enpresa honen salmenta-bolumena edozein izanik ere, ekonomikoagoa da bitartekariak
erabiltzea; beraz, aukera hauxe hautatu behar luke.
c) Banaketa zuzenak kostu finko altuak eragiten ditu; beraz, salmenta-bolumen altuak behar
dira horiek estaltzeko.
d) Banaketa zuzenak eragindako kostu finko altuak estaltzeko moduko salmenta-bolumenik
lortuko ez balu, bitartekariak erabiltzea gomendatuko genioke enpresari.
e) c eta d erantzunak.
4.- Banaketa-kanalean parte hartzen duen bitartekari kopuruaren arabera, hainbat kanal
mota ezberdintzen ditugu. Esan honako zein baieztapen den zuzena:
a) Kanala zuzena da ekoizlearen eta azken bezeroaren artean bitartekaririk ez dagoenean.
b) Kanala zeharkakoa izan daiteke; hori gertatzen da kanalaren jabea ekoizlea denean.
c) Kanala laburra izan daiteke; kasu horretan, kanala zeharkakoa izateaz gain, ekoizleak
bitartekari kopurua txikia erabiltzen du bere produktua banatzeko.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
5.- Merkatuaren estaldura-estrategiei buruz, zera baiezta daiteke:
a) Banaketa intentsiboa hautapen egokia izan ohi dela produktuentzat.
b) Banaketa selektiboa komenientzia-ondasunentzat dela bereziki komenigarria.
c) Banaketa esklusiboa ohituraz erosten diren produktuentzat dela egokia.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
6.- Inditex taldearen banaketa-sistema:
a) Ehungintza-sektoreko enpresa lehiakideekiko ez da azpimarragarria.
b) Salmenta-puntuetara produktuak arin eta malgu ematea ahalbidetzen du.
c) Enpresaren moldaketa arina ahalbidetzen du, bere bezeroen gustu eta beharrekiko.
d) a eta b erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
7.- Esan zein den zuzena:
a) Handizkaria da produktua xehekariei bakarrik saltzen dien merkataria.
b) Handizkaria da produktua azken kontsumitzaileei saltzen dien merkataria.
c) Handizkariek fabrikanteei erosten diote produktua, gero txikizkariei saltzeko.
d) a eta c dira zuzenak.
e) Aurreko bat ere ez.
8.- Frankizia(k):
a) kontratu bidezko banaketa-sistema bertikala da.
b) banaketa-estrategia intentsiboaren kasu berezi bat da.
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c) marka erabili ahal izateko, ordainketa batzuk egitera behartzen du frankiziatua.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
9.- Enpresek, lortu nahi duten estalduraren arabera, produktuaren banaketa mota erabaki
behar dute. Beraz:
a) Merkatuaren estaldura-maila altua lortu eta euren produktuak nola saltzen diren
kontrolatu nahi badute, banaketa intentsiboa aukeratu dezakete.
b) Enpresak bere produktuaren kalitatea nabarmendu nahi badu edo espezialitateproduktuak baditu, banaketa esklusiboa aukeratu behar luke.
c) Produktuaren ezaugarriak ez dira kontuan hartzen lortu nahi den estaldura-maila
erabakitzerakoan.
d) a eta b erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
10.- Bitartekariak erabiltzearen abantailen artean, honako hauek daude:
a) Egin beharreko kontaktu kopurua murriztu egiten dute bitartekariek.
b) Bitartekariek ekoizleari laguntza ematen diote, horrek bere produktuen gaineko kontrola
handitu dezan fabrikatik ateratzen direnetik azken kontsumitzailearengana iritsi arte.
c) Esan daiteke bitartekariek, batzuetan, zenbait zerbitzu ere eskain ditzaketela; hala nola,
aholkularitza, sustapena edo mantenimendua.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c erantzunak.
11.- Banaketa-kanal baten egituraren barnean, honako hau aurki genezake:
a) Egitura konbentzionala, banaketa-kanal baten maila ezberdinek euren helburuak bakarka
lortzea bilatzen dutenean agertzen dena.
b) Frankizia, banaketa-sistema bezala, normalean egitura bertikal baten barnean.
c) Erosketa zentralak, banaketa-sistema horizontalen barnean kokatzen direlarik.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
12.- Duela gutxi, El Corte Inglések lankidetza-hitzarmena sinatu zuen ANIELekin (Asociación
Nacional de Industrias Electrónicas y de Telecomunicaciones). Akordioaren arabera, bere
bizi erabilgarriaren amaierara iritsi diren tresna elektronikoak jaso eta birziklatzen
lagunduko du El Corte Inglések. Ekintza honetan oinarriturik, esan daiteke El Corte Inglés:
a) alderantzizko kanala kudeatzeko laguntza ematen ari dela.
b) handizkari gisa aritzen dela banaketa-kanalean, akordio berria medio.
c) zuzeneko banaketa-sistematik zeharkako banaketa-kanalera pasatu dela.
d) banaketa-sistema esklusiboa erabiltzen ari dela, eragile jakin batekin sinatu baitu akordioa
(ANIEL).
e) a, b eta c erantzunak.
13.- Banaketa-estrategia aukeratzerakoan, honako alderdi hauek hartu behar dira kontuan:

