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IZENA 
MERKATARITZA-ESPAZIOEN EZARPENA ETA ANIMAZIOA 

 

KODEA: 
COMP0108 

 

LANBIDE-ARLOA 
Merkataritza eta marketina. 

 

LANBIDE-EREMUA 
Marketina eta harreman publikoak 

 

ERREFERENTZIAKO LANBIDE-PRESTAKUNTZA 
COM158_3: Merkataritza-espazioen ezarpena eta animazioa (1087/2055 EDa, 2005eko irailaren 16koa). 

LANBIDE-PRESTAKUNTZAREN MAILA 
3 

 

GAITASUN OROKORRA 
Merkataritza-espazioen ezarpena eta animazioa antolatzea eta ikuskatzea, barrutik zein kanpotik, ezarritako espezifikazioei 
eta kalitateari jarraikiz, segurtasun-baldintzak eta arriskuen prebentzioa zainduz eta indarrean den araudia errespetatuz.  

 

PROFESIONALTASUN-ZIURTAGIRIA OSATZEN DUTEN GAITASUN-
ATALEN ZERRENDA 
-UC0501_3: Merkataritza-espazioak ezartzea. 
-UC0502_3: Salmenta-azaleran produktuen edo zerbitzuen ezarpena antolatzea. 
-UC0503_3: Merkataritza-espazioetako sustapen-ekintzak antolatzea eta kontrolatzea. 
-UC0504_3: Merkataritza-establezimenduko erakusleihoen muntaketa gainbegiratzea. 

 

LANBIDE-INGURUNEA 
 
Lanbide-esparrua 
Merkaturatzearen eta merkataritza-banaketaren arloan egiten du lan, norbere edo besteren kontura, merkataritza-
establezimendu txiki, ertain edo handietan, merkataritza-ekitaldiak antolatzen dituzten enpresetan, hau da, azokak, 
erakusketak, marketinaren alorreko aholkularitza-enpresak, publizitate-agentziak eta, oro har, antolamenduaren 
alorreko marketin-sailak. 
 

Ekoizpen-sektoreak 
Merkataritzaren sektorean, azpisektore hauetan jardun dezake lanean: txikizkako merkataritza, handizkako 
merkataritza, merkataritza integratu eta elkartua eta merkataritza-agentziak, baita gainerako ekoizpen-sektoreetan 
ere, produktu eta zerbitzuen merchandising- eta sustapen-jarduerak eginez. 
 

Lanbideak edo lanpostuak 
3320.014.3 Salmenta-puntuen antolatzailea autozerbitzuetan. 
5320.003.1 Dendako edo saileko arduraduna. 
Salmenta-puntuetako sustapenen arduraduna. 
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Merkataritza-espazioen ezarpenean espezialista. 
Merkaturatzailea (merchandiser). 
Merkataritzako erakusleiho-apaintzailea. 
Merkataritza-espazioen diseinatzailea. 
 

 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUEN ETA -ATALEN ZERRENDA ETA HAIEN 
IRAUPENA 

 

PRESTAKUNTZA-MODULUA ORDUAK 
PRESTAKUNTZA-
ATALAK 

ORDUAK 

MF0501_3: 
Merkataritza-espazioen ezarpena. 

90   

MF0502_3 
Produktuen eta zerbitzuen ezarpena. 

70   

MF0503_3 
Merkataritza-espazioetako sustapenak. 70   

MF0504_3 
Merkataritzako erakusleiho-apainketa. 

80 
  

MP0010 
Merkataritza-espazioen ezarpen eta animazioko lanekoak ez 
diren lanbide-jardunbideen modulua 

80 

  

ORDUAK, GUZTIRA 390 
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1. gaitasun-atala: 
MERKATARITZA-ESPAZIOAK EZARTZEA 

 
Kodea: UC0501_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Merkataritza-espazioa ezartzeko behar den informazioa lortzea, ezarritako irizpideei jarraikiz eta indarrean den 
araudia errespetatuz.  

BI1.1 Merkataritza-espazioa definitzeko, gutxienez hurrengo parametroak identifikatu behar dira, eta horiei buruzko 
informazioa lortu behar da: 

- Enpresari edo establezimenduari dagokionez: irudi korporatiboa, ezarritako kalitate-sistemak, 
posizionamendua, lehia, merkataritza-helburuak, hornitzaile jakin batzuekiko hitzarmenak, planoa, gune 
"hotz eta beroak", etab. 

- Kontsumitzaileari dagokionez: gustuak eta zaletasunak, kontsumoaren joerak, profila, bizitzeko era, etab. 
- Produktuari edo zerbitzuari dagokionez: ezaugarriak, nolakotasunak, kategoria, trazabilitatea, produktu-

sorta, erabilerak, etab. 
- Teknikei dagokienez: barruko eta kanpoko espazioen banaketa, materialen erabilera, argiztapena, 

koloreak, musika-giroa, ibilbideak, altzariak, sartzeko erraztasuna, merkataritza-establezimenduaren 
segurtasun- eta higiene-araudia, hondakinen tratamendua eta kudeaketa, horiekin zerikusia duten beste 
araudi batzuk, etab. 

BI1.2 Merkataritza eraginkortasunez ezartzeko beharrezkoak diren informazio-baliabide eta -iturriak hautatzeko, 
denbora-, kostu- eta irisgarritasun-irizpideak erabiltzen dira. 
BI1.3 Merkataritza-espazio edo -establezimendu bat ezartzeko behar den informazioa lortzeko, erakundeak 
ezarritako prozedurak erabiltzen dira. 
BI1.4 Merkataritza-establezimenduen merkataritza-alderdiekin eta segurtasun- eta higiene-alderdiekin zerikusia 
duen indarreko araudia lortzeko eta interpretatzeko, araudi horrek merkataritza-establezimenduak ezartzeko 
proiektuan duen aplikazioa hartzen da kontuan. 
BI1.5 Merkataritza-espazio bat ezartzearekin zerikusia duten lizentziak eta baimenak lortzeko, beharrezko 
administrazio-izapideak identifikatzen dira. 
BI1.6 Merkataritza-espazio bat ezartzeari buruz lortutako informazioa antolatu eta interpretatu egiten da, eta 
ezarpen-proiektua behar duen merkataritza-establezimenduaren barne- eta kanpo- elementuak zehazteko 
beharrezkoak diren ondorioak ateratzen dira. 

LB2. Merkataritza-establezimenduaren barne-elementuen ezarpena zehaztea, nahi diren irudia eta helburuak lortzea 
ahalbidetzen duena, eskura dagoen informazioaren, indarrean den araudiaren eta jasotako espezifikazioen arabera. 

BI2.1 Merkataritza-establezimenduaren espazioa banatzeko, korridoreak eta sailak esleitzen dira, eta indarrean 
den araudia eta merkataritza-irizpide egokiak aplikatzen dira, bezeroen erosketak erraztu asmoz espazioa eta 
bezeroen zirkulazioa optimizatzeko, espazioak diseinatzeko eta banatzeko aplikazio informatiko bat erabiliz. 
BI2.2 "Gune hotzak" zehazteko, jatorriaren arrazoiak aztertzen dira, merkataritza-irizpideen arabera, ekintza-ildoak 
ezarriz eta "animatzeko" aukerak proposatuz, salmentak optimizatzeko. 
BI2.3 Altzari, erakusleiho eta sustapenerako euskarri egokienak zehazteko, sailen kokapena, lokalaren 
ezaugarriak, produktuak, kostuak eta bezeroen tipologia hartzen dira kontuan. 
BI2.4 Seinaleztapen egokiena zehazteko, espazioaren banaketa eta azaleraren egokitasuna hartzen dira kontuan, 
merkataritza-establezimenduko elementuen kokapena errazteko: produktuak, zerbitzuak, informazio-guneak eta 
bezeroari arreta emateko guneak, kobratzeko eta ordaintzeko guneak, segurtasuna, etab. 
BI2.5 Azaleraren egokitzapenaren bidez (argiztapena, dekorazio-elementuak, koloreak, musika-girotzea eta 
elementuen kokapena) irudiaren eta salmenten sustapenaren inguruan ezarritako helburuak lortzen direla 
egiaztatu behar da, indarrean den araudia betez eta segurtasun-baldintzak eta arriskuen prebentzioa zainduz. 
BI2.6 Establezimenduaren barruko segurtasun-elementuak (su-itzalgailuak, kamerak, etab.) eta, hala badagokio, 
horien seinaleztapena zehazten dira, eta leku egokietan jartzen dira, indarrean den araudia betez. 

LB3. Merkataritza-establezimenduaren kanpo-elementuen ezarpena zehaztea, nahi diren irudia eta helburuak lortzeko, 
eskura dagoen informazioaren eta jasotako espezifikazioen arabera. 

BI3.1 Establezimenduaren fatxada osatzen duten elementuak identifikatu eta zehazteko, espazio erabilgarria, 
eraikuntza-mota eta helarazi nahi den irudi korporatiboa hartzen dira kontuan, eta, hala badagokio, espazioak 
diseinatzeko eta banatzeko aplikazio informatikoak erabiltzen dira: 

- Errotuluak, enpresa-irudiaren elementu identifikagarri gisa. 

1 
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- Establezimenduko sarrerak eta irteerak, kokapena eta kopurua zehaztuz, bezeroen establezimendu 
barruko ibilbidea errazteko eta, ondorioz, baita errentagarritasuna ere. 

- Erakusleihoa, kokapena, neurriak eta argiztapena zehaztuz. 
- Bide publikoaren erabilera, bezeroak erakartzeko. 
- Eta merkataritza-establezimendua osatzen duten beste elementu batzuk. 

BI3.2 Kanpoko diseinuaren bidez helarazten den irudiaren bidez, lehiakideengandik bereiztea lortzen da, 
kontsumitzailea eta erabiltzailea erakartzeko eta leialtzeko elementuak erabiliz. 
BI3.3 Merkataritza-establezimenduaren kanpoko elementuak kokatzeko, indarrean den araudia eta erakundeak 
ezarritako merkataritza-irizpideak aplikatzen dira. 
BI3.4Kkanpoko elementuak bide publikoan erabili behar direnean, erakunde eskudunetan lizentziak eta baimenak 
lortzeko beharrezko administrazio-izapideak identifikatzen dira. 

LB4. Merkataritza-espazioa ezartzeko plan bat egitea, barruko eta kanpoko elementuei buruz lortutako oinarrizko 
informazioa antolatuz eta eskuragarri dagoen aurrekontuaren arabera. 

BI4.1 Ezarpen-plana egiteko, jasotako espezifikazioak hartzen dira kontuan, eta barruko eta kanpoko beharrezko 
elementu guztiak jasotzen dira, modu egituratu eta koherentean eta, behar izanez gero, merkataritza-espazioak 
diseinatzeko eta txostenak aurkezteko aplikazio informatikoak erabiliz. 
BI4.2 Merkataritza-establezimendua antolatzeko eta ezartzeko dauden aukerak modu argi eta zehatzean aurkeztu 
behar dira, eta, hala badagokio, ondoko hauek erabiliz: krokisa, zirriborroak eta/edo merkataritza-espazioen 
aurkezpenak, diseinua eta antolamendua egiteko aplikazio informatikoak. 
BI4.3 Merkataritza-espazioa ezartzeko aurkeztutako proiektu ezberdinen aurrekontuak egiteko, ezarpenean parte 
hartzen duten giza baliabideekin eta baliabide materialekin zerikusia duten partida guztiak hartzen dira kontuan, 
enpresaren espezifikazioei jarraikiz eta, hala badagokio, kalkulu-orri informatikoak erabiliz. 
BI4.4 Merkataritza-espazioa ezartzeko beharrezkoak diren zereginen eta denboren kronograma egiteko, 
proiektuak eta zereginak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiltzen dira. 
BI4.5 Merkataritza-espazioa ezartzeko proiektuaren diseinu ezberdinak argumentatu egin behar dira, 
erakundearen salmenta-helburuak lortzeko egiten duten ekarpena azalduz. 

LB5. Merkataritza-establezimendua ezartzeko plana antolatzea eta kontrolatzea, ezarritako prozeduren eta onartutako 
proiektuaren arabera. 

BI5.1 Merkataritza-espazioaren ezarpena optimizatzen duten erakundearen neurriak zehazten dira, garai eta modu 
egokian, aurkeztutako proiektuaren eta establezimenduaren edo enpresaren kalitate-irizpideen arabera, eta, hala 
badagokio, zereginak eta proiektuak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiliz. 
BI5.2 Merkataritza-espazioa ezartzean sortzen diren desbideratzeak edo gertakariak zuzentzeko, merkataritza-
espazioa ezartzeko proiektuan ezarritako espezifikazioekin eta ezarritako kalitate-parametroekin bat datozen neurri 
zuzentzaileak hartzen dira. 
BI5.3 Merkataritza-espazioaren ezarpenean parte hartzen duten pertsonek merkataritza-espazioa modu 
eraginkorrean ezartzeko beharrezkoak diren jarraibideak helarazten dituzte, ezarritako segurtasun- eta kalitate-
mailak bermatuz. 
BI5.4 Onartutako proiektua egiteko teknikari, arkitekto edo barnealdeen diseinatzaile bat kontratatu behar izanez 
gero, aurreikusitako helburuak lortzeko kontuan izan beharreko merkataritza-irizpideak eta merkataritza-
ezarpenerako gutxieneko eskakizunak azaldu behar zaizkie. 
BI5.5 Merkataritza-espazioa ezartzeko behar diren altzariak eta materialak antolatu eta haien kokapena kontrolatu 
behar da, merkataritza-espazioa ezartzeko planean eta/edo proiektuan ezarritako espezifikazioen arabera. 
BI5.6 Merkataritza-espazioa ezartzean sortutako gastuak aurkeztutako aurrekontuan ezarritako mugen barruan 
daudela egiaztatu behar da. 

