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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 60 PRESTAKUNTZA-ATALA PRODUKTUAREN ANIMAZIOA ETA AURKEZPENA SALMENTA-

PUNTUAN Berariazkoa 
Kodea  UF0034 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Salmentaren operazio osagarriak Iraupena 140 

Hornikuntza eta biltegiratzea salmentan 40 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Salmentaren kutxa-operazioak. 

Iraupena 
40 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0240_2 SALMENTAREN OPERAZIO OSAGARRIAK EGITEA gaitasun-ataleko LB2 eta LB3 
lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Salmenta-puntu fisikoak antolamendu- eta ezarpen-prozedurak aplikatzea, aurrez zehaztutako merkataritza-irizpideen arabera. 

EI1.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta emoziozko elementuak 
aztertuz. 
EI1.1 Salmenta-puntu fisikoko ereduzko kontsumitzaileen jokabideak eta ohiturak deskribatzea. 
EI1.2 Produktuak eta/edo zerbitzuak salmenta-puntu fisikoan desberdin kokatzeak bezeroarengan eragiten dituen ondorioak 
identifikatzea. 
EI1.3 Stockak erreferentzia bidez berriz jartzeko unea identifikatzea, linealeko stock-haustura saihesteko. 
EI1.4 Produktuak familien arabera sailkatzea, indarrean den araudia betez. 
EI1.5 Lapurreta-arrisku handiena duten produktu eta kokapenak deskribatzea, baita enpresek gehien erabiltzen dituzten segurtasun-
sistemak eta lapurreten kontrako sistemak ere. 
EI1.6 Salmenta-puntu fisikoan produktuak maila, linealeko eremu eta posizio ezberdinetan kokatzeko kontuan hartzen diren parametro 
fisiko eta komertzialak identifikatzea. 
EI1.7 Merkataritza-komunikaziorako elementu eta materialak eta horien kokapena aztertzea, salmenta-puntu birtual baten kasu praktiko 
batean. 
EI1.8 Salmenta-kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak dauzkala, une bakoitzean eskura dagoen produktu-
aukeraren kokapena berehala identifikatzea, produktu alternatiboak eta osagarriak adieraziz. 
EI1.9 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dauzkan merkataritza-establezimendu bat eta informazio-kartel, produktu eta altzari batzuk 
izanik: 

- Merkataritza-establezimenduaren gune hotz eta beroak bereiztea. 
- Gune hotzak berotzeko metodo bat proposatzea. 
- Produktuak etiketatzea, ezarritako irizpideei jarraikiz, eta lapurren kontrako sistemak ipintzea. 
- Merkataritza-establezimenduan produktuen banaketa eta kokapena antolatzea, merchandising-teknikak aplikatuz, altzarien 

egoera ikuskatuz eta indarrean den araudia betez. 
- Informazio-kartelen eta transmititu nahi diren mezuen egoera ikuskatzea. 
- Prozesuaren emaitzei buruzko txostena egitea, baliabide informatikoak erabiliz, hala badagokio. 

 
A2: Salmenta-jardueratik ondorioztatutako txostenak egitea, ezarritako helburuen arabera. 

EI2.1 Merkataritza-txosten bat idazteko urratsak eta arauak deskribatzea. 
EI2.2 Produktu-sortarekin, eskaerarekin eta bezeroarekin zerikusia duen jarduera profesionalean bildutako informazio garrantzitsua 
identifikatzea, eta idatziz aurkeztea, bezeroarekiko erlazioak kudeatzeko sistemetan (CRM) jasotako informazioa erabiliz, hala 
badagokio. 
EI2.3 Bezeroen eta zehaztutako salmenta-jardueren ezaugarri diren datu historiko batzuk emanik: 

- Datu horiekin estatistikak egitea, eta erraz interpreta eta kontsulta daitekeen dokumentu batean jasotzea. 
EI2.4 Kasu praktiko batean, merkatuaren bilakaerari, segmentazioari, marken posizionamenduari eta enpresak merkaturatzen dituen 
produktu eta zerbitzu batzuen ezaugarriei buruzko datuetatik abiatuz: 
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- Enpresaren negozio-lerroarekin zerikusia duten merkatu-berrikuntzak identifikatzea. 
- Negozio-lerro berrietan sartzeko aukerak iradokitzea. 
- Txosten bat egitea, lortutako informazioa argi, zehatz eta ordenatuta aurkezteko. 

 
A3: Paketatze- eta biltze-teknikak aplikatzea, zehaztutako irizpideei jarraikiz. 

EI3.1 Produktuaren araberako biltze- eta paketatze-mota identifikatzea, baita horren ezaugarriak eta enpresak transmititu nahi duen 
irudia ere. 
EI3.2 Paketatzeak enpresaren irudiaren transmisioan dituen ondorioak azaltzea. 
EI3.3 Produktuen paketatzeak eta biltzeak estatikaren eta babesaren alderditik izan behar dituen ezaugarriak zehaztea. 
EI3.4 Produktu batzuk, kanpaina bat, paketatze-material batzuk eta apaingarri batzuk izanik, eta enpresak transmititu nahi duen irudia 
behar bezala zehaztuta dagoela, produktu horiek paketatzea. 