172

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

a) Lortu nahi den merkatu-estaldura.
b) Produktuaren eta negozioaren ezaugarriak.
c) Enpresaren posizionamendua.
d) Produktuaren banaketaren gain lortu nahi den kontrol-maila.
e) Aurreko guztiak.
14.- Swatch ordulari-marka ezagunak denda propioak erabiltzen ditu bere produktuak
banatzeko, baina baita banatzaile espezializatuak ere, zeinei zuzenean saltzen baitie bere
artikuluak, eta web-orria ere bai. Beraz, banaketa-politikari dagokionez, esan genezake
Swatch-ek:
a) banaketa-estrategia esklusiboa erabiltzen duela.
b) zeharkako banaketa-kanal labur eta luzeak erabiltzen dituela.
c) Banaketa-kanal zuzen eta zeharkakoak erabiltzen dituela.
d) 3. mailako banaketa-kanalaren bidez banatzen dituela produktuak.
e) Aurreko bat ere ez.
15.- Banaketa-politikaren barnean, eta handizkariei eta txikizkariei dagokienez, honako hau
adieraz genezake:
a) Handizkarien eta fabrikatzaileen eskaintza azken erabiltzaileen eskariarekin lotzen dute
txikizkariek.
b) Handizkariak dira azken bezeroekin zuzeneko kontaktua duten bitartekariak.
c) Handizkariak zein txikizkariak merchandising-ekintzak egiteaz arduratzen dira.
d) Handizkariek ez dute komunikazio-ekintzarik egiten.
e) Aurreko bat ere ez.
16.- Merkatua estaltzeko politikei dagokienez, esan zein esaldi den egokia:
a) Orokorrean, gomendagarria da banaketa selektiboa erabiltzea komenientziazko
produktuen fabrikatzaileentzat.
b) Banaketa esklusiboa hautazko produktuentzat da bereziki gomendagarria.
c) Banaketa intentsiboaren arazoetariko bat da produktuaren merkaturaketarekiko kontrola
galtzearena.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
17.oinetakoen markak saltoki esklusiboak erabiltzen ditu bere produktuak
merkaturatzeko. Hiri garrantzitsuenetan daude kokaturik horiek, oinetakoen erakustoki
apartak izan daitezen. Horrez gain, El Corte Inglés eta antzeko banatzaile handiak zein
komertzio txikiagoak ere erabiltzen ditu produktua banatzeko. Horretan oinarriturik,
GEOXek banaketa mota hau erabiltzen duela esan genezake:
a) Zuzena.
b) Kanal anitzekoa.
c) Zeharkakoa.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
18.- Txikizkako banaketaren joerak:
a) deskontu-denden gainbehera erakusten du.
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b) dendatik kanpoko erosketaren hazkundea erakusten du.
c) merkataritza-zentroen amaiera erakusten du.
d) kontsumitzaileen premietara egokitzeko gaitasun eza erakusten du.
e) Aurreko bat ere ez.
19.- Estatu Batuetan, Nike enpresak bere kirol-oinetakoak sei establezimendu mota
desberdinen bidez saltzen ditu, bere produktua banatzen duten salmentaguneak mugatuz
eskualde bakoitzean. Hori dela eta, esan dezakegu Nike enpresak:
a) merkatu-kontrol eta estaldura handiena ematen dituen banaketa-estrategia garatzen
duela.
b) banaketa-esklusiboko estrategia garatzen duela.
c) banatzaile mota desberdinak erabiltzen dituenez, banaketa intentsiboko estrategia
garatzen duela.
d) kiroletan espezializatutako dendetan, biltegi handietan, fabrikan bertan eta bereak diren
dendetan banatzen badu produktua, zuzeneko eta zeharkako kanalak konbinatzen dituela.
e) b eta d erantzunak.
20.- Deskontu-denda bat ohiko hipermerkatu batekin konparatuz gero, zera baiezta daiteke:
Lehendabizikoak:
a) produktu-zorro estuagoa du, sakontasun gutxiko lerroekin, errotazio altuarekin eta marjina
baxuekin.
b) produktu merkeak, irregularrak eta soberakinak ditu.
c) erreferentzia kopuru handiagoa du, errotazio altuarekin eta deskontu-prezioekin.
d) produktu-zorro luzeagoa du, errotazio altuarekin eta marjina baxuekin.
e) aukera handia du elikagaietan eta ohiko beste produktuetan, balio handidun zerbitzuak
gaineratuz.
21.- Banaketa-kanal batean, gatazkak ager daitezke kanal horretan parte hartzen duten
partaideen artean. Gatazka, maila berdinean kokatuta dauden kanaleko partaideen artean
gertatzen denean, mota hauetakoa da:
a) Gatazka horizontala.
b) Gatazka bertikala.
c) Zeharkako gatazka.
d) Gatazka funtzionala.
e) Gatazka administratiboa.
22.- Banaketa-kanal anitzeko sistemak sortzen dira…
a) enpresa batek banaketa-kanal ezberdinak erabiltzen dituenean.
b) maila bereko enpresek elkarrekin lan egiten dutenean, hobeto lehiatzeko.
c) enpresa batek beste banatzaile bat aukeratzen duenean, ordurarte erabilitakoa alde
batera utzita.
d) bi enpresa edo gehiago elkartzen direnean, euren produktuak elkarrekin banatzeko.
e) banatzaile batek bi enpresa baino gehiago zerbitzatzen dituenean.
23.- Enpresa baten arduradunaren asmoa bere produktua salmenta-puntu askotan egotea
denean (banaketa masibo batera iritsi gabe), bide batez haiekin harreman ona mantenduz
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eta bere produktuen gain kontrol-maila handiagoa lortuz, mota honetako banaketaestrategia gomendatzen da:
a) Selektiboa.
b) Intentsiboa.
c) Esklusiboa.
d) Zuzena.
e) Sakona.
24.- Banaketa-kanalei dagokienez, seinala ezazu egokiena iruditzen zaizun aukera:
a) Kanal zuzenak bitartekari kopuru murritza dutenak dira.
b) Kontsumo-ondasunen merkatuan, orokorrean zeharkako kanalak erabiltzen dira.
c) Zero mailako kanala kanal luzea da.
d) Laugarren mailako kanala zeharkako kanal luzea da.
e) b eta d erantzunak.
25.- Aukera ezazu erantzun egokia:
a) Bitartekarien bitartez produktuak saltzeak produktuen gaineko kontrola galtzea izan
dezake eragozpen.
b) Txikizkarien funtzioetariko bat da merchandisingeko jarduerak gauzatzea.
c) Handizkariak dira beste handizkari, txikizkari eta/edo azken kontsumitzaileari produktuak
saltzen dizkieten bitartekariak.
d) a eta b erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
26.- Ohiko marketin-kanalen aurrean, banaketa-sistema bertikalek honako abantaila
hau(ek) du (ditu):
a) Marjina handiagoak handizkarientzat.
b) Bezeroei eginiko salmenten kontrol handiagoa.
c) Komunikazio-kostu handiagoak.
d) a eta b erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
27.- Honako baieztapen hauetatik, zein da zuzena?
a) Salmenta-sustapen ekintzek azken kontsumitzailea bakarrik dute helburu.
b) Banatzaileak sustapen-ekintzen eragile edo helburu izan daitezke.
c) Marketin-saila da salmenta-sustapenen garapenaren arduradun bakarra.
d) Kontsumo-merkatuetan erabiltzen den harreman publikoetako ekintzarik nabarmenena
«erosle ezezagunaren» erabilpena da.
e) b eta c erantzunak.