LB6. Merkataritza-eremuaren ezarpen birtualean parte hartzen duten elementuak zehazten laguntzea, diseinu birtualak 
behar dituen espezifikazioak zuzen helarazteko, enpresaren edo erakundearen merkataritza-helburuen eta Interneterako 
marketin-planaren arabera. 

BI6.1 Helburuak lortzeko eta bezeroekiko harremanak errazteko, eta Internet bidezko publizitateari eta 
kontratazioari aplikatu beharreko araudiari eta hitzarmenei jarraikiz, produktuaren eta/edo zerbitzuaren Internet 
bidezko deskribapenari lotutako espazio edo denda birtualaren funtsezko edukiak zehaztu behar dira, hala nola 
xede-publikoa, webgunearen estilo narratiboa, deskribapenak, aurreikusitako webgunearen zirkulazioa eta, hala 
badagokio, ordaintzeko baliabideak edo erraztasunak eta edukiak eguneratzeko aurreikuspenak. 
BI6.2. Ezarpen birtualaren aurkezpena diseinatzeko, irudi korporatiboarekin zerikusia duten ezaugarriak aipatzen 
dira, hala nola kolorea, ilustrazioak, argazkiak, testuaren edukia, bilaketa-tresnak eta beste deskripzio- eta 
informazio-elementu batzuk, enpresaren Interneteko marketin-planaren eta Internet bidezko merkataritzari aplikatu 
beharreko araudiaren arabera. 
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BI6.3. Proposatzen diren merkataritza-mezuek kontuan hartzen dituzte produktuaren edo zerbitzuaren ezaugarriak 
eta internautaren eta/edo Internet bidezko eroslearen tipologia, xede-publikoaren atentzioa erakartzeko eta 
erosteko gogoa sortzeko, enpresak onartutako araudia eta hitzarmenak betez. 
BI6.4. Espezifikazioak argi eta diseinu-elementuetarako hainbat aukera aurkeztuz helarazten dira, eta diseinuak 
koherentea izan behar du, hala badagokio, irudi korporatiboarekin, webgunearen helburuekin eta Internet bidez 
ezartzeko planarekin. 
BI6.5. Merkataritza-establezimenduan zeharreko 3D nabigazioa proposatzen denean, dendari edo espazio 
birtualari aplikaturiko merchandising-irizpideak proposatzen dira. 

 

Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin. Erabiltzaile-inguruneko programak: 
Kalkulu-orriak. Datu-baseak. Testu-prozesadoreak. Aurkezpenak egiteko aplikazio informatikoak. Posta elektronikoa 
kudeatzeko aplikazioa. Internet nabigatzaileak. Merkataritza-espazioak diseinatzeko eta antolatzeko aplikazioak. 

Zereginak kudeatzeko eta proiektuen segimendua egiteko aplikazioak. 
 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Merkataritza-espazioa ezartzeko proiektua, kontuan hartuta merkataritza-establezimenduaren barne- eta kanpo-
elementuak, kronograma eta aurrekontua. Ezarpen-proiektuari lotutako informazioa eta dokumentazioa. 
Establezimenduaren politikaren antolamendua, exekuzioa eta kontrola. Ezarpen birtualaren funtsezko elementuak. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Enpresaren produktuen edo zerbitzuen katalogoa. Merkataritza-establezimenduko segurtasun-ekipoen katalogoa: 
zaintza-kamerak, produktuen irteera detektatzeko makinak, su-itzalgailuak, etab. Establezimenduaren planoak. Kutxen 
kokapena, saltokiko terminalak (STak), eskanerrak eta produktuen autoeskanerrak, PDAk, produktuen informazioa 
emateko terminal informatikoak, enpresari buruzko informazio orokorra eta merkataritza-informazioa. Bezeroen profilari 
buruzko txostenak. Lehiakideei buruzko txostenak. Eskaintzen zerrendak. Hornitzaileekiko akordioak. Ezarpen birtualari 
eta establezimenduaren webguneko trafikoari, produktuei eta/edo zerbitzuei buruzko txostenak. Barruko espazioak 
antolatzeko teknikei, materialei, ehundurei eta abarri buruzko katalogoak eta argitalpenak. Barruko zein kanpoko 
espazioaren diseinuari aplikatu beharreko araudia: segurtasuna, errotulazioa, lizentziak, baimenak, etab. 
Establezimenduaren eta eraikuntzaren planoak. Materialen hornitzaileei eta instalatzaileei buruzko informazioa jasotzen 
duen datu-basea. Merkataritza-espazioak ezartzeari aplikatu beharreko araudia. 

 
 
 
 

2. gaitasun-atala: 
SALMENTA-AZALERAN PRODUKTUEN EDO ZERBITZUEN EZARPENA 
ANTOLATZEA 

 

Kodea: UC0502_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Aukeren zabaltasuna eta sakontasuna zehaztea, kudeaketa optimo bat lortzeko ezarritako merkataritza-helburuen 
arabera. 

BI1.1 Produktu-sorta aztertzeko, eskura dagoen informazioa, kategoriak kudeatzeko irizpideak eta familien, 
azpifamilien eta erreferentzien aukeraketa hartzen dira kontuan, eta, behar izanez gero, salmenta-puntuan 
produktuak, parametroak eta produktuen antolamendurako merkataritza-ratioak kudeatzeko aplikazio informatikoak 
erabiltzen dira. 
BI1.2 Establezimendu baten dentsitate- edo argitasun-maila aztertzeko, lurzoruaren okupazio-koefizientea 
kalkulatzen da, kalkulu-orri informatikoak erabiliz, hala dagokionean. 
BI1.3 Lurzoruaren metro linealak edo altzari-elementuen kopurua produktu- edo zerbitzu- familia bakoitzaren 
artean banatzen dira, ezarritako irizpideen arabera, eta, behar izanez gero, aukerak antolatzeko programa 
informatikoak erabiltzen dira. 
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BI1.4 Aukera zehazteko, salmenta-azaleran dauden produktu- eta/edo zerbitzu-familiak segmentatu egiten dira, 
kontuan hartuz kontsumitzailearen erosketa-jarrera, ezarritako barne-espezifikazioak eta indarrean den araudia. 

BI1.5 Kontsumitzailearen eskaera gogobetetzen duen produktu- eta zerbitzu-familien aukera zehazteko, ABC 
metodoa eta 20/80 erregela erabiltzen dira, beste batzuen artean, salmenta-puntuaren errentagarritasuna 
ziurtatzeko moduan. 

BI1.6 Familien erreferentziazko kopuru arrunta, maximoa eta minimoa zehazteko, ezarritako irizpide objektiboak 
erabiltzen dira. 

BI1.7 Produktu eta zerbitzuen familia-segmentu bakoitzeko erreferentziak zehazteko, merkatu-kuoten 
desbideratzeak hartzen dira kontuan. 

BI1.8 Produktu-eta zerbitzu-familien, erreferentzien eta marken konbinazio egokitua zehazteko, lehiakideak eta 
kontsumitzailearen itxaropena hartzen dira kontuan. 

LB2. Produktu eta zerbitzuen kokapena zehaztea, kontuan hartuz errentagarritasun- eta irudi-irizpideak, jasotako 
espezifikazioak eta indarrean den segurtasun- eta higiene-araudia. 

BI2.1 Linealeko agerpen-mailak identifikatzeko, kontuan hartzen dira salmenta-potentziala eta produktua edo 
zerbitzua bezeroarengana gerturatzeko erraztasun-maila. 

BI2.2 Produktuak establezimenduan kokatzeko bete beharreko segurtasun- eta higiene-araudia identifikatu eta 
interpretatu behar da, establezimenduko produktuei eta jarduerari egokitzeko. 

BI2.3 Ezarritako salmenta-planen arabera gehien saldu nahi diren produktuak begien parean jartzen dira, erosteko 
erabakia errazteko. 

BI2.4 Erreferentzia bakoitzaren facing-kopuru optimoa kalkulatzeko, merkataritza- eta antolamendu-irizpideak 
hartzen dira kontuan, eta, hala badagokio, kalkulu-orri informatikoak erabiltzen dira. 

BI2.5 Aukera linealean ezartzeko, kontuan hartzen dira erosketaren prozesu psikologikoa, establezimenduaren 
politika, kontsumo-ohiturak, produktuen eta zerbitzuen egoera erreala, marken kokapena, trazabilitatea, 
fabrikatzailearen politika (sustapenak, produktu eta zerbitzu berriak eta establezimenduaren sustapen-ekintzak), 
indarrean den araudia aplikatuz eta, behar izanez gero, lineala optimizatzeko aplikazio informatikoak erabiliz. 

LB3. Kokapen, berrezartze eta produktu eta zerbitzuen mantentze-lan bakoitzean giza baliabideak eta baliabide 
materialak antolatzea, merkataritza-establezimenduaren salmentak optimizatuz eta ezarritako espezifikazioak kontuan 
hartuz. 

BI3.1 Zereginak, gauzatze-denborak eta langile arduradunak zehazteko, produktu eta zerbitzuen ezarpen-, 
kokapen- eta birjartze-jarduerak hartzen dira kontuan, laneko arriskuak prebenitzeari eta segurtasunari buruzko 
araudia betetzen dela bermatuz. 

BI3.2 Sail edo jarduera bakoitzeko langile-kopurua zehazteko, produktuak eta/edo zerbitzuak ezartzeko behar den 
denbora optimizatzen da. 

BI3.3 Linealeko produktu eta zerbitzuen kokapenaz, birjartzeaz eta mantentze-lanez arduratzen den langile-
taldeari modu argi eta zehatzean helarazten zaizkie jarraibideak. 

BI3.4 Produktuak segurtasun- eta higiene-araudia betez manipulatzen direla egiaztatu behar da. 

BI3.5 Produktuak eta/edo zerbitzuen liburuxkak esleitutako sailetan berriz jartzeko ekintzak stock-hausturarik ez 
gertatzeko moduan programatzen eta antolatzen dira. 

LB4. Erabilitako ezarpen-irizpideen eraginkortasuna kontrolatzea aldizka, aurreikusitako helburuak aintzat hartuta, eta, 
hala badagokio, sortutako desbideratzeak zuzentzeko neurriak proposatzea, baita establezimenduak edo enpresak 
zerbitzu-kalitateari buruz onartutako kalitate-irizpideak zuzentzeko neurriak ere. 

BI4.1 Errendimendua kalkulatzen da, salmenta-azaleraren metro karratuko eta lurzoruaren metro linealeko, eta 
aurreikusitako helburuak lortzen diren detektatzen da, kalkulu-orri informatikoak erabiliz, hala badagokio. 

BI4.2 Produktuen eta zerbitzuen ezarpena balioztatzea aldizka, eraginkortasun-tresna kuantitatibo eta kualitatiboak 
erabiliz, baita kudeaketa-parametroak eta kalitate-sistemak ere, hala nola produktibitate-ratioak, stockaren 
errotazio-koefizientea, linealaren errentagarritasun-indizea, stock-hausturak eta abar. 

BI4.3 Produktu- edo zerbitzu-familia baten finantza-eraginkortasuna kalkulatu eta haren errentagarritasunarekin 
erlazionatzen da, kalkulu-orri informatikoak erabiliz, hala behar izanez gero. 

BI4.4 Erreferentziak kentzeko ataria zehazteko, erakundeak zehaztutako parametroak hartzen dira kontuan. 

BI4.5 Erreferentzia berriak sartzeko, erakundeak ezarritako aldagaiak hartzen dira kontuan, eta, hala badagokio, 
baita enpresak ezarritako kalitate-sistema edo -irizpideak ere. 

