
Euskal Enplegu Zerbitzua 

PRESTAKUNTZA-MODULUAREN IDENTIFIKAZIO-DATUAK 
Iraupena 90 PRESTAKUNTZA-MODULUA INGELES PROFESIONALA MERKATARITZA-JARDUERETARAKO 
 

Kodea  MF1002_2 
Lanbide-arloa Merkataritza eta marketina. 
Lanbide-eremua Salerosketa 
Profesionaltasun-ziurtagiria Salmenta-jarduerak Maila 2 

Salmenta-prozesuen antolamendua (zeharkakoa) 60 
Salmenta-teknikak (zeharkakoa) 70 
Internet bidezko salmenta (zeharkakoa) 30 
Hornikuntza eta biltegiratzea salmentan 40 
Produktuaren animazioa eta aurkezpena salmenta-puntuan. 60 
Salmentaren kutxa-operazioak. 

Iraupena 

40 
Bezeroarentzako edo kontsumitzailearentzako arreta kudeatzea 
(zeharkakoa)  60 

Bezeroari edo kontsumitzaileari informazioa eta arreta emateko teknikak 
(zeharkakoa)  60 

Profesionaltasun-ziurtagiria 
osatzeko gainerako 
prestakuntza 

Salmenta-jardueretako lanekoak ez diren lanbide-jardunbideak  80 
 

A atala: GAITASUN-ERREFERENTEA 
 
Prestakuntza-modulu hau bat dator gaitasun-atal honekin: UC1002_2, MERKATARITZA-JARDUERETAN INGELESEZ 
KOMUNIKATZEA, ERABILTZAILE INDEPENDENTEAREN MAILAREKIN 
 

B atala: AHALMENEN ETA EDUKIEN ZEHAZTAPENA 
 
Ahalmenak eta ebaluazio-irizpideak 
A1: Hizkuntza estandarreko ahozko solasaldi baten informazioa interpretatzea, aurrez aurre nahiz urrutitik, bezero eta kontsumitzaileekiko 

erlazioen ereduzko egoeretan. 
EI1.1 Merkataritza-jardueretan ohikoa den oinarrizko merkataritza-terminologiaren ahoskera fonetikoa bereiztea. 
EI1.2 Kontsumo edo salmentarako produktu edo zerbitzuen iragarkien ahozko grabazioak entzunda, ondoko hauek identifikatzea, 
gutxienez: 

- Produktuen ezaugarriak: kantitateak eta ezaugarriak. 
- Prezioa. 
- Beherapenak, gainordainak, ordaintzeko bideak, etab. 

EI1.3 Kontsumo- eta merkataritza-jardueretan ohikoak diren hainbat egoera biltzen dituen kasu praktiko batean (adibidez, salmenta bat 
edo produktuen erreklamazioa, hizkuntza estandarrean eta zaratarik gabe), ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Bezeroaren edo kontsumitzailearen premiak zehatz interpretatzea, produktuen ezaugarriei, kantitateari eta kalitateari 
dagokienez. 

- Operazioa eraginkortasunez egiteko beharrezkoak diren bezeroaren edo erreklamatzailearen datu pertsonalak identifikatzea. 
 
A2: Oinarrizko testu idatzi eta merkataritza-dokumentuetan jasotako informazio garrantzitsua modu eraginkorrean interpretatzea, 

interpretazio-tresnak —eskuzkoak nahiz informatikoak— eta informazio-iturri egokiak erabiliz. 
EI2.1 Produktu eta zerbitzuen kontsumo- eta merkataritza-jardueretako ohiko lexikoa identifikatzea, eta ondoko hauek bereiztea, 
gutxienez: produktuen kantitate eta ezaugarriak, prezioak, gainordainak, beherapenak, ordaintzeko bideak, kontsumitzailearen 
eskubideak, bermeak, itzulketak, etab. 
EI2.2 Ondoko elementu hauen lexiko teknikoaren ezaugarriak bereiztea: 

- Etiketak. 
- Produktuen erabilerari buruzko eskuliburuak eta jarraibideak. 
- Bermeak. 
- Salmenten argumentu-sortak. 
- Merkataritza-faxak eta -gutunak. 
- Fakturak. 
- Erreklamazio-orriak, hartu-agiriak, etab. 
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EI2.3 Barne-merkataritzari eta kontsumoari buruzko Europako oinarrizko araudiaren ingelesezko bertsioa irakurrita, testuaren ildo 
nagusiak zehaztasunez laburtzea. 
EI2.4 Bezero baten erreklamazio horri batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela, erreklamazioaren xedea eta 
informazio garrantzitsua identifikatzea: 

- Erreklamatzailearen datu pertsonalak. 
- Bezeroaren eskaera. 