B.6 KOMUNIKAZIOARI BURUZKO TESTAK (6. GAIA)
1.- Enpresaren komunikazio-helburuak:
a) Kualitatiboak izan behar dute.
b) Beronen marketin-helburuekin bat etorri behar dute.
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c) Ez dira denbora-epe zehatz baterako planteatu behar.
d) Aurreko guztiak.
e) a eta c dira zuzenak.
2.- Telefónica Móviles enpresa, bere komunikazio-ekintzen artean, Mediterraneoko
kostaldetik karabanen tour bat egitea planifikatzen ari da, uztaileko eta iraileko
hilabeteetan zehar. Tour hortan hondartzarik garrantzitsuenak bisitatuko dituzte, telefonia
mugikorreko operadorearen zerbitzu berritzaileak aurkezturik. Ekintza hori zein
komunikazio-tresna da?
a) Merchandisinga.
b) Harreman publikoak.
c) Marketin zuzena.
d) Salmenta pertsonala.
e) b eta c erantzunak.
3.- Komunikazio-aurrekontuari dagokionez, esan zein den egokiena honako aukera
hauetatik:
a) Salmenta-bolumenaren araberako komunikazio-aurrekontua finkatzea metodo erraza eta
sinplea da, baina baditu bere eragozpenak.
b) Parekotasun lehiakorraren metodoak kontuan hartzen ditu komunikazioaren bitartez lortu
nahi diren helburuak, eta kuantifikatu egiten du horiek lortzeko eginiko ahalegin
ekonomikoa.
c) Arbitrajearen metodoa helburuak erdiestean oinarritzen da, komunikazioan zenbat
gastatuko den erabakitzeko.
d) Bilatzen diren helburuen araberako komunikazio-aurrekontua finkatzea da metodorik
egokiena.
e) a eta d erantzunak.
4.- Komunikazio-plangintzaren faseetako bat da komunikazio-mixa zehaztea, eta, enpresa
jakin baten kasuan, honako tresna hauek osatuko dute:
a) Enpresaren esku dauden komunikazio-tresna guzti-guztiak; horrela, helburu-biztanleria
askorengana iritsi ahal izango da.
b) Planaren helburuak lortzeko komunikazio-tresna egokienak, enpresaren muga
finantzarioak kontuan izanik.
c) Komunikazio-tresna ekonomikoenak.
d) Publizitateak eta harreman publikoak, esperientzia egokienak horietxek direla erakusten
baitu.
e) Aurreko bat ere ez.
5.- Orokorrean, esan daiteke industria-alorrean komunikazio-tresna garrantzitsuena
salmenta-indarra dela; izan ere:
a) enpresa horiek ez dute nahikoa diru eraginkorragoak baina garestiagoak diren beste
tresna batzuk erabiltzeko (publizitatea, salmenta-sustapena...).
b) enpresa horiek saltzaile ezagunek esandakoan bakarrik oinarritzen dituzte euren
erosketak.
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c) industria-erosketaren erabakiak, orokorrean, konplexuagoak izaten dira, balio ekonomiko
handidunak eta salmenta-argudio arrazionalak eskatzen dituztenak, sarritan bezeroaren
neurrira.
d) b eta c erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
6.- Komunikazio-planaren emaitzen kontrola:
a) komunikazio-prozesuaren azkeneko etapa da, ezinbestekoa planteatutako helburuen
lorpena egiaztatzeko.
b) komunikazio-prozesuaren azkeneko etapa da, eta ez da beharrezkoa ordurako inbertsioa
egina baitago.
c) Komunikazio-prozesuaren azkeneko etapa da, eta etorkizuneko ekintzak bideratzeko balio
dezake.
d) komunikazioan egindako inbertsioaren kuantifikazioa da.
e) a eta c erantzunak.
7.- Duela hilabete batzuk Telefónica MoviStar-ek Jorge Lorenzorekin sinatutako akordioa
berritu zuen. Horren arabera, pilotoak «Team Telefónica MoviStar+» taldearen partaide
izaten jarraituko du Munduko Txapelketako hurrengo bi denboraldietan, Moto GP
kategorian. Zein komunikazio-tresnaren barnean sar dezakegu akordio hau?
a) Harreman publikoak.
b) Publizitatea.
c) Publicity-a.
d) Babesletza.
e) Marketin zuzena.
8 ETA 9 GALDERAK ERANTZUTEKO ENUNTZIATUA.
CEREALIA gosaritarako zerealak merkaturatuko dituen enpresa sortu berria da. Enpresa
berria denez, eta, beraz, ezezaguna merkatuan, bere burua ezagutarazteko komunikaziojarduera prestatzen ari da.
8.- Komunikazio-aurrekontuari dagokionez, aukeratu erantzun zuzena:
a) Hasierako komunikazio-inbertsioa funtsezkoa da, enpresa hori sarrera fasean baitago.
b) Inbertitu beharreko zenbatekoa zehazteko, portzentaje bat aplikatu behar luke bere
lehiakide nagusiaren salmenten gain.
c) Inbertitu beharreko zenbatekoa enpresak ezartzen dituen komunikazio-helburuen menpe
egon beharko litzateke, bere muga finantzarioak kontuan hartuz.
d) a eta c erantzunak.
e) Enpresa merkatuan finkatu arte, ez da komeni komunikazioan inbertitzea.
9.- Enpresa honek erabil dezakeen komunikazio-mixa oso zabala izan daiteke; hala ere, bere
egoera kontuan harturik (laster jarriko da abian, eta ezezaguna da), esan honako
proposamen hauetatik zein den egokiena:
a) Hasierako inbertsioa babesletzara eta marketin zuzenera bideratu behar da batik bat.
b) Hasierako inbertsioa publizitate- eta salmenta-sustapenera (bitartekariei eta
kontsumitzaileei) zuzendu behar da batik bat.
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c) Hasierako inbertsioa harreman publikoetara bideratu behar da batik bat (osasunean eta
elikaduran espezializatutako aldizkarietara), eta baita salmenta-tokian bertan egindako
publizitatera ere.
d) Aurreko bat ere ez.
e) Enpresa merkatuan finkatu arte, ez da komeni komunikazioan inbertitzea.
10.- Komunikazio-erreminta bezala, salmenta-sustapenei dagokienez, esan honako
baieztapen hauetatik zein den zuzena:
a) Salmenta-sustapena fabrikanteek bakarrik gauzatzen dute.
b) Fabrikanteak kontsumitzaileei, banatzaileei, salmenta-indarrari ala/edo preskribatzaileei
bideratutako ekintzak egin ditzake.
c) Salmenta-sustapena gaizki erabilia bada, produktuaren ala enpresaren marka-irudia
kaltetua suerta daiteke.
d) Salmenta-sustapena eraginkorra izateko, epe luzean zehar mantendu beharra dago.
e) b eta c erantzunak.
11., 12., 13., 14. eta 15. galdereei erantzuna emateko enuntziatua.
DANONE taldeak bere produktu baten komunikazio-kanpaina moldatu du. Kanpaina horrek
bitarteko ezberdinak erabili ditu: telebista, irratia eta aldizkariak. Iragarkietan Danoneren
Actimel produktuak dituen onurak agerrarazten ditu, eta honako hau esaten du:
«DANONEren elikagairik berritzaileena, osasun zailari dagokionez; yogurtaren ohiko
mozkinez aparte, Actimelek legamia natural bat gaineratzen du: L. Casei Imunitass. Horrek
organismoa indartzen laguntzen du osasunak egunero pairatzen dituen kanpoko erasoen
kontra. Actimel bat goizean, eta egun osorako babesa!».
Kanpainaren emankizunaren bitartean, DANONEk informazio-gune ezberdinak ezarri ditu,
non nutrizio-talde ezberdinek kontsumitzaileei Actimelek dituen onurak adierazten
baitizkiete. Gainera, informazio-guneetara hurbiltzen zen pertsona bakoitzari Actimel pote
bat eskaintzen zitzaion in situ (bertan) dastatzeko, eta baita produktuaren informazio zabala
zeukan publizitate-liburuxka bat ere. Horrez gain, etorkizuneko erosketa batean sei
Actimeleko packa erosterakoan aplikatuko zen deskontu-txartela ere eman zitzaien.
Azkenik, DANONE taldeak banatzaile garrantzitsuenekin negoziatu du produktuaren
lehentasunezko kokapena, linealaren aurrealdean eta saltokiaren erdigunean Actimel
ontzikiaren formako hozkailu bat kokatzeko, produktua bertan era esklusiboan salduz.
Informazio hori kontuan izanik, erantzun honako galdera hauek.
11.- Zein komunikazio-erreminta erabili du/ditu DANONE taldeak aurretik deskribatutako
kanpaina horretan (Actimel)?
a) Publizitatea, salmenta-sustapena, marketin zuzena eta harreman publikoak (HHPP)
b) Salmenta-sustapena, marketin zuzena, harreman publikoak (HHPP) eta merchandisinga.
c) Publizitatea, salmenta-sustapena, harreman publikoak (HHPP) eta merchandisinga.
d) Bakarrik publizitatea, bitarteko ezberdinen konbinaketa erabiliz.
e) Aurreko bat ere ez.
12.- Egindako komunikazio-kanpaina komunikazio-ekintza integrala da:
a) Ekintza berdinaren barne-komunikazioa, erreminta ezberdinen konbinaketa erabiltzen
duelako.