BI4.6 Merchandising-politiken errentagarritasuna kalkulatzeko eta interpretatzeko, programa informatiko egokia 
erabiltzen da, eta emaitzak eta ondorioak goiko arduradunei erakusten zaizkie. 
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Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sare lokalean, Interneterako konexioarekin. Linealak prestatzeko tresnak eta ekipoak, 
hala nola erakusleihoak, erakustaltzariak, beira-arasak, erakusmahaiak, kutxak, aurkezpen-altzariak eta abar. Eroste-
prozesuarekin zerikusia duten ekipoak: produktuen eskaner eta autoeskanerrak, lagunduriko erosketa. Merkataritza-
espazioaren segurtasunarekin zerikusia duten ekipoak: zaintza-kamerak, su-detektagailuak, irteerak, etab. 
Erabiltzaile-inguruneko programak: Kalkulu-orriak. Datu-baseak. Testu-prozesadoreak. Posta elektronikoa kudeatzeko 
aplikazioa. Internet nabigatzaileak. Espazioaren diseinu aurreikusian produktuak kokatzeko aplikazioak. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Aukerak hautatzea eta produktuak linealean ezartzea. Ezarpenerako behar diren giza baliabideak eta baliabide 
materialak antolatzea. Ezarpen-ekintzak kontrolatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Iturri hauetatik lortutako informazioa: azokak, ikastaroak, biltzarrak, jardunaldiak, estatuko eta atzerriko establezimendu 
ezberdinetara egindako bisitak, establezimenduaren planoak, segurtasun- eta higiene-arauak eta arriskuak prebenitzeko 
arauak, hondakinen tratamendua eta ingurumenarekiko errespetua. Merkatu-azterketak: fabrikatzaileak, markak, 
bezeroak, merkataritza erregulatzen duen Espainiako, autonomiako eta tokiko araudia, sailkako salmenten txostenak, 
sustapen-salmenten segimenduari buruzko txostenak, beste salmenta posible batzuei buruzko txostenak (gondola-
buruen salmenta, apalategi baten espazio nabarmenak, aurkezpen bereziak salmenta-azalera batean, etab.). Bideoak 
eta merkataritza-dokumentu elektronikoak. 

 
 
 
 

3. gaitasun-atala 
MERKATARITZA-ESPAZIOETAKO SUSTAPEN-EKINTZAK 
ANTOLATZEA ETA KONTROLATZEA 

 

Kodea: UC0503_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak: 
LB1. Sustapen-kanpainak egiteko jokabide-ildoak zehaztea, marketin-planean ezarritako helburuen arabera. 

BI1.1 Marketin-planean erabakitako sustapen-motari egokitutako merchandising eta/edo marketin zuzenerako 
ekintzak identifikatu eta antolatu behar dira, ezarritako prozedurak erabiliz. 
BI1.2 Sustapen-kanpaina modu egituratu eta programatuan antolatu behar da, ekintzak eta/edo sustapenak garai 
eta modu egokian doituz ezarritako planei, eta, hala badagokio, proiektuak eta zereginak kudeatzeko aplikazio 
informatikoak erabiliz. 
BI1.3 Salmenta-puntuko sustapen-mota ezartzeko, kontuan hartzen dira establezimenduaren beharrak eta aukerak 
eta sustapenerako aurrekontua, produktuaren ezaugarriak eta xede-publikoa aintzat hartuz eta errentagarritasun-
irizpideak aplikatuz. 
BI1.4 Establezimenduaren sustapen-mota egokitu egin behar da, inguruko establezimenduetan ezartzen ari diren 
ekintzen eta sustapen-joera berrien arabera. 
BI1.5 Sustapen-artikuluen bidez apalategi bat edo eremu bat edo gehiago errentagarri egitearen 
komenigarritasuna proposatzen da, marketin-planaren berrelikadurarako neurri gisa. 
BI1.6 Sustapen-mezuaren letra-tipoa, kolorea, tamaina eta edukia zehazteko, marketin-planarekin bat eginez lortu 
nahi den helburua hartzen da kontuan. 

LB2. Merkataritza-establezimenduko arduradunek berek edo edozein produktu-hornitzaile edo -fabrikatzailek 
zehaztutako sustapen-ekintzak ezartzea, merchandising-teknika egokiak erabiliz. 

BI2.1 Produktuak edo zerbitzuak erakusteko materialak eta/edo euskarriak, kartelak, erakustaltzariak, saltzeko 
makinak, kartel argidunak, dastatzera gonbidatzeko langileak eta stopperak aukeratzen dira, kontuan hartuz haien 
ezaugarriak, sustapen-mota eta kontsumitzaileengan izan ditzaketen ondorioak. 
BI2.2 Sustapen-euskarrien kokapen egokia zehazteko, kontsumitzailearengan eragiten dituzten ondorio 
psikologikoak hartzen dira kontuan, segurtasun- eta higiene-baldintzak eta arriskuen prebentzioa zainduz. 
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BI2.3 Produktuen sustapenak kontsumitzaile gehien igarotzen diren lekuetan kokatu behar dira, edo bezeroak 
ezinbestean igaro behar diren tokietan, adibidez, establezimenduaren sarreran. 
BI2.4 Uharte zehatzak kokatzeko, bezeroen arreta eskaintza- eta sustapen-produktuetara erakartzeko irizpideak 
erabiltzen dira. 
BI2.5 Beharrezkoak diren oinarrizko eremuak kokatzeko, kontuan hartzen da eroslea edo erabiltzailea 
establezimenduaren zati handi batetik ibiltzera behartu behar dutela. 
BI2.6 Adierazle bisual zehatzak kokatzeko, kontuan hartu behar da sustapen-eremuen kokapena erakutsi behar 
dietela bezeroei. 
BI2.7 Sustapen-kanpaina egitean, irizpide hauek aplikatzen dira, bezeroei eta erabiltzaileei dagokienez: 

- Produktuaren edo zerbitzuaren manipulazioa eta informazioa bat dator haren ezaugarriekin. 
- Bezeroarenganako jokabidea atsegina eta asertiboa da, eta informazioa argi eta zehatz helarazten zaio. 

BI2.8 Internet bidezko sustapen-ekintzak (bilatzaileak, iragarki-bandak, estekak, sustapen-webguneak, bezeroekin 
posta elektronikoa erabiltzea) merkataritza elektronikoak eta Internetek eskaintzen dituen aukeren arabera 
zehazten dira, Interneten publizitatea egiteko araudia errespetatuz. 

LB3. Sustapen-kanpaina egiteko behar diren pertsonen hautaketa eta prestakuntza kudeatzea, zehaztutako 
espezifikazioei jarraikiz. 

BI3.1 Erakustaldiak eta dastatzeak egiteko eta, oro har, salmenta-puntua animatzeko behar diren pertsonen profila 
zehazteko, sustapen-ekintzen motak eta aurrekontu erabilgarria hartzen dira kontuan. 
BI3.2 Sustapena egin behar duten pertsonek prestakuntza egokia jaso behar dute, honako hauek ezagutzeko: 
dagokion produktuaren eta/edo zerbitzuaren ezaugarriak, bezero-mota eta sustapenean zehar izan beharreko 
jarrera, bezeroari arreta eta informazioa ematean. 
BI3.3 Sustapen-ekintzari buruzko jarraibideak argi eta zehatz helarazten zaizkie dagokien langileei, segurtasunari 
eta laneko arriskuak prebenitzeari buruzko araudia betez. 
BI3.4 Sustapen-langileak prestatzeko ekintzak lidergo-tekniken eta talde-lanaren arabera egiten dira. 

LB4. Sustapen-ekintzen eraginkortasuna kontrolatzea, jardueraren kudeaketa optimizatzeko eta marketin-planean 
aurreikusitako helburuak lortzeko neurriak ezarriz. 

BI4.1 Kontrol-prozedurak ezartzean, kontuan hartu behar da zehaztutako helburuen desbideratzeak azkar 
detektatzeko aukera eman behar dutela. 
BI4.2 Sustapenaren edo sustapen-kanpainaren kontrol-ratioak kalkulatzeko, sustapen-kanpaina gauzatzeak 
emandako errentagarritasunari buruzko informazioa lortu behar da, eta, hala badagokio, kalkulu-orriak erabili behar 
dira. 
BI4.3 Desbideratzeak une egokian detektatu behar dira, emaitzak sustapen-ekintzaren helburuekin alderatuz 
(adibidez, lortutako salmenta- eta bezero-bolumenari dagokionez) eta hartu beharreko neurri zuzentzaile 
eraginkorrak zehaztuz. 
BI4.4 Hartutako irtenbideak esleitutako erantzukizunaren arabera aplikatzen dira, sustapen-kanpaina egitean 
anomalia edo desbideratzeren bat detektatzen denean. 

 
Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sarean, Internet konexioarekin. Bezeroen erosketa-prozesua kontrolatzeko eta haren 
segimendua egiteko ekipamendu informatikoa. Erabiltzaile-inguruneko programak: nabigatzaileak, kalkulu-orriak, datu-
baseak, testu-prozesadoreak, proiektuak kudeatzeko aplikazioak, diseinu grafikoko eta liburuxken autoediziorako 
aplikazioak. Linealak prestatzeko tresnak eta ekipoak. Merkataritza-establezimenduaren edo fabrikatzailearen 
publizitate-elementuak saltokian, hala nola erakustaltzariak, erakusmahaiak, kartel argidunak, oinarri-eremuak, adierazle 
bisualak, etab. 

Lanaren produktuak edo emaitza 
Sustapen-ekintza ezartzea. Sustapen-ekintzaren eraginkortasunaren kontrolatzea. Sustapen-kanpaina egingo duten 
langileak hautatzea eta prestatzea. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Iturri hauetatik lortutako informazioa: azokak, ikastaroak, biltzarrak, jardunaldiak, estatuko eta atzerriko establezimendu 
ezberdinetara egindako bisitak, segurtasun- eta higiene-arauak eta arriskuak prebenitzeko arauak, sailen araberako 
salmentei buruzko txostenak, sustapen-salmenten segimenduari buruzko txostenak, beste salmenta posible batzuei 
buruzko txostenak (gondola-buruen salmenta, apalategi baten espazio nabarmenak, aurkezpen bereziak salmenta-
azalera batean, erakusleihoa, orgatxoa, etab.). Merkataritza-bibliografia. Bideoak eta merkataritza-dokumentu 
elektronikoak. 
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4. gaitasun-atala 
MERKATARITZA-ESTABLEZIMENDUKO ERAKUSLEIHOEN 
MUNTAKETA ANTOLATZEA ETA GAINBEGIRATZEA 

 

Kodea: UC0504_3 

 

Lanbide-burutzapenak eta burutzapen-irizpideak:  
LB1. Merkataritza-erakusleihoaren espezifikazioak zehaztea, establezimenduaren eta/edo enpresaren irudia 
transmitituz, bezero potentzialak erakartzeko eta zehaztutako merkataritza-helburuak lortzeko. 

BI1.1 Negozioaren erakusleiho-kanpaina urtero programatzen da, erakusleihoa atontzeko aldiak eta berritzeko 
datak ezarriz eta horiekin zerikusia duten gertaerak kontuan hartuz, establezimenduaren programazio bisual onena 
ematen duten barne-erakusketak eta beira-arasak barne. 
BI1.2 Merkataritza-erakusleihoen eta erakusketa-eremu berezien motak zehazteko, kontuan hartzen dira bezero-
mota, erakutsi beharreko produktuak, erakargarritasun bisuala eta komertziala eta enpresaren marketin-planaren 
helburuak. 
BI1.3 Erakusleihoei dagokienez, formei, materialei, indarrean den araudiari eta teknika eta prozesu sortzaile eta 
artistikoei buruzko informazioa lortzeko, Interneteko eta Internetez kanpoko iturrietara jo behar da. 
BI1.4 Erakusleihoaren diseinuan erabilitako formek, argiak eta koloreak bezero potentzialaren interesa eta 
erakutsitako artikuluarekiko nahia pizten duten irizpideak konbinatzen dituztela egiaztatu behar da. 
BI1.5 Erakusleihoa muntatzeko eta desmuntatzeko egin beharreko lanak zehaztu behar dira, eta beharrezko giza 
baliabideak eta baliabide materialak zehaztu behar dira. 
BI1.6 Erakusleihoaren zirriborroa egiteko, objektuak, altzari eta osagarriak, giza irudia eta establezimenduaren 
ingurunea irudikatzeko teknika grafiko eta plastikoak aplikatzen dira, aurreikusitako ideiaren arabera eta espazioak 
antolatzeko programa informatikoak erabiliz. 
BI1.7 Erakusleiho-proiektuaren diseinuaren, muntatzearen eta desmuntatzearen aurrekontua egiteko, gastuak 
dakartzaten partida guztiak hartzen dira kontuan, hala nola giza baliabideak eta baliabide materialak, biltegiratzea 
eta garraioa, eta aplikazio informatiko espezifikoak erabiltzen dira, esaterako, proiektuak kudeatzeko sistemak edo 
kalkulu-orriak.  
BI1.8 Erakusleihoa muntatzeko behar den dokumentazioa egiteko, dagokion erakusleihoa diseinatzeko eta 
muntatzeko irizpideak zehaztu behar dira. 

