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PRESTAKUNTZA-ATALAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 70 PRESTAKUNTZA-ATALA SALMENTA-TEKNIKAK (ZEHARKAKOA) 
Berariazkoa 

Kodea  UF0031 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 
Prestakuntza-modulua  Salmenta-operazioak (zeharkakoa) Iraupena 160 

Internet bidezko salmenta (zeharkakoa) 30 Modulua osatzen duten gainerako 
prestakuntza-atalak Salmenta-prozesuen antolamendua (zeharkakoa) 

Iraupena 
60 

 
A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 

 
Prestakuntza-atal hau bat dator UC0239_2, PRODUKTUAK ETA/EDO ZERBITZUAK SALTZEA MERKATURATZE-KANAL 
EZBERDINEN BIDEZ gaitasun-ataleko LB1, LB2, LB3, LB4 eta LB5 lanbide-burutzapenekin 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Internet ez beste merkaturatze-kanal batzuen bidez produktuak eta zerbitzuak saltzeko teknika egokiak aplikatzea. 

EI1.1 Oinarrizko leialtze-teknikak deskribatzea eta azaltzea, prozesu horretan parte hartzen duten arrazoizko eta emoziozko elementuak 
aztertuz. 
EI1.2 Saltzaile batek aurrez aurreko zein aurrez aurrekoak ez diren salmenten merkataritza-erlazioetan izan behar dituen ezaugarriak 
eta garatu behar dituen jarrerak deskribatzea.  
EI1.3 Bezeroaren jokaeran eta erosketa-motibazioetan parte hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI1.4 Produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak ezagutzeak salmentan duen eragina deskribatzea. 
EI1.5 Salmenta gehigarriak eta/edo osagarriak eta/edo ordezko salmentak eragiteko modu ezberdinak zehaztea. 
EI1.6 Enpresa jakin bati buruzko informaziotik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, enpresaren posizionamendua 
identifikatzea eta deskribatzea, baita horrek bezeroaren eta komertzialaren arteko erlazioan duen ondorioa ere, eta aurrez aurreko 
salmenta baten ereduzko egoeretako prozesuaren funtsezko faseak deskribatzea. 
EI1.7 Produktu batetik eta bezero-talde batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, eta, hala badagokio, aplikazio 
informatiko egokiak erabiliz, produktu edo zerbitzu hori aurkeztea. 
EI1.8 Bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, merkaturatze-kanal jakin baten bidez eta ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan 
informazioa oinarri hartuta: 

- Bezeroaren tipologia eta haren erosketa-premiak identifikatzea, galdera egokiak eginez, bezeroak kudeatzeko tresna 
informatikoen bidez lortutako informazioa erabiliz, hala badagokio. 

- Produktuaren ezaugarriak argi deskribatzea, abantailak eta bezeroaren premiekiko egokitasuna nabarmenduz, eta, hala 
badagokio, salmenta-puntuari laguntza eskaintzeko tresnaren bidez (eskuliburuak, laguntza elektronikoa, intraneta, etab.) 
lotutako informazioa erabiliz. 

- Eroste-erabakia errazten duen jarrera izatea. 
- Eragozpenei modu egokian aurka egitea, bezero-motaren eta erabilitako kanalaren arabera. 
- Izandako jokabidea kritikoki ebaluatzea. 

EI1.9 Bezero batekiko elkarrizketa-simulazio batean, ezaugarriak ondo zehaztuak dauzkan informazioa oinarri hartuta: 
- Bezero bat leialtze-planean sartzea erabakitzeko merkataritza-irizpideak deskribatzea. 
- Erlazioa bereizten duten jarduera-eremuak deskribatzea, dagokion erantzukizunaren barruan. 
- Bezeroarekiko enpatia bultzatzen duen komunikazio-teknikak eta gizarte-trebetasunak erabiltzea. 
- Bezeroaren oroitzapena eta lotura bultzatzeko teknikak erabiltzea. 

 
A2: Gatazkak eta erreklamazioak ebazteko teknikak erabiltzea, ezarritako irizpide eta prozedurei jarraikiz. 