178

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

b)
c)
d)
e)

Bere abantailetariko bat sinergien lorpena da.
Marka-irudi sendoa eta posizionamendu argia lortzea ahalbidetzen du.
Aurreko guztiak.
Bakarrik a eta b erantzunak.

13.- Kanpaina honen aurretik DANONE taldeak Actimelen kanpaina bat egin zuen, non era
grafikoan eta marrazki bizidunen bitartez mezu bera igortzen baitzuen; kanpaina
horretarako telebista besterik ez zuten erabili. Gainera, haurren programazioaren bitartean
emititu zen. Kanpaina horren helburu den biztanleria da/dira:
a) haurrak, produktuaren kontsumitzaile eta etxebizitzetan egindako erosketen
eragilebezala.
b) etxekoandreak, etxebizitzan nagusiki erosketa egiten duen pertsona bezala.
c) bikoitza; hau da, gurasoak preskribatzaile moduan eta haurrak produktuaren
kontsumitzaile bezala.
d) biztanleria guztia, produktuaren kontsumitzaile potentzial moduan.
e) Aurreko bat ere ez.
14.- DANONE taldeak Espainian komunikaziora bideratutako aurrekontua izan beharko
luke:
a) Lehiakideena baino baxuagoa izan beharko litzateke, enpresa liderra baita esneki
deribatuen merkatuan.
b) Enpresak dituen baliabide finantzario eta momentu bakoitzean ezarritako helburuen
arabera egokitu beharko litzateke.
c) Enpresak iragarritako salmenten arabera, zuzenki eta haren proportzioan aldatu beharko
litzateke.
d) a eta b erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
15.- DANONE taldeak Espainian komunikaziora bideratutako aurrekontua/k:
a) enpresak dituen baliabide finantzario eta momentu bakoitzean ezarritako helburuen
arabera egokitu beharko litzateke.
b) lehiakideena baino baxuagoa izan beharko litzateke, esneki deribatuen merkatuan
enpresa liderra baita.
c) enpresak iragarritako salmenten arabera, zuzenki eta haren proportzioan aldatu
beharko litzateke.
d) a eta b erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
16.- Maiatzean titular hau agertu zen hainbat egunkaritan: LDL kolesterol txarra
murrizteko, Kaikuren Benekolek duen gaitasuna egiaztatu du Txagorritxuko ospitaleak.
Nolako ekintza da hau?:
a) Prentsaren bidez kontsumitzaileei zuzendutako publizitatea.
b) Produktua gomenda dezaten sendagileei zuzendutako salmenta pertsonala.
c) Publicity-a.
d) Kontsumitzaile zein sendagileei zuzendutako babesletza.
e) Aurreko bat ere ez.
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17.- Komunikazio-tresnen artean, publizitatea da:
a) bulkadaz erositako ondasunei aukera handienak ematen dizkiena, erosle pontentzial
askorengana heltzen delako.
b) kontsumitzaile potentziala ekintzara pasa dadin, tresna egokiena.
c) kontsumo-produktuen sarrera fasean gehien erabiltzen den tresnetariko bat.
d) industria-merkatuetan tresna garrantzitsuena.
e) c eta d erantzunak.
18.-Komunikazio-tresnen artean, publizitatea...
a) da bulkadaz erosten diren ondasunentzat aukera gehien ematen dituena, erosle potentzial
askorengana heltzen delako.
b) Kontsumitzaile potentziala akziora pasatzeko egokiena.
c) Produktuaren aurkezpenerako, marka-irudia sortzeko, nabarmentasuna lortu eta
posizionatzeko komunikazio-tresna egokia da.
d) Komunikazio-mixaren tresnarik garrantzitsuena da.
e) Aurreko bat ere ez.
19.- Enpresek era desberdinean zehazten dituzte komunikazio-aurrekontuak. Aukera ezazu
erantzun zuzenena:
a) Salmenten gaineko % jakin bat zehazteak gehien behar den unean komunikazio-ahalegin
txikia egitea ekar dezake.
b) Aurrekontua helburuen arabera zehaztea da era egokiena.
c) Ez badugu nahi lehiakideek gure produktuak kanibalizatzea, aurrekontua lehiakideenaren
parean jarri beharko litzateke.
d) Modurik egokiena urtero kopuru berdina zehaztea izango litzateke, enpresaren
komunikazio-politika epe ertain edo luzera planifikatu ahal izateko.
e) a eta b erantzunak.
20.- Komunikazio-mixa osatzerakoan, honako hauek dira kontuan hartu beharreko batzuk:
a) Tresna bakoitzaren arduradunak komunikazio-aurrekontuaren % 100a bereganatzen
saiatu behar dira, tresna horien potentzialari etekin maximoa ateratzeko.
b) Komunikazio-mixeko tresnen artean, publizitateari emango zaio pisu erlatiborik handiena,
ezinbestekoa baita irudia eta marka-lehentasuna lortzeko.
c) Komunikazio-tresnak aukeratzerakoan eta mixean bakoitzak izango duen pisua
zehazterakoan, enpresak ezarritako helburuak lortzeko horiek egiten duten ekarpena eta
beren efizientzia hartuko dira kontuan batik bat.
d) a eta c erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
21.- Mezu bat zabaltzeko, normalean, mota hauetako kanalak aukeratuko dira enpresa
batean:
a) Inpertsonalak eta kontrolaezinak, preskriptore eta iritzi liderren atentzioa lortu nahi bada.
b) Pertsonalak eta kontrolagarriak, telebista edo irratia bezala, mezua era masiboan
zabaltzeko.
c) Helburu den publikoarengana mezua modu eraginkorrean heltzea ahalbidetzen dutenak.
d) Lehiakideek erabiltzen ez dituzten kanalak, beren produktua desberdintzeko.
e) Aurreko bat ere ez.
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22.- Enpresak mezu bat zabaltzeko normalean aukeratuko dituen kanalak honako hauek
izango dira:
a) Iritzi-liderrei eta preskriptoreei zuzendu nahi badie, ez-pertsonalak eta kontrolatu
ezinezkoak.
b) Pertsonalak eta kontrolagarriak, telebista edo irratia bezala, mezua asko zabaldu nahi
badu.
c) Helburu-biztanleriarengana iristeko moduko kanalak.
d) Lehiakideek erabiltzen dituztenen desberdinak, honela beren produktua bereizi ahal
izateko.
e) Aurreko bat ere ez.
23.- Enpresa batek ekitaldi bat antolatzen badu produktu berri bat ezagutarazteko eta bere
oihartzun mediatikoa oso zabala bada, ekitaldi hori honelakotzat hartzen da:
a) Komunikazio-jarduera bat da, harreman publikoko jarduera hain zuzen ere.
b) Komunikazio-jarduera bat da, publizitateko jarduera hain zuzen ere.
c) Publizitate-jarduera da, salmenta-sustapeneko jarduera hain zuzen ere.
d) Sustapen-jarduera da, mezenasgoko jarduera hain zuzen ere.
e) Sustapen-jarduera da, babesletzako jarduera hain zuzen ere.
24.- Bimbo-Martínez-Ortiz-ek, moldeko ogiaz gain, pastelak eta gozoak ere merkaturatzen
ditu. Produktu horientzat, komunikazio-erabakiei dagokienez, gomendagarria da honako
hau:
a) Publizitatean inbertitu, erreflexiozko erosketa izanik, garrantzi handikoa baita produktu
horiekiko informazio ugari izatea.
b) Salmenta-sustapenean inbertitu, erosketa selektiboa izanik, erosleak era horretako
ekintzei erantzuteko sentiberago izango direlako, zeinek epe laburrean efektu esklusiboa
baitute.
c) Merchandisingen inbertitu, era horretan, salmenta-puntuan erosleak hartuko duen
erabakiaren gain eragin ahal izango baita.
d) a eta b erantzunak.
e) b eta c erantzunak.
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C. AZTERKETA-EREDUA