LB2. Erakusleihoa muntatzeko prozesua antolatzea, proiektuaren eta ezarritako aurrekontuaren arabera. 
BI2.1 Erakusleihoa diseinatzeko proiektua interpretatzeko, erakusleihoa egoki muntatzeko behar den informazioa 
lortzen da, eta erakusleihoa muntatzeko ardura duten langileei beharrezko jarraibideak ematen zaizkie. 
BI2.2 Talde-lana antolatzeko, gauzatze-faseak zehaztu behar dira, planifikatutako zereginak kontuan hartuz, hala 
nola atzealdea, dekorazioa, altzariak, argiztapena, kolorea, artikuluak, testuak, kartelak eta prezioen txartelak eta 
horien guztien segida. 
BI2.3 Materialak, erremintak eta instalazioak garai eta modu egokian prestatu behar dira, landutako 
dokumentazioan ezarritako espezifikazioen arabera. 
BI2.4 Erakusleihoaren muntaketan parte hartzen duen pertsona bakoitzaren lanaren hasiera eta amaiera 
ezarritako plangintza aintzat hartuta kontrolatzen da, beharrezkoak diren neurriak hartuz,eta gauzatze-denbora 
aurreikusitako izatea lortuz. 
BI2.5 Erakusleihoak eman beharreko irudiari dagokionez, lehia-esparruaren barnean bereiztea lortzen duten 
irizpideak hartzen dira. 
BI2.6 Erakusleihora bideratutako baliabideen kostua ezarritako mugen barnean egon behar da beti. 

LB3. Erakusleihoa atontzen laguntzea, zehaztutako proiektuaren arabera, erakusleiho-apainketako teknika egokiak eta 
indarrean den araudia aplikatuz. 

BI3.1 Proiektua sormenean, irudimenean eta sentsibilitate artistikoan oinarrituta gauzatzen da, ikusgarritasunarekin 
eta establezimenduaren irudi korporatiboarekiko koherentziarekin zerikusia duten merkataritza-irizpideak aplikatuz. 
BI3.2 Erakusleiho-apainketan, erakusleihoa atontzeko materialak eta moduak hainbat alderdiren arabera 
aplikatzen dira, hala nola diseinu-proiektuaren, dekorazio-tekniken, kolore-teoriaren eta produktu eta materialen 
ezaugarri fisikoen arabera, eta, horien bidez, efektu erakargarriak lortzen dira kontsumitzailearentzat edo 
erabiltzailearentzat. 
BI3.3 Argiztapen-elementuak instalatzeko, faktore hauek hartzen dira kontuan, gutxienez: errendimendua, 
tenperatura, kolorea, kontzentrazio-ahalmena, altuerak, diskrezionalitatea, kontsumoa, irisgarritasuna eta bizitza 
baliagarria, baita enpresak edo establezimenduak zehaztutako irudi korporatiboa ere. 
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BI3.4 Erakustokietarako eta merkataritzako erakusleihoetarako sustapen-errotuluak egiteko, errotulazio-teknika 
egokiak eta diseinurako programa informatikoak erabiltzen dira. 
BI3.5 Erakusleihoan, beira-arasetan eta erakusmahaietan erakusten diren elementuak bezeroen arreta erakarri eta 
eroste-erabakia sustatzen duten tokian jarri behar dira. 
BI3.6. Erakusleihoa atontzeko erabilitako materialak eta erremintak segurtasunari eta laneko arriskuen 
prebentzioari buruz indarrean den araudia kontuan hartuta manipulatzen direla gainbegiratu behar da. 

 
Lanbide-testuingurua 

Zerbitzuak egiteko edo sortzeko baliabideak 
Ekipoak: ordenagailu pertsonalak sarean, Internet konexioarekin. Erabiltzaile-inguruneko programak: nabigatzaileak, 
kalkulu-orriak, merchandising-programak, datu-baseak, testu-prozesadoreak, proiektuak eta/edo lanak kudeatzeko 
aplikazioak, espazioak antolatzeko aplikazioak eta diseinu grafikoko aplikazioak. Errotulazioko eta kartelak egiteko 
materialak eta tresnak. Erakusleihoak egiteko tresnak eta ekipoak. Merkataritza-establezimenduaren edo 
fabrikatzailearen berariazko dekorazio- eta publizitate-elementuak, hala nola kartelak, errotuluak, oinarri-eremuak eta 
adierazle bisualak. 

Lanaren emaitza edo produktuak 
Merkataritza-erakusleihoaren diseinu-proiektua. Merkataritza-erakusleihoa. Establezimenduaren irudia. Proiektuaren 
aurrekontua. 

Erabilitako edo sortutako informazioa 
Iturri hauetatik lortutako informazioa: azokak, ikastaroak, biltzarrak, jardunaldiak, establezimendu espezializatuetara 
egindako bisitak, erakusleiho-apainketako aldizkari espezializatuak, segurtasun-arauak eta arriskuak prebenitzeko 
arauak. Merkataritza-bibliografia. Bideoak eta merkataritza-dokumentu elektronikoak. Establezimenduen dekorazioan 
espezializatutako aldizkariak. 
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III PRESTAKUNTZA  
 
 
 

1. prestakuntza-modulua:  
MERKATARITZA-ESPAZIOEN EZARPENA 

 
2. prestakuntza-modulua:  

PRODUKTUEN ETA ZERBITZUEN EZARPENA  

 
3. prestakuntza-modulua:  

MERKATARITZA-ESPAZIOETAKO SUSTAPENAK 

  
4. prestakuntza-modulua:  

MERKATARITZAKO ERAKUSLEIHO-APAINKETA 

 
5. prestakuntza-modulua:  

MERKATARITZA-ESPAZIOEN EZARPEN ETA ANIMAZIOKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
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1. prestakuntza-modulua:  
MERKATARITZA-ESPAZIOEN EZARPENA  
 

Kodea: MF0501_3: 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0501_3 Merkataritza-espazioak ezartzea. 

 
Iraupena: 90 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Merkataritza-espazio baten banaketa eta antolamendua zehazten duen informazioa interpretatzea. 

EI1.1 Merkataritza-espazioa zehazteari dagokionez, enpresari, lehiakideei, kontsumitzaileari, produktu edo zerbitzuari 
eta teknikei buruzko informazio adierazgarriena zerrendatzea, eta zehaztapen horrek eroste-erabakietan nahiz saltokien 
ezarpenean dituen ondorioak azaltzea. 
EI1.2 Barruko zein kanpoko merkataritza-espazioak banatzeko teknika nagusiak identifikatzea eta azaltzea. 
EI1.3 Merkataritza-espazioen diseinuan aplikatu beharreko araudia identifikatzea eta interpretatzea, hau da, gutxieneko 
espazioak, korridoreen kopurua eta neurriak, etab. 
EI1.4 Merkataritza-espazioen banaketan erabiltzen diren teknikek kontsumitzaileengan dituzten eragin psikologikoak 
azaltzea. 
EI1.5 Ezarpen-proiektu bat egitea eskatzen duen kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituela, 
merkataritza-establezimenduaren kokapenari buruzko informazioa izanik eta baita espazio erabilgarriaren planoak ere: 

- Proiektuaren xedeari eragiten dion eta lortu behar den informazioa eta araudia identifikatzea. 
- Barruko zein kanpoko eta Interneteko zein Internetez kanpoko informazio-iturriak identifikatzea, baita horiek 

informazioa jasotzeko dituzten prozedurak ere. 
- Aldez aurretik identifikatutako informazioa eman dezakeen informazio-iturria —barnekoa eta/edo kanpokoa— 

hautatzea. 
- Hautatutako iturriaren informazioa lortzea. 
- Lortutako informazioak proiektuaren gainean duen eragina edo harekin duen erlazioa azaltzea, baita informazio 

ezberdinek haien artean dutena ere. 
- Programa informatikoak erabiltzea lana tratatzeko eta behar bezala aurkezteko. 

EI1.6 Espazioaren, enpresaren, kontsumitzailearen eta produktu eta/edo zerbitzuaren ezaugarriei buruz emandako 
informazioan oinarrituta: 

- Datuak interpretatzea eta ondorioak ateratzea, ezaugarri horiek merkataritza-espazio baten diseinuan izan 
ditzaketen ondorioei buruzko informazioa lortzeko. 

- Proposatutako elementuak aztertuz ondorioztatutako informazioa modu egituratu, sintetiko eta argian aurkezten 
duen txosten bat egitea. 

A2: Merkataritza-espazioaren ezarpena zehazten duten barne-elementuak aztertzea, espazio baten zehaztapenean eta 
informazio jakin batean oinarrituz. 

EI2.1 Merkataritza-establezimendu baten barne-elementuak zehaztean kontuan hartu beharreko funtsezko parametroak 
identifikatzea. 
EI2.2 Merkataritza-establezimenduari, enpresari, produktu eta/edo zerbitzuei, merkatuari eta lortu nahi diren helburuei 
buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen informazioan oinarrituz, merkataritza-espazioaren barne-elementuak 
ezartzeko oinarrizko informazioa lantzea, programa informatiko bat erabiliz, hala badagokio, eta honako alderdi hauek 
aipatuz: 

- Erabilitako teknikak. 
- Espazioa banatzeko irizpideak. 
- Altzariak eta merkataritza-materialak hautatzeko irizpideak. 
- Koloreen era argien ereduzko konbinazioen bitartez lortu nahi diren efektu bisualak deskribatzea. 
- Bezeroarengan eragiten dituzten ondorio psikologikoak. 
- Merkataritzari buruzko araudia, eta segurtasunari eta higieneari buruzkoa. 

EI2.3 Merkataritza-establezimendu baten barne-elementuen funtzioa azaltzea, baita elementu horiek ezarrita lortu nahi 
diren helburuak ere. 
EI2.4 Dagoeneko banatuta dagoen merkataritza-establezimendu batean oinarrituz, puntu hotz eta beroak detektatzea, 
establezimenduaren planoan kokatzea eta, azkenik, gune hotzak berotzeko proposamen bat egitea, gutxienez. 
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EI2.5 Merkataritza-establezimendu jakin batean oinarrituz, horren abantailak eta eragozpenak detektatzea eta alderdi 
hauei dagozkien neurri zuzentzaileak zehaztea: 

- Espazioaren optimizazioa eta oreka. 
- Argiztapena eta koloreak. 
- Dekorazio-elementuak. 
- Bezeroen zirkulazioa eta korridoreak. 
- Produktu-kategoriak eta sailak. 
- Establezimenduko eremu edo puntu hotz eta beroak. 
- Altzariak. 

A3: Merkataritza-espazioaren ezarpena zehazten duten kanpo-elementuak aztertzea, espazio baten zehaztapenean eta 
informazio jakin batean oinarrituz. 

EI3.1 Merkataritza-establezimenduen kanpoaldea osatzen duten elementuak zehaztean kontuan hartu beharreko 
funtsezko parametroak identifikatzea. 
EI3.2 Merkataritza-establezimendu baten kanpo-elementuen funtzioa azaltzea, baita elementu horiek ezarrita lortu nahi 
diren helburuak ere. 
EI3.3 Fatxadari eta erakusleihoari buruzko ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen informazioan oinarrituz, 
merkataritza-espazioaren kanpoaldea osatzen duten elementuei buruzko oinarrizko informazioa lantzea eta aurkeztea, 
programa informatiko bat erabiliz, hala badagokio, eta honako alderdi hauek aipatuz: 

- Fatxadaren ezaugarriak. 
- Kanpoko errotuluak. 
- Establezimenduko sarreraren eta irteeraren kokapena eta sarrera-kopurua. 
- Erakusleihoa: kokapena, neurria eta argiztapena. 
- Merkataritza-araudia, eta bide publikoa merkataritza-irizpideekin erabiltzea. 
- Erakusleihorako materialak hautatzeko irizpideak. 
- Lortu nahi diren efektu bisualak. 

A4: Merkataritza-establezimendu bat ezartzeko proiektua egitea, tokiko araudiaren arabera merkataritza-
establezimenduetarako zehaztutako barne- eta kanpo-elementuei buruzko oinarrizko informazio ezberdinetan oinarrituz. 

EI4.1 Merkataritza-establezimenduetan ezarri beharreko barne- eta kanpo-elementuak zehazten dituen oinarrizko 
informazioan oinarrituz: 

- Dagokion ezarpen-proiektua egitea, programa informatiko bat erabiliz, hala badagokio, edo establezimenduaren 
krokis bat, elementu guztiak adierazteko eta kokatzeko. 

- Merkataritza-espazioa ezartzeko proiektuaren aurkezpena egitea, bezeroengan eta merkataritza-
establezimenduaren salmentetan dituen ondorioak argudiatuz, eta, hala badagokio, espazioak banatzeko eta 
proiektuak aurkezteko aplikazio informatikoak erabiliz. 

EI4.2 Merkataritza-espazio batean ezartzeko bi aukeratan eta enpresaren, kontsumitzailearen eta merkaturatu 
beharreko produktu edo zerbitzuen ezaugarriei buruzko informazioan oinarrituz, aukera bakoitza aztertzea eta 
baloratzea, eta bietako bat hautatzea, errentagarritasunari eta enpresaren irudiari buruzko irizpideen arabera, hartutako 
erabakia justifikatuz. 
EI4.3. Merkataritza-establezimendu batean ezarriko diren kanpo- eta barne-elementuei buruzko informazioan oinarrituz: 

- Ereduzko aurrekontua osatzen duten partidak identifikatzea. 
- Ezarpenerako behar diren barne- eta kanpo-elementuen balorazio ekonomikoa egitea. 
- Merkataritza-establezimendu bat ezartzeko ereduzko aurrekontua lantzea, formatu egokia eta beharrezko 

aplikazio informatikoak erabiliz. 
EI4.4 Giza baliabideei, denborei eta egin beharreko lanei buruzko informazioan oinarrituz, kronograma bat egitea, argi 
eta zehatz antolatuz emandako informazioa, eta, hala badagokio, zereginak eta proiektuak kudeatzeko aplikazio 
informatiko bat erabiliz. 