EI2.1 Gatazkak aurreikusteko teknikak identifikatzea. 
EI2.2 Gatazken eta erreklamazioen izaera identifikatzea. 
EI2.3 Bezeroen kexei eta erreklamazioei aurre egiteko erabiltzen diren teknikak deskribatzea. 
EI2.4 Erreklamazio bat hartzeko erabiltzen den dokumentazioa identifikatzea, eta eduki behar duen informazioa zehaztea. 
EI2.5Erreklamazio batek egin behar duen prozesua deskribatzea. 
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EI2.6 Bezero batetiko elkarrizketa baten simulazioan, erreklamazio baten alderdi jakin batzuei kasu egiteko behar bezala zehaztuta eta 
ezarria dagoela: 

- Jarduera-plan bat egitea, jarraitu beharreko faseak ezarriz. 
- Jokabide asertibo, erabakitzaile eta positiboaren teknikak aplikatzea. 
- Eskatutako dokumentuak zuzen betetzea dagokion formularioaren bidez (lineakoak nahiz lineaz kanpokoak). 
- Txosten bat egitea erreklamazioaren eta kexaren datuekin, eta, hala badagokio, informazio hori erreklamazioak kudeatzeko 

tresna informatikoan sartzea. 
 
A3: Bezeroen segimendua egiteko eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurak aplikatzea. 

EI3.1 Saldu osteko zerbitzuak merkataritza-prozesuetan duen esanahia eta garrantzia azaltzea. 
EI3.2 Segimendua eta saldu osteko zerbitzua behar duten merkataritza-egoerak identifikatzea. 
EI3.3 Saldu osteko zerbitzuaren kalitatearen kontrolean gehien erabiltzen diren metodoak deskribatzea. 
EI3.4 Saldu osteko prozesua egituratzen duten uneak edo faseak deskribatzea. 
EI3.5 Enpresa baten bezeroen segimendua egiteko sistemari eta saldu osteko zerbitzua kontrolatzeko prozedurari buruzko informaziotik 
abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, prozesuan gorabehera bat izan dela jakin denetik aurrera jarraitu beharreko 
prozedura deskribatzea, ondoko hauek identifikatuz: 

- Gorabehera eragin duten gakoak. 
- Erantzukizunaren esparrua. 
- Sistemaren araberako jarduera, ezarritako irizpideak aplikatuz, zerbitzuaren egokitasuna bermatuz eta, hala badagokio, saldu 

osteko zerbitzua kudeatzeko tresna informatikoaren bidez lortutako informazioa ere kontuan hartuz. 
EI3.6 Bezeroak leialtzeko kasu batean, ezaugarri jakin batzuk izanik, komunikazio-kanal ezberdinen bidez eta, hala badagokio, 
programa informatiko bat erabiliz: 

- Egoera bakoitzari dagozkion idazkiak egitea (urtebetetzea, Gabonak, esker onak, etab.), argi eta labur, haien asmoaren eta 
kanalaren arabera (posta elektronikoa, posta konbentzionala, telefonoa, mugikorretako mezuak, etab.). 

 
Edukiak 
1.  Salmenta-prozesuak 

o Salmenta-motak: 
• Aurrez aurreko eta aurrez aurrekoa ez den salmenta: antzekotasunak eta desberdintasunak. 
• Salmenta hotza. 
• Establezimenduetako salmenta. 
• Establezimendurik gabeko salmenta. 
• Aurrez aurrekoa ez den salmenta: telefono bidezkoa, Internet bidezkoa, katalogo bidezkoa, telesalmenta, etab. 

o Salmenta-prozesuaren faseak: Bezeroarengana hurbiltzea, garapena eta salmenta ixtea. Aurrez aurrekoa ez den salmentaren 
faseak. Aurrez aurreko salmentarekiko desberdintasunak et antzekotasunak. 

o Salmenta prestatzea: Produktua ezagutzea. Bezeroa ezagutzea. 
o Bezeroarengana hurbiltzea: 

• Kontsumitzailearen premiak detektatzea. 
• Premiak sailkatzea, irizpide-moten arabera. 
• Kontsumitzailearen ohiturak eta jokabideak: kontsumitzailearengan eragiten duten barne-eta kanpo-aldagaiak. 
• Eroste-erabakiaren prozesua. 
• Saltzailearen eta kontsumitzailearen jokabidea salmenta-puntuan: profilak eta motibazioak. 
• Bezeroa behatzea et sailkatzea. 