Departamento de Economía Financiera II
(Economía de la Empresa y Comercialización)

MERKATARITZA-ZUZENDARITZA: POLITIKAK
EAZG - GADE 2. MAILA / GRADU BIKOITZA 3. MAILA AZTERKETA
LEHENENGO ABIZENA: __________________________________________
BIGARREN ABIZENA: ____________________________________________
IZENA: __________________________________________________

N.A.N.: ________

1.-GALDEREN BALIOESPENA:

Ondo erantzundako galdera: puntu 1.
Gaizki erantzundako galdera: -0,25 puntu
Erantzun gabeko galdera: 0 puntu.

GALDERA BAKOITZARENTZAT ERANTZUN EGOKI BAKARRA DAGO.
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1.- Azterketa hau materia honi dagokio:
a) Merkataritza-zuzendaritza: politikak.
b) Fisika aplikatua.
c) Kimika.
d) Matematika.
e) Literatura.
RUNNING ZAPATILAK (ENUNTZIATUA BALIAGARRIA DA 2-6 GALDERAK ERANTZUTEKO)
Jo dezagun entrenatzeko running zapatilak erostea pentsatzen ari zarela. Zonaldeko atleta
ezberdinei informazioa eskatu ondoren, lau aukera onenak hemen agertzen diren hauek direla
esan dizute. Gainera, Nikek lau horien artean batez besteko kalitatea duela esan dizute. Zuk,
dena den, kalitatea/prezioa aukerarik onenaren aldeko apustua egin nahi duzu.
Taulan zapatila-marka desberdinen datuak ematen dira:
Adidas
Kalitate glob. (KG)
Ebal. indizea (Iij)
Prezioa
Prezio doitua (PD)
SB/HB
* Oharra: erabil itzazu bi hamartar.

Saucony

Asics

Nike

22

28

25

90

90

85

Batezb.