 
A3: Bezero batetiko harreman-egoeretan ahozko mezuak sortzea, bezeroaren beharrizanak asetzeko. 

EI3.1 Ahozko komunikazio eraginkorrerako beharrezkoak diren heziketa- eta kortesia-egitura, -formula eta -arauak identifikatzea, 
merkataritza-jardueretako testuinguru sozioprofesional desberdinen arabera: saldu aurrekoa, salmenta, erreklamazioa eta saldu 
ostekoa. 
EI3.2 Merkataritza-jardueren kasu praktikoetan, ahozko mezuak argi eta zuzentasun fonetikoz transmititzea, tonu ezberdinak erabiliz 
merkataritzako testuinguru sozioprofesional ezberdinen arabera, eta interesa, ardura, zalantza eta poztasuna adieraziz, beste batzuen 
artean. 
EI3.3 Produktu edo zerbitzu baten ezaugarrietatik abiatuz, produktuaren ahozko deskribapena egitea, 5 minutuz gutxienez, 
zehaztasunez eta xehetasunez. 
EI3.4 Argi zehaztutako argumentu-sorta duen produktu edo zerbitzu baten telefono bidezko eskaera edo salmenta baten grabazioaren 
kasu praktiko batean, argitasun fonetiko eta sintaktikoz egitea eskaeran edo argumentu-sortan azaldutako galderak. 
 

A4: Oinarrizko merkataritza-dokumentuak idaztea eta betetzea, interpretazio-tresnak —eskuzkoak nahiz informatikoak— eta informazio-iturri 
egokiak erabiliz. 

EI4.1 Oinarrizko merkataritza-dokumentuetako hizkuntza ezberdinen eta ohiko lexiko teknikoaren ezaugarriak identifikatzea: gutunak, 
fakturak, eskaera-aginduak, hartu-agiriak, erreklamazio-orriak, etab. 
EI4.2 Merkataritza-gutunetan eta bezero, kontsumitzaile eta erabiltzaileen erreklamazio-orrietan erabili ohi diren esamolde, egitura eta 
aurkezpen-moduak identifikatzea. 
EI4.3 Merkataritza-gutunetan erabili ohi diren egitura formal eta informalak bereiztea. 
EI4.4 Bezero edo kontsumitzaile batetiko merkataritza-jardueren hainbat kasu praktikotatik abiatuz, merkataritza-gutun bat idaztea, 
enpresetako ohiko erabileren arabera, ondoko elementu hauek kontuan hartuta, gutxienez: bidaltzailearen datuak, gutunaren xedea, 
produktuaren kantitateei eta kalitateei buruzko informazio-eskaerak eta -erantzunak, prezioak, goiz ordaintzeagatiko beherapenak, etab. 
EI4.5 Merkataritza-jardueren kasu praktiko batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dituela, oinarrizko dokumentuak 
ingelesez betetzea: 

- eskaera-agindu bat, kantitateei eta ezaugarriei buruzko espezifikazioekin. 
- faktura bat. 
- txeke bat. 

EI4.6 Bezero edo kontsumitzaile baten erreklamazio baten kasu praktiko batetik abiatuz, ezaugarriak behar bezala zehaztuta dauzkala, 
komunikazio-dokumentuak idaztea, sinple eta zehatz, hizkuntza arina eta laburtua erabiliz: faxak, posta elektronikoaren bidezko mezuak 
eta/edo barne- nahiz kanpo-mezuak bezeroari eta erreklamazioaren arduradunari, hurrenez hurren, erreklamazio hori ebazteko. 

 
A5: Ahoz erraz eta naturaltasunez komunikatzea bezero edo kontsumitzaile batetiko komunikazioan. 

EI5.1 Bezero edo kontsumitzaile batetiko ahozko komunikazio eraginkorrerako beharrezkoak diren heziketa- eta kortesia-egitura, -
formula eta -arauak deskribatzea, herritartasun desberdineko bezeroen ezaugarri soziokultural desberdinen arabera: indiarrak, 
txinatarrak, arabiarrak, latindarrak, europarrak eta iparamerikarrak, besteak beste. 
EI5.2 Herritartasun desberdineko bezeroekiko erlazioetako ohitura sozioprofesionalak identifikatzea, kultura hauek bereiziz, gutxienez: 
ekialdekoa, mendebaldekoa eta arabiarra. 
EI5.3 Herritartasun desberdineko bezeroen arabera desberdinak diren aldagai soziokulturalak deskribatzea: 

- Ordutegi-ohiturak. 
- Ohitura profesionalak. 
- Herrialdeko protokolo-arauak. 
-  Egitura hierarkikoa eta bezeroekiko erlazio sozioprofesionalak. 