 
Edukiak 
1.  Salmenta-puntuaren antolamendua 

o Merkataritza-espazioak antolatzeari eta banatzeari buruzko oinarrizko kontzeptuak: produktuak ezartzea. 
o Produktua ezartzeko irizpideak: 

• Eremuak: salmenta, erakusketa, zirkulazioa, biltegiratzea eta kutxa. 
• Sailak eta produktu-familiak: produktuen kategoriak. 

o Bezeroaren jokabidea salmenta-puntuan. Sarrera. Zirkulazioa eta ibilbidea. Irteera. 
o Merkataritza-espazioa. korridoreak, sailak eta erakusleihoa. 
o Linealaren kudeaketa: 

• Produktu-aukera zehaztea: zabala, sakona, egituratua. 
• Sustapenak eta produktu erakargarriak, produktu liderrak, markako produktuak, sasoiko produktuak eta produktu 

iraunkorrak. 
• Facing-a: kontzeptua. 
• Produktuak linealean txandakatzea: kontzeptua eta kalkulua. 
• Berriz jartzea: kontzeptua, eta lineala horniduraz gabetzearen ondorioak. 

o Artikulu-familien banaketa linealean. 
o Ordena eta garbitasuna salmenta-puntuan. 
o Segurtasun-eta higiene arauak salmenta-puntuan. 

 
2.  Oinarrizko animazioa salmenta-puntuan 

o Salmenta-puntuko animazioren oinarrizko faktoreak: Altzariak. Dekorazioa. Argiztapena. Kolorea. Soinua. Seinaleztapena edo 
beste batzuk. 

o Oinarrizko merkataritza-ekipoa eta -altzariak. 
• Gondola. 
• Erakustegiak. 
• Beira-arasak. 
• Elementuak: buruak eta lineala. 
• Muntaketa eta mantentze-lanak: segurtasun- eta higiene-arauak. 

o Nola ikusten diren produktuak linealean. 
• Produktua kokatzea: lineala optimizatzea. 
• Produktuaren informazioa establezimenduan. 
• Indarrean den lege-araudia: prezioa keta sustapenak. 

o Gune hotzak berotzea salmenta-puntuan: Gune hotzak eta beroak. Berotze-metodoak. 
o Saltokiko publizitatea: 

• Adierazle bisualak. 
• Erakustegiak. 
• Kartelak. 
• Erakustaltzariak. 
• Kartel argidunak. 

o Salmenta-puntuko kartelak: 
• Bezero-mota nagusiak. 
• Funtzioa eta nabarmentasuna. 
• Oinarrizko errotulazio-teknikak. 
• Erabiltzaile-mailako aplikazio grafikoak eta edizio-aplikazioak. 

o Saltzeko makinak. Vending-a. 
• Saltzeko makinen salmenten kudeaketa. 
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3.  Produktuak salmentarako aurkeztea eta paketatzea 
o Merkataritza-paketatzea: 

• Paketatze-motak eta haien helburuak. 
• Aurkezpen-ontzia: ezaugarriak. 
• Oparitarako bilgarria: ezaugarriak. 
• Merkataritza-kanpainen paketatzea. 
• Kontserbatzeko paketatzea. 
• Poltsa: motak eta ezaugarriak. 

o Paketatze eta biltze komertzialerako teknikak. 
• Paketatze-materialak. 
• Produktu simetrikoak. 
• Produktu biribilak. 
• Beste produktu batzuk. 

o Paketatzeko produktuak erabiltzea: Papera. Artaziak eta abar. Materialaren erabilera optimizatzea: eraginkortasuna eta kalitatea. 
o Kanpaina eta produktu-mota bakoitzari egokitutako apaingarriak jartzea. 
o Txantiloiak eta akaberak. 

 
4.  Salmentari buruzko merkataritza-txostenak egitea 

o Salmenta-txostenak: kontzeptua eta helburua. 
o Txosten baten egitura: Konposizioa. Eskema: Edukien antolamendua. 
o Merkataritza-txostenak egitea. 

• Produktu-aukera: Haustura, akatsak, soberakinak. 
• Eskaera: Premien eta produktuen detekzioa. 
• Bezeroa: Segmentuak, negozio-lerro berriak. 
• Merkataritza-datuen aurkezpen grafikoa: salmenta-kopurua, bisitak, etab. 

 
 

C atala: ESKAKIZUNAK ETA BALDINTZAK 
Sartzeko irizpideak 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
– Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako graduatu-titulua izatea. 
– 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta -eremu bereko 1. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Erdi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo erdi-mailako zikloetara sartzeko 

dagozkion probak gainditu izana 
– 25 urtetik gorakoentzako eta/edo 45 urtetik gorakoentzako unibertsitatera sartzeko proba gainditu izana. 
Prestakuntzari behar adinako probetxua ateratzeko behar diren prestakuntza- edo lanbide-ezagupenak izatea, ezartzen den 
araudiaren arabera. 
 
Prestatzaileen, instalazioen eta ekipamenduen arloko eskakizunei dagokienez, profesionaltasun-ziurtagiri honetarako ezarritako 
eskakizunak hartuko dira kontuan: Salmenta-jarduerak              
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