86,25

AURREKO INFORMAZIOA KONTUAN HARTUZ, ERANTZUN HONAKO GALDERA HAUEK:
2.- Aurreko datuetan oinarriturik, hauxe dela eskaintzarik ekonomikoena esan daiteke:
a) Adidas.
b) Nike.
c) Saucony eta Asics, prezio bera dutelako.
d) Marka guztiak nahiko garestiak dira.
e) Aurreko bat ere ez.
3.- Analisiaren emaitzei arreta ipiniz, honako hau esan dezakegu:
a) Adidasek merkatuko batez besteko kalitatea baino altuagoa du.
b) Adidasek 85 euroko prezio erreala du.
c) Saucony-k eta Nikek sumatutako balio bera aurkezten dute.
d) Adidasek eta Nikek kalitate global (KG) bera dute, eta, beraz, berdina da bi marketarako
doitutako prezioa.
e) Aurreko bat ere ez.
4.- Kalitate handieneko zapatilak erostea nahi baduzu, hau izango litzateke aukeraketa
aproposena:
a) Adidas, kalitate/prezio erlazio hoberena duen marka delako.
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b) Asics, kalitate global handiena duen marka delako.
c) Saucony, doitutako preziorik onena duen marka delako.
d) Nike, kalitateari zein prezioari dagokionez, batezbestekotik gertuen dagoelako.
e) Aurreko bat ere ez.
5.- Bosgarren marka bat zure aukeraketa-irizpideen artean sartzea pentsatzen ari bazara, horren
hautaketa aukera ona izango litzateke, baldin eta honako hau betetzen bada:
a) Sumatutako baliorik altuena duen markaren kalitatea berdindu egiten badu, baina bere prezioa
baxuagoa izanik.
b) Sumatutako baliorik altuena duen markaren kalitatea gainditzen badu, eta horren prezioaren
azpitik saltzen bada.
c) Sumatutako baliorik altuena duen markak duen prezioa berdinduz ala horren azpitikoa ezarriz,
betiere hark duen doitutako prezioa baino handiagoa lortzen duenean.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
6.- Pentsa ezazu Adidas markak hurrengo Bostoneko Maratoirako zapatila bereziak merkaturatu
nahi dituela (Boston20 Marathon). 150.000 zapatila-parek osatuko lukete edizio mugatua.
Zapatilak denda espezializatuetan salduko lirateke 105 euroko prezioan, kostu guztien gaineko
% 50eko marjina ezarriz. Badakigu edizio mugatuaren fabrikazioak Adidas tradizionalekiko 30
euroko kostu gehigarria duela (hau da, zapatila-pare bakoitzarentzat KAu = 30 euro). Aipatutako
kostu gehigarri horiek berrikuntza-prozesua eta salmenta-sustapena indartzeko bideratu dira.
Aurreko informazioa kontuan hartuz, aukera ezazu erantzun zuzena:
a) Zapatila-pare bakoitzak 65 euroko marjina gordin unitarioa du.
b) Zapatila-pare bakoitzak 40 euroko KAu du.
c) Zapatila-pare bakoitzak 70 euroko KAu du.
d) a eta b erantzunak.
e) Aurreko bat ere ez.
7.- Boston20 Adidas berrien edizio mugatua kontuan hartuz, badakigu:
a) Adidasek irabazi garbi berdina lortuko lukeela Adidas arrunten eta Adidas Boston20 edizio
mugatuaren salmentaren bitartez.
b) Adidasek irabazi garbi txikiagoa lortuko lukeela Adidas arrunten bitartez, Adidas Boston20
edizio mugatuaren salmentaren bitartez lortuko lukeena baino.
c) Adidasek irabazi garbi handiagoa lortuko lukeela Adidas arrunten bitartez, Adidas Boston20
edizio mugatuaren salmentaren bitartez lortuko lukeena baino.
d) Adidasek galerak izango lituzkeela Boston20 Adidasen salmentaren bitartez.
e) Ez dugu datu nahikorik erantzun ahal izateko.
IKEA KASUA (8-10 GALDERAK ERANTZUTEKO BALIAGARRIA DEN ENUNTZIATUA)
8.- IKEAk hiri handietako zentroetan denda txikiagoak eta eskuragarriagoak irekitzeko apostua
egin du. Izan ere, maiatzaren 6an, erraldoi suediarrak bere lehenengo Concept storea ireki berri
du. Izatez, Parisekoa izan da IKEAk ireki duen mota honetako lehen establezimendua. Hori
jakinda, esan dezakegu estrategia honen bitartez IKEAk:
a) banaketa-kanal motzagoak erabiltzeko joera hartu duela.
b) bere banaketa-logistika sistema aldatu behar izango duela.
c) banaketa-sistema aldatu duela, banaketa-sistema intentsibotik esklusibora pasatuz.
d) kanaleko mailen kopurua aldatu duela.
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e) Aurreko bat ere ez.
9.- IKEAk Pariseko La Madeleine metro-geltokia altzariz hornitu du. Horrela, IKEAk oihartzuna
eman nahi dio hiriguneetan irekiko dituen denda txikiagoen estrategia berriari. Kasu honetan,
ekimen honen bitartez, metro-geltoki honetatik gertu ireki berri duen hiriguneko lehenengo
denda iragarri nahi du. Adieraz ezazu zein motatakoa den jarduera hau:
a) Babesletza.
b) Salmenta-sustapena.
c) Zuzeneko marketina.
d) Salmenta pertsonala
e) Aurreko bat ere ez.
10.- La Madeleine-ko IKEAren denda berriaren bitartez, hirigunean bizi diren kontsumitzaileei
aukera berriak eman nahi dizkie IKEAk, bereziki autorik ez duten horiei. Esan dezakegu, beraz:
a) IKEAk banaketa-kanaleko mailak txikiagotu dituela.
b) IKEA kanal bikoitzeko banaketa-sistema sustatzen ari dela.
c) IKEAk kontsumitzaileen beharren analisia egiteko eta eskaintza egokitzeko asmoa izan duela.
d) IKEAk banaketa-bitartekari kantitatea handitu duela.
e) Aurreko bat ere ez.
11.- Bizitza-zikloko merkataritza-estrategiei dagokienez, kontsumo handiko produktuentzat,
haien hazkunde-faserako, zera gomendatzen da:
a) Kanal motzagoak erabiltzea.
b) Zuzeneko kanalak erabiltzea.
c) Zeharkako kanalak erabiltzea.
d) Banaketa esklusiboko kanalak erabiltzea.
e) Banaketa intentsiboa erabiltzea.
12.- Honako baieztapen hauetatik, zein da zuzena?
a) Enpresa baten produktu-lerro kopuruak bere zorroaren zabaltasuna zehazten du.
b) Enpresa baten produktu-lerro kopuruak bere zorroaren sakontasuna zehazten du.
c) Enpresa baten produktu-lerro kopuruak bere luzera zehazten du.
d) Enpresa baten produktu-lerroaren erreferentzia kopuruak bere zorroaren zabaltasuna zehazten
du.
e) Aurreko bat ere ez.
13. BIC erabilpen bakarreko boligrafoak merkaturatzen hasi zen. Geroago, marka berdina
erabiliz produktu berriak merkaturatu zituen, haiek guztiak prezio baxukoak eta behin erabili
eta botatzeko modukoak (bizarra mozteko bizar-xaflak, edo pizgailuak, beste batzuen artean).
Marka honekin jarraitutako estrategiari izen hau ematen zaio:
a) Marka anitza.
b) Marka-luzapena.
c) Marka berria.
d) Lerro-luzapena.
e) Banatzailearen marka.
14.- Zerbitzu-marketinaren esparruan, honako baieztapen hauen artean zein da benetakoa:
a) Heterogeneotasuna eta ukiezintasuna zerbitzuen ezaugarri nagusietako bi dira.
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b) Zerbitzu-marketinak barneko marketinaren eta marketin interaktiboaren garapena jorratu
behar ditu.
c) Sektore jakin batzuetan, urtarokotasuna saihesteko, ohikoak dira prezioen diskriminazioak.