A5: Giza baliabideen eta baliabide materialen antolaketa baloratzea, baita establezimenduaren barne-banaketa ere, kontuan 
hartuz merkataritza-espazioak ezartzeko prozesuak. 

EI5.1 Merkataritza-espazioa ezartzeko proiektua osatzen duten alderdiak eta proiektu hori gauzatzeko behar diren giza 
baliabideak eta baliabide materialak uztartzea. 
EI5.2 Merkataritza-espazioa ezartzean aplikatzen diren ekonomia- eta merkataritza-irizpideak deskribatzea. 
EI5.3 Merkataritza-espazio bat ezartzean gerta daitezkeen gorabehera ohikoenak deskribatzea. 
EI5.4. Merkataritza-espazio bat ezartzean antolamenduari eragiten dioten aldagaiak erlazionatzea. 
EI5.5 Merkataritza-espazio zehatz bat ezartzeko proiektu batean oinarrituz: 

- Proiektua antolatzeko eta gauzatzeko kontuan hartu beharreko aldagaiak identifikatzea. 
- Merkataritza-espazioaren ezarpena antolatzeko eta gauzatzeko prozesua ezartzea, proiektuak eta zereginak 

kudeatzeko aplikazio informatiko bat erabiliz, hala badagokio. 
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- Sor litezkeen gorabeherak edo desbideratzeak identifikatzea eta horiek zuzentzeko neurriak adieraztea. 

A6: Hainbat denda edo supermerkatu birtual aztertzea, merkataritza-ezarpen baten erakusleiho birtuala osatzen duten 
elementuak identifikatzeko. 

EI6.1 Interneteko marketin-planen oinarrizko alderdiak deskribatzea. 
EI6.2 Webguneen merkataritza-helburuak aipatzea. 
EI6.3 Negozio birtualen storefront eta back office deritzanei lotutako prozesuak deskribatzea. 
EI6.4 Merkataritza-enpresen egiazko hainbat web-orritan oinarrituz: 

- Erakusleiho birtualaren funtsezko elementuak eta elementu erabakigarriak identifikatzea. 
- Merkataritza-enpresaren aurkezpena eta produktuen eta Interneteko erosleen tipologien ezaugarri 

adierazgarrienak lotzea. 
EI6.5 Produktuak eta zerbitzuak webgunearen bidez ere merkaturatzen dituzten egiazko hainbat merkataritza-
establezimendutan oinarrituz: 

- Internet bidezko marketin-teknika erabiliak identifikatzea. 
- Merkataritza-erakusleiho fisikoaren eta birtualaren elementu komunak adieraztea. 
- Aurkezpen birtualak aurrez aurreko salmentarako dituen abantailak baloratzea. 

EI6.6 Merkataritza-helburu batzuetan eta marketin-plana batean oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, 
denda birtual bat ezartzeko proposamena egitea, web-orri bat diseinatzeko transmititu beharreko espezifikazio guztiak 
jasoz. 

 
Edukiak 

1.  Salmenta-puntua bezeroari zuzenduta antolatzea 
- Salmenta-puntua eta merkataritza-azalera: 

• Kontzeptua 

• Neurria. 

• Azalera-motak: desberdintasunak eta ezaugarriak. 

• Kokapen fisikoa. Kokagunea eta auzokoak. 

• Establezimenduaren irudia. 
- Salmenta-puntuko marketina: merchandisinga. Fabrikatzailearen eta banatzailearen merchandisinga. 
- Fabrikatzailearen eta merkataritza-azaleren arteko harremanak. 
- Merkataritza-azalerei aplikatu beharreko araudia. 

• Gutxieneko espazioak, eta korridoreen kopurua eta neurria. 

• Sarbidea. Sartzeko hesia eta sarrera ukatzeko eskubidea. 

• Kontsumitzailea babestea: informazioa eta publizitatea salmenta-puntuan. 

• Premia bereziak edo premia nabarmenak dituzten kontsumitzaileak. 

• Salmenta-aretoei aplikatutako segurtasuna eta higienea. Sail bereziak. 

2.  Kontsumitzaileak salmenta-puntuan duen jokabidearen oinarrizko azterketa 
- Kontsumitzailearen jokabidea: zer, nork, zergatik, nola, noiz, non, zenbat, nola erabiltzen da erosketa? 
- Eroslearen eta kontsumitzailearen arteko desberdintasunak. 

• Eroste-erabakiaren prozesua. 

• Kontsumitzaileen premiak. 

• Kontsumo-unitateak: banakoa, familia eta erakundeak. 
- Bezero-motak eta kontsumo-unitateak: 

• Banakako eroslea. 

• Taldekako eroslea. 

• Enpresako eroslea. 

• Erakundeko eroslea. 

• Familia. 
- Kontsumitzailearen jokabiderako erabakigarriak diren barne-alderdiak:  

• Motibazioa. 

• Jarrerak. 

• Pertzepzioa. 

• Esperientzia eta ikaskuntza. 
- Kontsumitzailearen jokabiderako erabakigarriak diren kanpo-alderdiak: 

• Ingurune sozioekonomikoa eta teknologikoa. 

• Erreferentzia-taldeak. 
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• Familia. 

• Eragin pertsonalak: Preskriptoreak. 
- Merkatuaren segmentazioa eta salmenta-puntuak. Merkataritza-establezimenduen espezializazioa. 
- Merchandisingak eroste-erabakiaren prozesuan eta kontsumitzailearen jokabidean duen eragina. 
- Kontsumitzailearen jokabidearen teoria merkataritza-espazioen ezarpenari aplikatzea. Puntu beroak eta hotzak. 

3.  Merkataritza-establezimenduaren barne-diseinua 
- Banaketa funtzionala: 

• Banaketa estetikoa eta giroaren banaketa. 

• Sailen eta produktu-familien banaketa. 
- Merkataritza-espazioaren barruko tamaina. 
- Merkataritza-espazioaren barne-elementuak: 

• Altzariak. 

• Barruko kartel eta sustapen-elementuak. 

• Argiztapena. 
- Establezimenduko giroa: 

• Giroak erosketan dituen ondorioak. 

• Giro-elementuak: argia, musika, kolorea, ordena. 
- Korridoreen banaketa. Kokapena: 

• Bezeroak salmenta-puntuan zehar egiten duen zirkulazioaren azterketa: sarrera eta bidea, bezeroaren 
ibilbidea. 

• Zirkulatzeko erraztasuna, eta produktu eta sustapenetara heltzea. 

• Korridoreen banaketa. Gutxieneko dimentsioa. 

• Erosketaren amaiera. Irteera. 
- Sailak ezartzea: 

• Produktuen osagarritasuna. 

• Segurtasunari eta higieneari buruzko araudia aplikatzea. 
- Altzarien kokapena: 

• Kokapen zuzena, parrilla eran. 

• Xurgatze-zirkulazioko edo buruxka erako kokapena. 

• Kokapen angeluarra. 

• Kokapen askea. 

• Kokapen irekia eta kokapen itxia. 
- Merkataritza-espazioaren barnealdeak diseinatzeko aplikazio informatikoak erabiltzea. 

• Planoak interpretatzea. Eskalak eta oinarrizko piktogramen interpretazioa. 

• Altzarien tamaina. 

• Espazioak banatzeko aplikazio informatikoak, erabiltzaile-ingurunekoak. 

4.  Merkataritza-establezimenduaren kanpo-diseinua 
- Establezimenduaren sustapen bisuala. 
- Establezimendutik kanpoko espazioaren sustapenezko tratamendua. 
- Merkataritza-establezimenduaren kanpo-elementuak. 

• Establezimenduaren fatxada. 

• Bide publikoa publizitate-elementu gisa. 

• Atea eta sartzeko sistemak. 
- Kanpoko errotulu-motak. 
- Kanpo-argiztapena. Errotulu argidunak. 
- Eguzki-oihala, eta jartzea. 
- Erakusleihoa. 

• Erakusleihoak: kontzeptua eta motak. 

• Merkataritza-irizpideak erakusleihoen diseinuan. 
- Establezimenduko halla. 
- Merkataritza-espazio irekien kanpo-ezarpenari buruzko araudia eta administrazio-izapideak. Udal-araudia. 

5.  Salmenta-puntua ezartzeko lana antolatzea 
- Giza baliabideak eta baliabide materialak salmenta-puntuaren antolamenduan. 

• Lanpostuak eta ezarpenaren ardura duten langileak. 

• Egin beharreko funtzioak eta jarduerak. 
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• Altzariak muntatzea. 

• Kokatzea eta berriz hornitzea. 

• Hornitzaileak. 
- Egin beharreko lanaren planifikazioa. 

• Zereginak kudeatzeko aplikazioak. 

• Lanaren antolamendua. 

• Lantaldea zuzentzea eta gidatzea. 
- Ezarpen-aurrekontuak: Kontuan hartu beharreko partidak. Merkataritza-espazioen ezarpen-kostua zenbatestea. 

6.  Merkataritza-espazioak ezartzea, eta horien garapen birtuala 
- Negozioen ezarpen fisikoaren eta ezarpen birtualaren arteko desberdintasunak eta osagarritasuna. 
- Interneten ezaugarriak komunikazio-kanal gisa eta produktuak merkaturatzeko. 

• Interneteko produktuen tipologia. 

• Internautaren eta Interneteko eroslearen tipologia. 
- Denda eta supermerkatu birtualen helburuak. 
- Salmenta elektronikoa informazio-webguneen aurrean. 
- Merkataritza-espazio birtuala aztertzea: 

• Negozio birtualaren elementuak. 

• Denda birtuala: web-orrien diseinua. 

• Merkataritza elektronikoaren ezaugarriak eta helburuak. 
 

 
 

 
2. prestakuntza-modulua:  
PRODUKTUEN ETA ZERBITZUEN EZARPENA 
 

Kodea: MF0502_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0502_3: Salmenta-azaleran produktuen edo zerbitzuen ezarpena 

antolatzea. 

 
Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Mota ezberdinetako produktu-aukerak eta produktu-kategoriak zehaztea, salmenta-espazioak optimizatzeko. 

EI1.1 Salmenta-puntu jakin batean merkatura daitezkeen produktuen ezaugarriak, funtzioak eta izaera identifikatzea eta 
azaltzea. 
EI1.2 Salmenta-azalera batean eta haren linealetan oinarrituz, ezaugarriak behar bezala zehaztuak daudela, lurzoruaren 
aplikazio-koefizientea kalkulatzea eta interpretatzea. 
EI1.3 Salmenta-puntu jakin batean ezarriko diren produktu-familien dimentsio-ezaugarriak eta lurzoruak dituen metro 
linealak kontuan hartuta, familia bakoitzari dagozkion metro linealak esleitzea, mechandising-teknika egokiak aplikatuz. 
EI1.4 Salmenta-azalera batean produktuen kategoriak kudeatzeko eta produktu-familia baten aukera zehazteko 
metodorik ohikoenak identifikatzea eta deskribatzea. 
EI1.5 Salmenta-puntu baten suposizio batetik abiatuz, produktu-aukera behar bezala zehaztua dagoela eta salmenta-
bolumen jakin bat duela: 

- Produktu-aukera aztertzea, ABC metodoa eta 20/80 erregela erabiliz, besteak beste. 
- Salmenta-puntuan produktu-aukera nola hobetu deskribatzea. 

EI1.6 Salmenta-azalera bat, sail batzuk, lineal-metro batzuk, merkatura daitezkeen produktuen aukera bat eta merkatu-
azterlan batzuk abiapuntu izanik: 

- Produktu-aukera familien, azpifamilien eta erreferentzien arabera sailkatzea. 
- Sailkatzeko erabilitako irizpideak deskribatzea. 
- Produktu-aukeraren zabaltasuna eta sakonera zehaztea. 
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- Erreferentzia-kopuru normala, gehienezkoa eta gutxienekoa kalkulatzea. 
 
A2: Produktuak ezartzeko plan baten zehaztapena eta antolamendua aztertzea. 

EI2.1 Linealaren funtzioak identifikatzea. 
EI2.2 Merkataritza-establezimenduetako produktuen facingak optimizatzen dituzten merkataritza- eta antolamendu-
irizpideak identifikatzea eta azaltzea. 
EI2.3 Salmenta bultzatzen duten ezarpen-arau bisual nagusiak deskribatzea, edozein produktu-familiatarako. 
EI2.4 Artikulu, artikulu-familia, lurzoruko lineal eta lineal garatu jakin batzuei buruzko datu batzuetatik abiatuz: 

- Produktu bakoitzari hobekien egokitzen zaion ezarpen-mota zehaztea. 
- Facing-kopuru egokiena kalkulatze erreferentzia bakoitzerako. 
- Lineal egokiena kalkulatzea produktu bakoitzerako, eta emaitzaren aplikazioa azaltzea. 
- Kudeaketa-programa informatiko bat erabiltzea produktu-familiaren ezarpena definitzeko. 
- Segurtasunari eta higieneari dagokienez, artikuluen ezarpenari eta manipulazioari aplikatu beharreko araudia 

identifikatzea. 
EI2.5 Linealean produktuak erakusteko maila ezberdinak —salmenta-ahalmen ezberdina dutenak— identifikatzea eta 
azaltzea. 
EI2.6 Produktu-aukera batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Produktu-aukera hori aztertzea. 
- Produktuak linealean ezartzeko plan zehatza aurkeztea, hilekoa, hiruhilekoa eta urtekoa. 