EI5.4 Ahozko mezua bezeroaren edo kontsumitzailearen testuinguru soziokulturalera egokitu ezean merkataritza-jardueretan sor 
daitezkeen arazo ohikoenak azaltzea. 
EI5.5 Merkataritza-jardueren ereduzko egoera baten kasu praktiko batean, ezaugarriak behar bezala zehaztuta daudela: 

- Nork bere burua aurkeztea eta solaskidea ezagutzea, bezeroari egokitutako protokolo- eta kortesia-arauak jarraituz. 
- Solaskideari argibideak eta informazio osagarria eskatzea, ohiko esamolde eta kortesia- eta protokolo-arauak erabiliz. 
- Ahoz argi azaltzea eskainitako produktu edo zerbitzuen ezaugarri teknikoak eta kondizioak, ahozko esamolde ohikoenak 

erabiliz. 
- Salmentako ohiko kortesia- eta protokolo-arauak erabiliz agurtzea. 

EI5.6 Produktu edo zerbitzuen erreklamazio baten kasu praktiko batetik abiatuz, aurrez aurrekoa nahiz telefono bidezkoa: 
- Solaskideari buruzko datu garrantzitsuak lortzea. 
- Bezeroaren eragozpen eta erreklamazioei argitasunez aurka egitea, kortesia- eta protokolo-arauak erabiliz produktu edo 

zerbitzuen gabeziak, akatsak edo okerrak justifikatzeko. 
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- Kortesia-esaldiak zuzen erabiltzea, adostasuna eta desadostasuna adierazteko. 
- Erreklamazioa eraginkortasunez ebazteko, ohiko kortesia-arauak erabiltzea. 

 
Edukiak 
1.  Bezero edo kontsumitzaileari arreta ingelesez ematea 

- Terminologia espezifikoa bezeroekiko merkataritza-harremanetan. 
- Bezeroei edo kontsumitzaileei arreta emateko ohiko egiturak eta erabilerak: Ohiko agurrak, aurkezpenak eta kortesia-formulak. 
- Estilo formala eta informala bereiztea ahozko eta idatzizko merkataritza-komunikazioan. 
- Bezero eta kontsumitzaileen erreklamazioen edo kexen tratamendua: Bezeroen erreklamazioetan eta kexetan ohikoak diren 

egoerak. 
- Bezeroei arin eta naturaltasunez arreta emateko eta haien erreklamazioak bideratzeko egoeren simulazioak. 

 
2. Ingelesez saltzeko teknikak aplikatzea: 

- Produktu eta zerbitzuen aurkezpena:  
• produktu eta zerbitzuen ezaugarriak, 
• neurriak, 
• kantitateak, 
• zerbitzu gehigarriak, 
• ordaintzeko kondizioak, saldu osteko zerbitzuak, etab. 

- Bezero edo kontsumitzaileen beharrak detektatzeko ohiko arau eta ohiturak. 
- Salmenta-baldintzak adierazteko eta alderatzeko ereduak: jarraibideak. Prezioa. Beherapenak, gainkargak, etab. 
- Bezero edo kontsumitzailearen eragozpenei aurre egiteko formulak. 
- Ohiko egitura sintaktiko eta erabilerak telefono bidezko salmentan: Salmentaren argumentu-sortaren ohiko formulak. 
- Bezeroekin gertatu ohi diren merkataritza-egoeren simulazioa: produktuak eta zerbitzuak aurkeztea eta abar. 

 
3.  Ingelesez idatzitako merkataritza-komunikazioa 

- Oinarrizko merkataritza-dokumentuen ohiko egitura eta terminologia: Eskaerak. Fakturak. Hartu-agiriak eta erreklamazio-orriak. 
- Oinarrizko merkataritza-dokumentuak ingelesez betetzea: Eskaera-orriak. Fakturak, eskaintzak, erreklamazioak, etab. 
- Merkataritza-gutunak idaztea: 

• Posta bidezko eskaintzak eta produktu-aurkezpenak. 
• Erreklamazio-gutunak edo itzulketekin zerikusia dutenak, erreklamazioen erantzunak, luzapen-eskaerak eta horien 

erantzunak. 
• Ez ordaintzearekin zerikusia duten gutunak (fase ezberdinetan) edo antzeko jatorria dutenak. 

- Enpresaren barne-komunikazioko dokumentuak ingelesez idaztean erabili ohi diren egitura eta ereduak. 
- Merkataritza-txosten eta -aurkezpenak ingelesez egitea. 
- Merkataritza elektronikoan salmenta sustatzeko erabili ohi diren egitura sintaktikoak. 
- Idatzizko komunikazioaren laburdurak eta ohiko erabilerak hainbat euskarritan: Internet. Faxa. Posta elektronikoa. Gutunak eta 

antzekoak. 
 

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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