d) Zerbitzuen banaezintasunaren ezaugarria zerbitzuen ekoizpena dela, kontsumoarekin elkartuta
doala, eta biak aldiberekoak direla adierazten du.
e) Aurreko guztiak.
15.- Danone, OIKOS markarekin, yogurt greziarraren zapore-aukera handiagoa eskaintzen ari da.
Zapore natural tradizionalarekin batera, oraintsu, limoi, karamelo eta sagar zaporeak ere
eskaintzen ditu.
Zapore berriak merkaturatzeko Danonek hartutako erabaki honek eragina izan du bere
produktu sortaren honako dimentsio hauetan:
a) Zorroaren zabalera.
b) Lerroaren sakontasuna.
c) Zorroaren luzera.
d) Aurreko guztiak.
e) b eta c erantzunak.
16.- Etxegintza-sektorean diseinu-aholkularitza eta erreformak egiten dituen enpresa bat bere
negozioarentzat marka-izena pentsatzen ari da. Aholkua eskatu dizu, eta zure gomendioa hauxe
izan da: «ETXEKO». Marka-izen horren izaera hauxe dela esan daiteke:
a) Marka-luzapenaren emaitza.
b) Marka anitzeko estrategiaren emaitza.
c) Lerro-luzapenaren emaitza.
d) Marka oroitarazlea da.
e) Aurreko bat ere ez
17.- Produktu berriak merkatuan arin sartzeko prezio-ezarpenaren estrategia:
a) Oinarrizko produktuarentzako erreferentziazko prezioa jartzean datza, eta, eskaintzen diren
funtzio gehiagarrien arabera, handitzen joatea.
b) Produktu berriari hasierako prezio altua jartzean datza, horrela, merkatuko azpitalde edo
segmentu bakoitzaren sarrerak maximizatzeko.
c) Hasieran prezio baxuak ezartzean datza, horrela, kontsumitzaile kopuru handia erakartzeko.
d) Salmenten zenbateko baxua sortzen du produktuaren sarreran, baina salmenta bakoitzeko
mozkinen maila altua da.
e) Zenbat eta handiagoak izan salmenta-unitate bakoitzeko marjinak, eraginkorragoa izango da
estrategia hau.
18.- Nespressok iraultza ekarri du kafe-munduan. Izan ere, bera izan zen aitzindari kapsuletan
merkaturatzen den luxuzko kafearen merkatuan. Bezeroak NESPRESSOren makinetan presta
dezake kafea kontsumo bakarreko kapsula horiek erabilita. Kapsula horien prezioa, ohiko
kafearekin alderatuz, dezente altuagoa da. Informazio hori ezagututa, esan zein izan den
Nespressok kapsulen kasurako erabili duen prezio-estrategia:
a) Produktu-lerroentzako prezio-ezarpena.
b) Aukerazko produktuengatiko prezio-ezarpena.
c) Produktu gatibuentzako prezio-ezarpena.
d) Azpiproduktuentzako prezio-ezarpena.
e) Produktu-paketeetarako prezio-ezarpena.
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19.- Produktu baten prezio-ezarpena(k):
a) lehengaien salmentan eragin txikiena duen merkataritza-aldagaia da.
b) Marketin-mixaren elementu malguenetakoa da.
c) kostuaren erabaki-metodoari jarraituz ezarri behar da, egindako inbertsioa berreskuratzea
ahalbidetzen duten marjinak gaineratuz.
d) aukera eman behar du epe motzerako mozkinaren maximizazioaren helburua lortzeko.
e) eragin bera du sektore bereko produktu guztien gain.
20.- Honako merkataritza-formatu hauen artean, zeinek du handizkari bat?
a) Etxez etxe larrialdi-arreta zerbitzuetako hornitzaile multinazionala.
b) Komenientziazko denda bat.
c) Norberarenak ez diren beste supermerkatuen bitartez elikagai prozesatuak saltzen dituen
banatzailea.
d) Autofabrikatzaile batentzako pneumatiko-hornitzaile bat.
e) Aurreko bat ere ez.
21.- Hornikuntza-katearen kudeaketa(k):
a) bezeroaren aldetik izaten den produktua sortzeko prozesua.
b) azken kontsumitzaileen autohornikuntzarako nekazaritza-ekoizpena barneratzen du (ortua,
adibidez).
c) kontuan hartzen ditu barneko marketina, kanpoko marketina eta marketin interaktiboa.
d) horniduraren eta produktuaren ekoizpenetik azkeneko bezeroari produktua eman arteko
prozesua da.
e) Aurreko bat ere ez.
22. Produktu baten banaketa zuzenean bitartekariak barneratzeak zera dakar:
a) Fabrikatzailearen aldetik ibilgetuan inbertsio handiagoa egiteko beharra.
b) Banaketa-kanalean kontrola galtzea.
c) Fabrikatzailearen eta kontsumitzaileen arteko erabateko transakzio kopurua handiagotzea.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
23.- Azken urteetan zehar, enpresen komunikazio-estrategiak baldintzatu dituzten bi faktore
daude, zeinen arabera komunikazio gero eta segmentatuagoa egiten baita:
a) Publizitatearen prezioak garestitzea eta marken arteko konpetentzia gero eta handiagoa.
b) Merkatuak zatikatzea eta informazio-teknologien bilakaera.
c) Komunikazio-agentzien espezializazioa eta enpresek komunikazio-kanpainak egiteko daukaten
aurrekontua gehitzea.
d) Aurreko guztiak.
e) Aurreko bat ere ez.
24.- Komunikazio-ahaleginak banatzaileengan zentratzen dituzten komunikazio-estrategiei
horrela deritze:
a) Balio-emate estrategia.
b) Balio-kate estrategia.
c) Push estrategia.
d) Pull estrategia.
e) Aurreko bat ere ez.
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25.- Epe luzerako harremanak mantentzeko arretaz aukeratutako kontsumitzaile
indibidualekiko zuzeneko konexioak ezartzen saiatzen den komunikazio-erremintari izen hau
ematen zaio:
a) Publizitatea.
b) Babesletza.
c) Marketin zuzena.
d) Salmenta-sustapena.
e) Harreman publikoak.
26.-Komunikazio-mezua zabaltzeko, normalean, enpresek aukeratuko dituzten kanalak/ek:
a) pertsonalak eta kontrolagarriak izango dira, telebista edo irratia bezalakoak, mezua masiboki
zabaltzea nahiago dutenean.
b) inpertsonalak eta ez-kontrolagarriak izango dira, preskriptoreei eta iritzi-liderrei
zuzendutakoak.
c) kanal pertsonalak eta ez-kontrolagarriak izango dira, prentsa eta Internet bezalakoak.
d) mezua xede-publikoarengana iristea ahalbidetu behar dute.
e) Aurreko bat ere ez.
27.- Marjina gordin unitarioa «0» denean, puntu hila honelakoa da:
a) Positiboa.
b) Negatiboa.
c) Txikia.
d) Handia
e) Ez da inoiz iristen puntu hilera.
28.- Produktu baten banaketa-kanalean hiru bitartekarik parte hartzen dute. Bitartekari
bakoitzak ezartzen duen marjina % 15ekoa da (berak pagatu duen prezioaren gainekoa). Baldin
eta lehen bitartekariak produktua 80 €-an erosten badu, azken prezioa hau izango litzateke:
a) 134,52 €
b) 133,65 €
c) 121,67 €
d) 118,34 €
e) 98,14 €
29.- (Aurreko ariketarekin jarraituz)… % 15eko marjina salmenta-prezioaren gainekoa balitz,
azken prezioa hau izango litzateke:
a) 122,56 €
b) 130,27 €
c) 148,25 €
d) 153,46 €
e) 168,24 €
30.- Produktuen ohiko prezioaren azpitiko aldi baterako prezio-esleipenari izen hau ematen
zaio:
a) Prezio psikologikoa finkatzea.
b) Loteengatiko prezio-finkapena.
c) Segmentatutako prezioa finkatzea.
d) Legeak debekatu egiten du praktika hau ezartzea.
e) Sustapenezko prezioa finkatzea.