EI2.7 Produktu jakin batzuk ezartzeko plan batetik eta merkataritza-espazio batetik abiatuz: 
- Produktuak ezartzeko lanak, horien segida eta lanak egiteko denbora zehaztea. 
- Mantentzeko eta birjartzeko lanak zehaztea. 
- Segurtasun-stocka kalkulatzea, stock-hausturarik gerta ez dadin. 
- Produktuak kokatzeko eta merchandising-ekintzak egiteko behar diren langileak zehaztea. 

 
A3: Produktuen ezarpena kontrolatzeko metodoak aplikatzea. 

EI3.1 Produktuak linealean ezartzearen eraginkortasuna baloratzeko eskuarki erabili ohi diren neurtzeko tresnak 
identifikatzea eta azaltzea. 
EI3.2 Kontrol-ratioen kalkuluan parte hartzen duten parametroen balioa lortzeko prozedura deskribatzea. 
EI3.3 Establezimendu baten ezaugarri fisikoei buruzko datu jakin batzuk izanik, hala nola salmenta-azalera (m2), 
lurzoruen okupazio-koefizientea, altzari-metroak, elementu-kopurua, lurzoruko lineala, lineal garatua, produktuen 
ezarpen bat, proposatutako helburu jakin batzuk eta datu ekonomikoak (salmentak —zergen ondorengoak— eta mozkin 
gordina —zergen aurrekoa—), eta, hala badagokio, kalkulu-orri informatikoak erabiliz: 

- Salmenta-azaleraren errendimendua kalkulatzea, m2 bakoitzeko eta lurzoruko metro lineal bakoitzeko, behar 
diren ratioak erabiliz. 

- Produktu-ezarpenaren eraginkortasuna kalkulatzea, hori kuantifikatzen duten ratio nagusiak erabiliz. 
- Linealaren errentagarritasuna kalkulatzea. 
- Produktu-aukerak linealean duen txandakatzea kalkulatzea. 
- Produktuen salmenta-kurbak irudikatzea, esleitutako linealaren arabera. 
- Lortutako emaitzak interpretatzea, eta helburuak lortzeko neurri zuzentzaileak planteatzea. 

EI3.4 Ezaugarriak behar bezala zehaztuak dituen produktu batean oinarrituz, erreferentziak kentzeko ataria zehaztea. 
EI3.5 Merkataritza-establezimendu baten datuak izanik, hala nola produktu-familia baten erosketa-ekintzen kopurua, 
establezimenduaren guztizko salmenta-kopurua, produktuak familian duen batez besteko prezioa, familiaren batez 
besteko gastua produktu horretan, salmenta-prezioa, erosketa-prezioa, saldutako kopuruak, lineal garatua eta 
txandakatze-koefizientea, eta, hala badagokio, kalkulu-orri informatikoak erabiliz: 

- Errentagarritasun-indizea kalkulatzea. 
- Errentagarritasun-diagrama irudikatzea. 
- Emaitzak interpretatzea, desbideratzeak mugatzea —beharrezko zuzenketak ezarriz— eta txosten bat egitea. 
- Merchandisingaren errentagarritasuna kalkulatzea, produktu-familia bakoitzaren arabera. 

 
Edukiak 

1.  Produktuak eta produktu-aukera kudeatzea salmenta-puntuan 
- Produktuak sailkatzea salmenta-puntuan: 

• Produktu-aukera. 

• Familiak eta gamak. 

• Kategoriak. 
- Produktua identifikatzea: 



 
 
MERKATARITZA ETA MARKETINA 
Profesionaltasun-ziurtagiria 

 

 
 
 

26

• Ezaugarriak: teknikoak, merkataritzakoak eta psikologikoak. 

• Markak eta logotipoak. 
- Produktuen posizionamendua: produktu erakargarriak eta lehen mailako markak. 
- Produktua prestatzea: 

• Kontserbatzeko baldintzak. 

• Bilgarriak eta paketatzea. 

• Produktu-kodeak eta piktogramak interpretatzea. 
- Produktuaren trazabilitatea salmenta-puntuan. Kontzeptua eta premia. 
- Produktu-aukera salmenta-puntuan: 

• Osaera, eta ezaugarriak zehaztea. 

• Helburuak, sailkatzeko irizpideak eta produktu-aukeren motak. 
- Produktu-aukera zehazteko metodoak: 

• Espezializazioa eta esklusibotasuna. 

• Produktu-aukera estentsiboa. 

• Produktu-aukera egituratua: Produktu liderrak, erakartzekoak, markakoak, produktu iraunkorrak eta sasoikoak. 
- Erreferentziak hautatzea: 

• Erreferentzien gutxieneko kopurua, gehienezkoa eta normala zehaztea. 

• Erreferentziak kentzeko ataria. 
- Produktu-aukera kudeatzeko programa informatikoak aplikatzea. 

 

2.  Linealaren antolamendua 
- Lineala: 

• Definizioa. 

• Eginkizunak. 

• Eremuak. 

• Mailak. 

• Aurretikoak 

• Facingak. 
- Linealaren antolamendua. 

• Produktuak linealean kokatzea. 

• Linealen altuera eta erosteko portaera. 
- Linealik egokiena, produktuaren eta ikusgai jartzen den denboraren arabera. 

• Linealaren tamaina. 

• Produktuaren kokapena: merkataritza- eta antolamendu-irizpideak. 

• Kokapen horizontala eta bertikala. 

• Linealeko espazioa optimizatzeko aplikazioak. Planograma. 
- Facingak eta horien kudeaketa. Bezeroaren informazioa linealean. 
- Produktuak ezartzeko arauak: 

• Produktuen txandakatzea. 

• Produktuen merkaturatzea. 
- Lana antolatzea: Lanak zehaztea, denborak kalkulatzea, giza baliabideak eta aurrekontua. 
- Produktuak berriro linealetan jartzeko sistemak. 
- Produktuen ezarpenari aplikatu beharreko araudia. 
- Lineala optimizatzeko eta linealak banatzeko aplikazio informatikoak. 

 

3.  Produktuen ezarpenaren kontrola 
- Kuantitatiboki eta kualitatiboki kontrolatzeko tresnak. 
- Kategoriak kudeatzeko parametroak: 

• Marjina gordina. 

• Fakturazio-zifra. 

• Mozkin gordina. 

• Zirkulazio-indizea. 

• Erakarpen-indizea. 

• Erosketa-indizea. 

• Marka-tasa. 

• Salmenta-prezioa. 
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• Linealaren produktibitate-ratioa. 

• Txandakatze-koefizientea. 

• Stockaren txandakatze-ratioa. 

• Stockaren errentagarritasun-indizea. 

• Linealaren errentagarritasun-indizea. 

• Linealaren mozkin-ratioa. 

• Lineal garatuaren errentagarritasun-indizea. 

• Linealaren errendimendua. 
- Ekonomia- eta finantza-ratioen kalkulua. 
- Produktuak kudeatzeko ratioak aztertzea eta interpretatzea. 
- Neurri zuzentzaileak ezartzea. Erreferentziak kentzea eta sartzea. 
- Kalkulu-orriak eta aplikazio informatikoak erabiltzea produktuak eta produktu-aukerak kudeatzeko. 

 
 
 
 
 

3. prestakuntza-modulua 
MERKATARITZA-ESPAZIOETAKO SUSTAPENAK 
 

Kodea: MF0503_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0503_3: Merkataritza-espazioetako sustapen-ekintzak antolatzea eta 

kontrolatzea. 

 
Iraupena: 70 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Sustapen-ekintzak definitzea, merkataritza-helburuen, salmenta-igoeren edo merkataritza-espazioen 
errentagarritasunaren arabera. 

EI1.1 Interneteko nahiz Internetez kanpoko sustapen-ekintzak zehazteko behar diren datuak ematen dituzten informazio-
iturriak identifikatzea. 
EI1.2 Sustapen-ekintzetan eskuarki lortu nahi izaten diren helburuak zehaztea. 
EI1.3 Merkataritza-establezimendu txikietan eta salgune handietan erabili ohi diren sustapen-baliabideak identifikatzea 
eta deskribatzea. 
EI1.4 Sustapen-ekintzetan aplikatzen diren teknika psikologiko nagusiak zehaztea. 
EI1.5 Sustapen-ekintzak ezar daitezkeeneko egoerak detektatzea. 
EI1.6 Merkataritza-establezimendu baten “gune hotz” baten ezaugarriak behar bezala zehaztu ondoren: 

- Gunearen berokuntza sustatzeko bitarteko bat hautatzea. 
- Sustapen-mezuaren edukia eta forma zehaztea. 

EI1.7 Marketin-planean zehaztutako helburuak, behar bezala zehaztuta dauden merkataritza-establezimenduaren 
ezaugarriak eta aurrekontu zehatz bat kontuan hartuz, honako alderdi hauek zehaztea: 

- Sustapen-mota. 
- Sustapen-ekintza bakoitzaren kokapena. 
- Aplikatutako teknika psikologikoak eta espero diren ondorioak. 
- Zehaztutako sustapen-ekintza modu antolatuan eta egituratuan aurkeztea, hura gauzatzeko denborak eta 

moduak ezarriz, eta, hala badagokio, proiektuak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiliz. 
EI1.8. Ekonomia- eta finantza-datu jakin batzuetatik eta sustapen-ekintza zehatz batetik abiatuz, aurrekontu bat egitea, 
beharrezko giza baliabideak eta baliabide materialak kontuan hartuz. 

A2: Merkataritza-establezimenduetarako sustapen-elementuak lantzea, material eta tresneria egokiak erabiliz. 
EI2.1 Merkataritza-mezu eraginkorrak lantzea, sustapen-motara eta sustapenaren helburuetara egokituak. 
EI2.2 Merkataritza-establezimenduetarako hainbat motatako kartelak egiteko, errotulazio-teknikak aplikatzea, material 
eta tresneria egokiak erabiliz. 
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EI2.3 Transmititu nahi diren merkataritza-mezuetan oinarrituz, hainbat kartel eta liburuxka egitea eta/edo diseinatzea, 
errotulazio-teknikak aplikatuz eta forma, testura eta kolorea bateratzeko zenbait material konbinatuz, betiere 
establezimenduaren irudi korporatiboarekin bat eginez. 
EI2.4 Katalogoak, kartelak, liburuxkak, diptikoak eta triptikoak egiteko, edizioko programa informatikoak erabiltzea, 
establezimenduaren ezaugarriak eta transmititu nahi diren mezuak aintzat hartuta. 
EI2.5 Merkataritza-webgune eraginkor batek izan beharreko edukiak eta elementuak zehaztea, nabigatzeko 
erraztasunarekin, erabiltzailearen konfiantzarekin eta narrazio-estilo egokiarekin zerikusia duten irizpideak erabiliz, eta 
webgune hori Interneteko tresnen bidez sustatzea. 
EI2.6 Merkataritza-establezimenduetako egiazko sustapenak eta merkataritza-mezuak aztertzea. 

A3: Salmenta-puntuko sustapen-ekintzen eraginkortasuna kontrolatzeko metodoak aplikatzea. 
EI3.1 Salmenta-puntuko sustapen-ekintzen kontrol-ratioen kalkuluan parte hartzen duten aldagaiak identifikatzea. 
EI3.2 Sustapen-ekintzen eraginkortasuna ebaluatzeko erabili ohi diren ratioak edo beste tresna batzuk identifikatzea eta 
azaltzea. 
EI3.3 Kontrol-ratioen kalkuluan parte hartzen duten parametroen balioa lortzeko prozedura deskribatzea. 
EI3.4 Salmentei eta zerga aurreko urteko mozkin gordinari buruzko datu ekonomikoetatik abiatuz eta, hala badagokio, 
kalkulu-orri informatikoak erabiliz: 

- Sustapen-ekintzaren eraginkortasuna kalkulatzea, hori kuantifikatzen duten ratio nagusiak erabiliz. 
- Lortutako emaitzak interpretatzea. 
- Lortutako emaitzak interpretatzean detektaturiko desbideratzeak zuzentzeko aplikatu beharreko neurriak 

azaltzea. 
 

Edukiak 

1.  Sustapena salmenta-puntuan 
- Merkataritza-komunikazioa: 

• Publizitatea eta sustapena. 

• Zuzeneko marketineko politikak. 
- Sustapen-jardueren plangintza egitea, xede-publikoaren arabera. 
- Fabrikatzailearen eta establezimenduaren sustapena. 