o Produktuaren edo zerbitzuaren azterketa: 
• Produktu-motak, salmenta-puntuaren eta establezimenduaren arabera. 
• Produktuen eta zerbitzuen ezaugarriak. Ezaugarri teknikoak, komertzialak eta psikologikoak. 
• Produktuaren ezaugarriak, produktuaren bizi-zikloaren (PBZ) arabera. 
• Aurkezteko moduak: ontziak eta paketatzea. 
• Erabiltzeko baldintzak. 
• Prezioa. Konparazioak. 
• Marka. 
• Publizitatea. 

o Salmenten argumentu-sorta: Produktuari buruzko informazioa salmenta-profesionalari. Fabrikatzailearen argumentu-sorta. 
Salmenta-argumentuen aukeraketa. 

 
2.  Salmenta-teknikak aplikatzea 

o Produktu edo zerbitzuaren aurkezpena eta erakustaldia. Kontzeptua. Produktuen aurkezpen-motak. Produktuen eta zerbitzuen 
arteko desberdintasunak. 

o Bezero ugariren aurreko erakustaldiak: 
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• Solaskide gutxiren eta askoren aurreko aurkezpenen arteko desberdintasunak. 
• Aurkezpenak diseinatzean kontuan hartu beharreko irizpideak. 
• Aurkezpenetarako aplikazioak. 

o Merkataritzako argumentu-sorta: Argumentu-motak eta argumentu-moduak. Eragozpen-motak eta eragozpen-moduak. 
o Eragozpenak baliogabetzeko teknikak. 
o Erosteko konbentzitzeko teknikak. 
o Salmenta gurutzatuak: Salmenta gehigarriak. Ordezko salmentak. 
o Salmentari aplikaturiko komunikazio-teknikak: 

• Komunikatzaile eraginkorraren gaitasunak: adierazgarritasuna, gogatzeko gaitasuna, enpatia eta adimen emozionala. 
• Aurrez aurreko merkataritza-komunikazioaren oztopoak eta zailtasunak. 
• Hitzik gabeko komunikazioa: informazioa jokabidearen eta gorputzaren bidez transmititzea. 
• Gorputzaren bidezko teknikak hitzik gabeko komunikaziorako: eskuak, begirada, posizioa, solaskideen arteko espazioa, 

etab. 
o Aurrez aurrekoa ez den komunikaziorako teknikak: 

• Aurrez aurrekoa ez den komunikaziorako baliabideak eta tresnak. 
• Aurrez aurrekoa ez den komunikazioaren oztopoak. 
• Aurrez aurrekoa ez den komunikaziorako teknikak: Telefono bidezko irribarrea. 
• Idatzizko merkataritza-komunikazioa: Gutunak eta idatzizko merkataritza-dokumentuak. 

 
3.  Bezeroen segimendua eta leialtzea 

o Konfiantza eta merkataritza-erlazioak: 
• Bezeroak leialtzea. Kontzeptua eta abantailak. 
• Bezeroarekiko erlazioak eta zerbitzuaren kalitatea: bezero preskriptoreak. 
• Saldu osteko zerbitzuak. 

o Leialtze-estrategiak. Harreman-marketina. Puntu-txartelak. Sustapenak. 
o Bezeroekiko erlazioak kanporatzea: telemarketina. 
o Bezeroekiko erlazioak kudeatzeko aplikazioak (CRM). 

 
4.  Salmentaren berariazko gatazkak eta erreklamazioak ebaztea 

o Gatazkak eta erreklamazioak salmentan: Tipologia: Kexak eta erreklamazioak. Desberdintasunak eta ondorioak. 
o - Kexak eta erreklamazioak kudeatzea. 

• Kontsumitzailea babesteko araudia. 
• Kontsumitzaileen eskubideak: bitartekarien eta banatzaileen erantzukizuna. 
• Dokumentuak eta frogak. 
• Erreklamazio-orriak: elementuak eta betetzea. 
• Izapideak: prozedura eta erreklamazioen ondorioak. 
• KIUB: kontsumitzailearen informaziorako udal-bulegoak. 

o Erreklamazioak ebaztea: Ohiko erantzun eta erabilerak merkataritza-sektorean. Erreklamazioak auzibidetik kanpo konpontzea: 
Abantailak eta prozedura. 

o Kontsumoko arbitraje-batzordeak. 
 

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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