188

MARKETIN MIXAREN OINARRI APLIKATUAK. KONTZEPTUEN GARAPENERA EGOKITUTAKO MATERIALA

31. Esan honako baieztapen hauetatik zein den zuzena:
a) Kanporanzko marjinak ez ditu kostuak kontuan hartzen.
b) Kanporanzko marjinak ez ditu kostu aldakorrak kontuan hartzen.
c) Mozkinei eta errentagarritasun-atalaseari ez diote prezioek eragiten, kostuek soilik.
d) Marjina gordin unitarioa eta puntu hila biderkatzen baditugu, lortzen dugun emaitza kostu
finkoak (KT) dira.
e) Aurreko bat ere ez.
32.- Aukerako produktuengatiko prezioa ezartzeko estrategia da:
a) Oinarrizko produktuari prezioa ezartzea eta produktuaren ezaugarri gehigarrientzako
aukerazko prezioak jartzea.
b) Prezioak produktuetako eta zerbitzuetako|komunetako sorta beterako|osorako jartzea.
c) Produktuaren preziak bezero tipo desberdinen artean baztertzea.
d) Aldez aurretik finkatutako prezio itxian hainbat produktu aldi batera erosteko aukera ematea.
e) Aurreko bat ere ez.
33.- «Todo a Cien»/«Dena Ehunera» delako denda txinatar txiki batek honako produktu-aukera
hau du:
a) Zabala eta sakona.
b) Zabala, baina sakontasun gutxikoa.
c) Sakona, baina ez oso zabala.
d) Zabalera eta sakontasun gutxikoa.
e) Aurreko bat ere ez.
34.- Publizitate-aurrekontua ezartzeko metodo egokiena hauxe da:
a) Alor finantzarioan soberakinaren analisia darabilena.
b) Lehiakideek egiten duten inbertsioaren analisia darabilena.
c) Lortutako salmentetan arreta jartzen duena zenbatekoa zehazteko.
d) Komunikabide merkeenak darabiltzana.
e) Komunikazio-helburuen arabera zehazten dena.
35.- Publizitate-kanpaina baten mezua diseinatzerakoan, hauxe egin behar dugu:
a) Alor finantzarioan soberakinaren analisia egin.
b) Lehiakideek egiten duten inbertsioak ikertu.
c) Komunikazio-bideen estaldura, frekuentzia eta haien inpaktua neurtu, eta bide eta euskarri
egokiak aukeratu.
d) Beti eskaintzaren atal positiboak adierazi, eta negatiboak saihestu.
e) Mezu laburrak eraiki, eta komunikabide merkeenak aukeratu.
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D. CANVAN EREDUA
Proiektuen garapenak CANVAN EREDUAREN ARABERA garatuta egon behar du.
CANVAN eredua proiektua egituratzeko baliagarria den tresna da. Horrek 9 atal
ditu, hemen adierazten direnak:

Informazio gehiago, hemen:
http://emprenderesposible.org/modelo-canvas
https://prezi.com/tunndhflaulc/canvas-eredua/
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E. SORMEN-TEKNIKAK
SORMEN-TEKNIKAK

ESTEKA HONETAN KREATIBITATE-TEKNIKA UGARI PROPOSATZEN DIRA;
HAUTATU 3 (ALEATORIOKI, ETA EGIN BEREN AHOZKO AZALPENA KLASEAN
(NAHI IZANIK EGIN IDATZIZKO LABURPENA ERE —EZ DA BEHARREZKOA—).
http://www.neuronilla.com/desarrolla-tu-creatividad/tecnicas-de-creatividad
Ideiak sortzeko teknikak
Atal honetan, sormena pizteko hainbat teknika proposatzen dira. Haien
gaineko jakinmina baduzu, jo «neuronilla» webgunera:
1 Analisi morfologikoa
2 Analogiak
3 Bionika
4 Brainstorming edo ideia-jasa
5 Brainswarming
6 Blue Slip
7 Brainwriting
8 Konexio morfologiko behartuak
9 Ametsetan sortu
10 CRE-IN
11 DO IT
12 Galderaren artea
13 Katalogoa
14 Gauzen zergatia (iparrorratza)
15 Estratal
16 Ospetsuen galeria (Hall of Fame)
17 Ideart
18 Ideia animatuak
19 Identifikazioa edo enpatia
20 Imantxin
21 Koloretan inspiratzea
22 Arnasgora
23 Inbertsioa
24 Atributuen zerrenda
25 Mapa mentalak
26 635 metodoa
27 Mikromarrazkiak
28 Mitodologia
29 Morphing
30 Begi garbiak (fresh eyes)
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31 Probokazioa
32 Harreman behartuak (ausaz jarritako hitza)
33 SCAMPER
34 Dalí teknika (irudi hipnotikoak)
35 Da Vinciren teknika
36 TRIZ
37 4X4X4
Ideiak urrutitik sortzeko teknikak
38 Generación de ideas a distancia
39 Delfos metodoa (Delphi)
40 Brainwhatsapping
41 Braintwitting
42 Braingoogleplussing
Ideiak ebaluatzeko teknikak
43 AMIA analisia (SWOT)
44 Potentzial-taula versus aplikazioa
45 Etiketato (label it)
46 Talde Nominala (TN)
47 Map it
48 Walt Disney metodoa
49 Mis preferidas
50 Nire puntuazioak
51 Zortzi faktoreak
52 PNI
53 Positiboak eta negatiboak batu
54 The Checkerboard
55 Txanpona airera bota
Beste teknika eta erlazionatutako gai batzuk
56 Istorioak sortzeko teknikak
57 Istorioak sortzeko giltza
58 Flow (ibiltzea, isurpena edo fluxua)
59 Serendipity: zorioneko aurkikundeak
60 Bai, eta gainera...
61 Pentsatzeko sei kapelak
62 Programazio neurolingüistikoa
63

Bistaratzea

64 Arazoen konponbide sortzailea (Creative Problem Solving)
65 Erlaxazioa
66 Arrunta eta ohi ez bezalakoa
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Berrikuntzarako sormenaren funtsezko baliabideak
67 Ideiak sortzeko neuronilla gida (bideoa eta testuak)
68 Cómo dinamizar la generación de ideas
69 Sormen-tekniken aurrebaldintzak
70 Sormen-teknikak erabiltzeko adibidea (bideoa)
71 Sormen-teknikak lehen mailako talde bati azaltzeko adibidea
72 Sorkuntza-elementuak
73 Sorkuntza-prozesuaren faseak (Ajá!)
74 Nola kudeatu emozioak sormen- eta berrikuntza-prozesuetan
75 Sormena bultzatzen duten gorputz-mugimenduak
76 Sormena: ikuspegi integrala
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