• Desberdintasunak. 

• Lotura onuragarriak. 
- Kontsumitzaileari zuzendutako sustapen-moduak: 

• Informazioa. 

• Salmenta. 

• Merkaturatzea. 

• Nabarmentzea. 
- Ekintzak hautatzea: 

• Garaiak eta urtaroaren araberako salmentak. 

• Dastatzeak eta erakustaldiak salmenta-puntuan. 
- Merkataritza-establezimenduko puntu beroak eta puntu hotzak animatzea. 

• Salmenta-puntuko animazio- eta bezero-motak. 

• Oinarri-eremuak: Erakustegiak, gondolak, beira-arasak, irlatxoak. 

• Adierazle bisualak, erakartzeko produktuak, dekorazioa. 

• Salmenta-puntuko arreta- eta informazio-zentroak. 
- Proiektuak eta zereginak kudeatzeko informatika-aplikazioak erabiltzea. 

2.  Merchandisinga eta salmenta-puntuaren animazioa 
- Merchandisingaren definizioa eta garrantzia. 
- Salmenta-puntuko publizitate-elementuen motak: 

• Stopperak. 

• Pankartak. 

• Eranskailuak. 

• Erakustaltzariak. 

• Standak. 

• Mugikorrak. 

• Bandera. 

• Kartelak, etab. 
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- Errotulazio- eta serigrafia-teknikak: 

• Letra-tipoak. 

• Liburuxketarako formak eta kolorea. 

• Salmenta-puntuko kartelak. 
- Sustapen-mezuak: 

• Produktuaren publizitate-mezua. 

• Eragiteko mekanismoak: gogoeta eta gogatzea. 

• Salmenta-puntuko publizitateari eta sustapenari buruzko araudia. 
- Publizitateko liburuxken eta kartelen autoediziorako aplikazio informatikoak. 

3.  Sustapen-ekintzen kontrola 
- Sustapen-ekintzak kontrolatzeko irizpideak. 
- Ekonomia- eta finantza-arloko indizeak eta ratioak kalkulatzea: 

• Linealeko txandakatzea. 

• Marjina gordina. 

• Marka-tasa. 

• Txandakatze-ratioak. 

• Errentagarritasun gordina. 
- Emaitzen azterketa: Sustapen-ekintzen eraginkortasuna kontrolatzeko ratioak. 
- Salmenta-puntuan neurri zuzentzaileak aplikatzea. 
- Lana antolatzeko eta kontrolatzeko, kalkulu-orriak erabiltzea. 

4.  Internet bidezko sustapen-ekintzak 
- Internet, enpresaren edo establezimenduaren informazio- eta komunikazio-kanal gisa. 
- Internet bidezko sustapen-tresnak, espazio birtualak sustatzeko webguneak eta web-estiloak. 
- Merkataritza- eta informazio-webguneak. 
- Dendako eta/edo gune birtualeko elementuak 
- Internet bidezko sustapenaren elementuak. 

 
 
 
 

4. prestakuntza-modulua 
MERKATARITZAKO ERAKUSLEIHO-APAINKETA 
 

Kodea: MF0504_3 

 

Gaitasun-atal honi lotuta dago: UC0504_3: Merkataritza-establezimenduko erakusleihoen muntaketa 

gainbegiratzea. 

 
Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Erakusleihoen diseinuan erabiltzen den funtsezko informazioa aztertzea. 

EI1.1 Erakusleiho-apainketan erabiltzen diren teknikek kontsumitzailearengan eragiten dituzten efektu psikologikoak 
azaltzea. 
EI1.2 Erakusleihoak izan ditzakeen funtzioak eta helburuak azaltzea. 
EI1.3 Erakusleihoak salmenta-bolumenean izan dezakeen eragina baloratzeko irizpideak zehaztea. 
EI1.4 Establezimendu batetik, bezero potentzial batzuetatik eta lortu nahi diren eraginetatik abiatuz, ezaugarriak behar 
bezala zehaztuta daudela: 

- Erakusleiho-apainketaren azken joerak identifikatzea. 
- Erakusleiho-apainketako teknika espezifikoak zehaztea, erakusleihoaren diseinuan aplikatzeko. 
- Erabiliko diren materialak hautatzeko irizpideak zehaztea. 
- Erakusleihoa antolatzeko eta atontzeko irizpideak zehaztea. 
- Aplikatu beharreko araudia zerrendatzea. 
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- Diseinu-proiektuaren aurrekontua eta kronograma egitea, kalkulu-orri informatikoak eta proiektuak eta zereginak 
kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiliz, hala badagokio. 

EI1.5 Mota ezberdinetako merkataritza-establezimenduetako zenbait erakusleihoren diseinuari eta atontzeari buruzko 
azterlana egitea, honako alderdi hauek zehaztuz: 

- Joera. 
- Bezeroarengan eragiten dituzten ondorio psikologikoak. 
- Materialik erabilienak. 
- Espazioen tamaina eta banaketa. 
- Aurrekontua eta kronograma. 

A2: Hainbat motatako erakusleihoak diseinatzea, aldez aurretik zehaztutako helburu tekniko, komertzial eta estetikoen 
arabera. 

EI2.1 Erakusleihoa osatzen duten funtsezko elementu, material eta instalazioak deskribatzea. 
EI2.2 Erabilitako erakusleiho-apainketako teknikek kontsumitzailearengan eragiten dituzten ondorio psikologikoak 
azaltzea. 
EI2.3 Erakusleiho-apainketako tekniken funtzioak azaltzea, erakusleihoaren antolamenduari eta artikuluak sustatzeari 
dagokienez. 
EI2.4 Koloreen era argien ereduzko konbinazioen bitartez lortu nahi diren efektu bisualak deskribatzea. 
EI2.5 Erakusleiho-apainketako teknikak aplikatzeak kontsumitzailearengan eragiten dituen ondorioak azaltzea. 
EI2.6 Merkataritza-establezimendu batetik, bezero potentzial batzuetatik eta lortu nahi diren eraginetatik abiatuz, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Erakusleiho-apainketako teknika espezifikoak zehaztea, erakusleihoaren diseinuan aplikatzeko. 
- Erakusleihoa antolatzeko eta atontzeko irizpideak zehaztea. 
- Materialak hautatzeko irizpideak zehaztea. 
- Aplikatu beharreko araudia zerrendatzea. 
- Kronograma eta aurrekontua zehaztea. 
- Zehaztutako helburuekin bat datorren erakusleihoa diseinatzea, proiekzio-metodo egokiak eta behar diren 

teknikak aplikatuz eta espazioak banatzeko tresna informatikoak erabiliz. 

A3: Erakusleihoa atontzeko prozesuak aztertzea, baloratuz antolamendua, prebentzioari buruzko araudia eta aplikatu 
beharreko teknikak. 

EI3.1 Merkataritza-erakusleihoen apainketan erabiltzen den terminologia identifikatzea. 
EI3.2 Erakusleihoa osatzen duten funtsezko elementu, material eta instalazioak deskribatzea. 
EI3.3 Erakusleihoak atontzeko lanetan aplikatu beharreko prebentzioari buruzko araudia identifikatzea. 
EI3.4 Erakusleiho-apainketako tekniken funtzioak azaltzea, erakusleihoaren antolamenduari eta artikuluak sustatzeari 
dagokienez. 
EI3.5 Materialak hautatzeko irizpideak zehaztea. 
EI3.6 Merkataritza-erakusleihoetan erabil daitezkeen lanpara- eta luminaria-motak deskribatzea, haien ezaugarriak, 
propietateak eta erabilera egokiak adieraziz. 
EI3.7 Zehaztutako erakusleiho baten diseinutik abiatuz: 

- Lortu nahi diren helburuak eta dokumentazio teknikoa interpretatzea, eta ondorioak ateratzea. 
- Material eta argiztapen egokienak hautatzea. 
- Erakusleihoa atontzeko lanak antolatzea, jarraitu beharreko prozesua deskribatuz. 
- Erakusleihoa antolatzea eta atontzea, erakusleiho-apainketako teknikak aplikatuz. 

 

Edukiak 

1.  Erakusleihoaren azterketa: 
- Erakusleihoa eta komunikazioa. 

• Funtzioak. Helburuak. 

• Motak: produktuaren araberakoak, markaren publizitatea egitea helburu dutenak, produkturik gabeak. 
- Pertzepzioa eta memoria selektiboa. 
- Erakusleihoak eman beharreko irudia: 

• Irudia eta atzealdea. 

• Kontrastea eta kidetasuna. 

• Forma eta materia. 
- Erakusleihoaren asimetria eta simetria: 

• Puntua, lerroa, lerro etena, sigi-saga. 
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• Uhinak, kurba, arku zentrokideak, lerro bertikala, lerro horizontala, goranzko lerro zeiharra eta beheranzkoa, 
angelua, paraleloak. 

- Erakusleihoaren geometria: Zirkulua, obaloa, triangelu kamutsa, triangelua, erronboa, karratua, laukizuzena eta 
bestelako irudi geometrikoak. 

- Erakusleihoaren eraginkortasuna: 

• Kontrol-ratioak. 

• Erakarpen- eta gogatze-ratioak. 

• Salmentetan duten eraginkortasunari buruzko ratioak. 

• Beste batzuk. 
 

2. Merkataritza-erakusleihoaren diseinua eta irudia: 
- Erakusleiho-apainketari buruzko oinarrizko printzipioak: 

• Sinpletasuna. 

• Erliebeak. 

• Argitasuna. 

• Taldekatzea. 

• Garbitasuna. 

• Nagusitasuna. 

• Homogeneotasuna. 

•   

• Espazio libreak. 
- Kolorea aztertzea erakusleihoa zehaztean. 

• Kolorearen psikologia eta fisiologia. 

• Koloreen sailkapena: oinarrizkoak, osagarriak, sekundarioak, hotzak, etab. 

• Kolorea hautatzeko irizpideak: 

• Artikuluen izaera. 

• Saltokiaren eta bezeroen estiloa. 

• Garaia. 

• Moda. 

• Kolore-kopurua eta errentagarritasuna. 
- Argiztapena aztertzea erakusleiho-apainketan. 
- Erakusleihoaren egiturazko elementuak. 

• Beirak. 

• Oinarria. 

• Atzealdeak. 

• Hormak. 

• Finkagailuak. 
- Moduluak, kartelak, seinaleak, etab. 
- Erakusleihoari kolorea eta argiztapena aplikatzea. 
- Erakusleihoa balioztatzea: 

• Garbitasuna. 

• Argiztapena. 

• Kokapena. 

• Txandakatzea. 

• Prezioak. 

• Sustapenak. 

• Informazioa. 

• Girotzea. 
- Materialak: Sailkapena. Erakusleiho-kanpainetako materialak erabiltzeko eta berrerabiltzeko printzipioak. 
- Erakusleihoen zirriborroak egitea. 

• Ideia. 

• Proiektua. 

• Erakusleihoaren antolamendua. 

• Maketa. 

• Diseinu-elementu bisualak: hiru dimentsio. 
- Erakusleihoa marrazteko, diseinatzeko eta banatzeko programa informatikoak erabiltzea. 
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3.  Merkataritza-erakusleihoa atontzeko lanen antolamendua: 
- Jardueren planifikazioa: 

• Erakutsi beharreko produktuen prestaketa. 

• Egin beharreko lanen programazioa: muntatzea eta kokatzea. 

• Produktuak erakusteko programa. 

• Produktuak mugitzea eta berritzea. 
- Materialak eta erremintak prestatzeko lanak antolatzea. 

• Material-motak eta bitartekoak. 
- Kronograma, eta lanak eta atontzea gauzatzea. 

• Jardueren segida zehaztea. 

• Egutegia lan-programara egokitzea. 
- Merkataritza-erakusleihoaren aurrekontua egitea: 

• Aurrekontuak kalkulatzeko metodoak. 

• Eskulanaren kostua. 

• Baliabideen eta ekipamenduaren kostua. 

• Mantentze-lanen eta girotzearen kostuak. 
- Segurtasuna eta higienea erakusleihoa atontzean: 

• Erakusleihoak atontzean gertatzen diren istripuak. 

• Arriskuen prebentzioari buruzko gomendioak eta araudia. 
- Merkataritza-erakusleihoak atontzeko lanak gainbegiratzearen eta antolatzearen simulazioa. 

 
 
 
 

5. prestakuntza-modulua 
MERKATARITZA-ESPAZIOEN EZARPEN ETA ANIMAZIOKO LANEKOAK 
EZ DIREN LANBIDE-JARDUNBIDEAK 
 

Kodea: MP0010 

 

Iraupena: 80 ordu 

 

Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak: 
A1: Hainbat motatako merkataritza-establezimenduak ezartzeko antolamenduan laguntzea, ezarritako prozeduren eta 
emandako jarraibideen arabera. 

EI5.1 Sail, produktu, lineal eta beste elementu material batzuen oinplano-banaketa biltzen duten planogramak edo 
irudikapen grafikoak interpretatzea, hainbat motatako merkataritza-establezimenduen eta horien ezaugarrien arabera. 
EI5.2 Hainbat motatako merkataritza-espazioak ezartzeko beharrezkoak diren barne-elementuen, altzarien eta 
materialen kokapena zehaztea, baita zer motatakoak izan behar duten ere. 
EI5.3 Merkataritza-erakusleihoetako kanpo-elementuen kokapena zehaztea, merkataritzako irizpideen eta irizpide 
bisualen arabera. 
Kronograma bat egitea ezarpenaren arduradunekin eta ezarpenaren inguruko lanekin, jarraibide eta ezarpen-plan zehatz 
batzuen arabera eta, hala badagokio, zereginak eta proiektuak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiliz. 
BI5.4 Desbideratzeak detektatzen eta neurri zuzentzaileak hartzen laguntzea, merkataritza-espazioa ezartzeko 
proiektuan ezarritako zehaztapenekin eta ezarritako kalitate-parametroekin bat datozenak. 
BI5.5 Merkataritza-espazioaren ezarpenean parte hartzen duten pertsonei eta profesionalei lan-jarraibideak azaltzea eta 
transmititzea, ezarritako kalitate eta segurtasun-mailak ziurtatuz. 
EI5.6 Merkataritza ezartzeko plana aurkeztutako aurrekontuan ezarritako mugak gainditu gabe egin izana baloratzea. 

A2: Produktu-aukerak eta produktu-kategoriak kudeatzen laguntzea mota ezberdinetako merkataritza-establezimenduetan. 
EI2.1 Produktu-aukera erakusteko moduaren egokitasuna aztertzea, irizpide ezberdinen arabera: 20/80 erregela edo 
erabiltzen diren beste erregela batzuk. 
EI2.2 Salmenta-puntuan produktu-aukeraren kudeaketa hobetzeko proposamenak egiten laguntzea. 
EI2.3 Sail, lineal-metro, produktu-mota eta xede-bezeroen profil zehatzak dituen salmenta-azalera batetik abiatuz: 

- Produktu-aukera sailkatzea, kategoria, familia, azpifamilia eta erreferentzien arabera. 

5 
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- Sailkatzeko erabilitako irizpideak deskribatzea. 
- Produktu-aukeraren zabaltasuna eta sakonera zehaztea. 
- Erreferentzia-kopuru normala, gehienezkoa eta gutxienekoa kalkulatzea. 
- Produktuaren txandakatzea kalkulatzea. 

EI2.4 Merkataritza-establezimenduetan produktuak eta kategoriak kudeatzeko aplikazio informatikoak trebetasunez eta 
bizkor erabiltzea. 

A3: Salmenta-puntuan egin beharreko sustapen-ekintza ezberdinak zehazten, antolatzen eta gauzatzen laguntzea. 
EI3.1 Sustapen-ekintza ezberdinak proposatzen laguntzea, establezimendu-motaren, produktuaren eta xede-bezeroaren 
arabera. 
EI3.2 Sustapen-ekintza mota bakoitzerako kokapen egokia zehaztea, ekintzaren helburuen eta espero diren ondorioen 
arabera. 
EI3.3 Hainbat motatako sustapen-ekintzetatik abiatuz, kronograma bat egitea, hura gauzatzeko denborak eta moduak 
ezarriz eta, hala badagokio, proiektuak eta zereginak kudeatzeko aplikazio informatikoak erabiliz. 

A4: Merkataritza-erakusleihoak diseinatzen eta atontzen laguntzea, hainbat motatako establezimenduetara eta merkataritza-
kanpainetara egokitutako irizpide komertzial eta estetikoak baliatuz. 

EI4.1 Merkataritza-establezimendu batetik, bezero potentzial batzuetatik eta lortu nahi diren ondorioetatik abiatuz, 
ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, aurrez zehaztutako helburuetara egokitutako erakusleiho-proposamen bat 
lantzea, espazioak banatzeko tresna informatiko egokiak erabiliz. 
EI4.2 Merkataritza-establezimendu baterako erakusleiho-proposamen batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala 
zehaztuta daudela, erakusleihoaren diseinu-proiektuari egokituriko kronograma eta aurrekontua egitea. 
EI4.3 Laneko segurtasunari eta arriskuen prebentzioari buruzko araudia betetzen laguntzea, langileek eta dagokienek 
merkataritza-erakusleihoa atontzen duten bitartean. 

A5: Enpresaren lan-prozesuetan parte hartzea, lantokian zehaztutako arauei eta argibideei jarraikiz. 
EI5.1 Arduraz jokatzea, bai giza harremanetan, bai egin beharreko lanetan. 
EI5.2 Lantokiko prozedura eta arauak errespetatzea. 
EI5.3 Egitekoei arretaz ekitea, jasotako argibideei jarraikiz, eta enpresaren lan-erritmora egokitu daitezen saiatzea. 
EI5.4 Lantokiko ekoizpen-prozesuetan integratzea. 
EI5.5 Zehaztutako komunikazio-bideak erabiltzea. 
EI5.6 Arriskuak prebenitzeko, laneko osasuneko eta ingurumena babesteko arauak errespetatzea une oro. 

 
Edukiak 

1.  Merkataritza-espazioen ezarpena: 
- Merkataritza-espazioen ezaugarriak zehaztea: establezimendua, azokak, salmenta-puntuak,kornerrak edo beste 

espazio batzuk. 
- Merkataritza-espazioen banaketa. Sailak. 
- Merkataritza-espazioko gune beroak eta gune hotzak. 
- Barne-elementuak eta kanpo-elementuak. 
- Merkataritza-espazioetan merkataritza-araudia aplikatzea. 

2. Produktu-aukera eta produktuak kudeatzea salmenta-puntuan: 
- Produktu-aukera eta produktuak kudeatzea: Produktu aukeraren ezaugarriak eta produktu-aukera hautatzea. 
- Bezero-orientazioa salmenta-puntuan. Banatzaileen eta fabrikatzaileen arteko harremanak salmenta-puntuan. 
- Kategorien kudeaketa. Zereginak banatzea. 
- Planogramen interpretazioa. Kontrol-ratioak aplikatzea produktuen eta produktu-aukeren kudeaketan. 
- Linealetan espazioak banatzeko aplikazioak. 

3.  Sustapen-ekintzak eta merchandisinga salmenta-puntuan: 
- Fabrikatzailearen eta establezimenduaren sustapena. Desberdintasunak, antzekotasunak eta sinergia positiboak 

bezeroarentzat. 
- Kontsumitzaileari zuzendutako sustapen-moduak. 
- Merkataritza-establezimenduan puntu beroak eta puntu hotzak sustatzeko teknikak. Gune hotzak berotzea. 
- Salmenta-puntuko publizitate-elementuak: stopperak, pankartak, itsasgarriak, erakusmahaiak, standak, 

mugikorrak, bandera, kartelak, etab. 
- Sustapen-ekintzak, hainbat establezimendu-motaren arabera. 
- Internet bidezko sustapen-ekintzak salmenta-puntu birtualetan. 

4.  Merkataritza-erakusleihoak atontzea: 
- Jardueraren planifikazioa. 
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- Materialak eta bitartekoak. 
- Kronograma, eta lanak eta atontzea gauzatzea. 
- Merkataritza-erakusleihoaren aurrekontua egitea: Aurrekontuak kalkulatzeko metodoak. Eskulanaren kostua. 

Baliabideen eta ekipamenduaren kostua. 
- Mantentze-lanen eta girotzearen kostuak. 
- Arriskuen prebentzioari buruzko araudia, erakusleihoaren elementuak atontzeari dagokionez. 

5.  Integrazioa eta komunikazioa lantokian: 
- Jarrera arduratsua izatea lantokian. 
- Lantokiko prozedurak eta arauak errespetatzea. 
- Jasotako argibideak interpretatzea eta arretaz gauzatzea. 
- Enpresako ekoizpen-prozesua ezagutzea. 
- Lantokiko komunikazio-bideak erabiltzea. 
- Enpresako lan-erritmora egokitzea. 
- Arriskuak prebenitzeko eta laneko osasuna eta ingurumena babesteko arauak betetzea. 
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PRESTATZAILEENTZAKO ESKAKIZUNAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-MODULUA BEHARREZKO AKREDITAZIOA 
GAITASUN-ATALAREN EREMUAN 

BEHAR DEN ESPERIENTZIA 
PROFESIONALA 

MF0501_3 
Merkataritza-espazioen 
ezarpena. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 

MF0502_3 
Produktuen eta zerbitzuen 
ezarpena. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 

MF0503_3 
Merkataritza-espazioetako 
sustapenak. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

2 urte 

MF0504_3 
Merkataritzako erakusleiho-
apainketa. 

• Enpresen Administrazio eta Zuzendaritzan 
lizentziaduna. 

• Publizitate eta Harreman Publikoetan 
lizentziaduna. 

• Enpresa Zientzietan diplomaduna. 

• Barne Diseinu eta Dekorazioko goi-
mailako edozein titulazio, Giza Zientzien 
eremukoa. 

2 urte 

 

 
Araudiaren arabera, eskatzen den akreditazioa egiaztatzeko, prestatzaileak edo adituak Lanerako Prestatzailearen 
profesionaltasun-ziurtagiria eduki behar du, edo helduen lanbide-heziketako metodologia didaktikoko prestakuntza 
baliokidea. Salbuetsita daude: 
 

---- Pedagogiako edo Psikopedagogiako titulazioa dutenak, edozein espezialitatetako maisu-maistrak, edo Psikologiako 
edo Pedagogiako graduatu-titulua dutenak edo Psikopedagogiako espezializazioko graduondoko titulua dutenak. 

 

---- Aurreko atalean adierazitakoez bestelako unibertsitate-titulazio ofizial bat eta Hezkuntza Ministerioak, edo 
baliokideak, emandako espezializazio didaktikoko titulua dituztenak. 

 
– Azken zazpi urteetan enplegurako lanbide-heziketan edo hezkuntza-sisteman gutxienez 600 orduko irakasle-

esperientzia izan dutela egiaztatzen dutenak. 
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GUNEAK, INSTALAZIOAK ETA EKIPAMENDUAK 
 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA AZALERA (M2) / 15 IKASLE AZALERA (M2) / 25 IKASLE 

Kudeaketa-gela 45 60 

Merkataritza-lantegia 90 90 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA 1. M 2. M 3. M 4. M 

Kudeaketa-gela X X X X 

Merkataritza-lantegia X X X X 

 

 
 

PRESTAKUNTZA-GUNEA EKIPAMENDUA 

Kudeaketa-gela 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Sarean jarritako ordenagailuak, bideo-proiektagailua eta 
Internet. 

− Espezialitateko software espezifikoa. 

− Errotuladorez idazteko 2 arbel. 

− Ikus-entzunezko ekipoak. 

− Orri birakaria. 

− Ikasgelako materiala. 

− Prestatzailearentzako mahaia eta aulkia. 

− Ikasleentzako mahaiak eta aulkiak. 

Merkataritza-lantegia 

− Oinarrizko merkataritza-ekipoa. 

− Oinarrizko merkataritza-altzariak. Linealak, apalategiak, 
erakusmahaiak, salmahaiak. 

− Sustapen-elementuak. Kartelak. Stopperak. 

− Karteletarako eta errotulaziorako materiala. 

− Paketatze-materiala: papera, artaziak, kuterra, zeloa, zinta 
itsasgarriak, kutxak, bilgarriak eta abar. 

− Merkataritza-altzariak muntatzeko erremintak. 

− Etiketadun produktuak, linealetan kokatzeko. 

− Produktuen kodeen irakurgailua. 

− Saltokiko Terminala. 

− Kalkulagailua. 

− Oinarrizko merkataritza-dokumentuak: eskaera-aginduak, 
fakturak eta ordainagiriak. Erreklamazio-orriak. 

 

 
 
Ez da ulertu behar identifikatu diren prestakuntza-guneak itxituren bidez bereizi behar direnik ezinbestean. 
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Instalazioek eta ekipamenduek dagokien industria-araudia eta araudi higieniko-sanitarioa bete behar dituzte, eta 
irisgarritasun unibertsala eta parte-hartzaileen segurtasuna bermatzeko neurriak bete. 
 
Prestakuntza-guneak ekipatzeko zenbat tresna, makina eta erreminta behar diren kalkulatzeko, joko da gutxienez 15 ikasle 
izango direla, eta, beharrezkoa bada, gehiago jarriko dira, ikasle gehiagoren beharrei erantzuteko. 
 
Desgaitasunen bat duten pertsonentzako prestakuntzari dagokionez, behar diren egokitzapenak eta doikuntzak egin behar 
dira haien eskubide-berdintasuna bermatzeko. 
 
 

 
IKASLEAK SARTZEKO IRIZPIDEAK 
 
Baldintza hauetakoren bat bete behar da: 
 
– Batxilergoko titulua izatea. 
– 3. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Lanbide-arlo eta lanbide-eremu bereko 2. mailako profesionaltasun-ziurtagiriren bat edukitzea. 
– Goi-mailako heziketa-zikloetan sartzeko baldintza akademikoak betetzea edo goi-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. 
 



 

 



 

 

 




