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1. Helburua 

Kontsumitzaileak erostean izan ditzakeen jokabideak analizatzea. 

Dendaguneetan erabiltzen diren merchandising tekniketariko batzuk identifikatzea. 

Jarrera kritikoa sustatzea, batere pentsatu gabe eta apetak eraginda egindako 

erosketen aurrean, eta halako erosketak bultzatzen dituzten merkataritza estrategien 

aurrean. 

Erosle arduratsu gisa jokatzea ahalbidetzen duten ohiturak garatzea. 

Erosle garen aldetik, kontsumitzaile aktiboaren kontzientzia hartzea. 

Erosketaren aurrean, jarrera positiboak eta analisi kritikoa garatzea. 

Erosketari lotutako jardueretan, autonomoki jokatzea. 

Kontsumitzaileen generoan oinarritzen diren marketin-estrategiak ezagutzea. 

Generoa produktuen salmentan erabiltzearen aurrean jarrera kritikoa garatzea. 

Online marketineko estrategia batzuk ezagutzea salmenta modalitate berriak hobeto 

ulertzeko. 

 

2. Edukiak 

 Bezeroak erostean dituen jarrerak: Apetak eragindako erosketa, ala hausnarketak 

eragindakoa? 

 Merchandising teknikak. 

o Salmenta puntuaren analisia  

- Salmenta puntuaren antolamendua. 

-  Salmenta puntuaren animazioa 

 Generoa produktuak saltzeko teknika gisa erabiltzea 

 Online marketineko oinarrizko erremintak 
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3. Ariketak  

3.1. Aurretikoa 

ALDEZ AURREKO JARDUERA: SALTZEKO TEKNIKAK 

 

Laranja-zuku jakin bat sustatzeko foileto hauek jaso dituzue etxean 

A FOILETOA 

Lehen 

mailako 

zukua 

Special 

price: 3 € 

HIPER KG 
Zarategui 82. Donostia 

943022590 

 

 
Uda gertu dago eta gure 
supermerkatuan eskaintza 
harrigarriak dauzkagu. Zuku hau 
horren adibide argi bat da. Ikus 
prezioa behean. 
 
Betiko bezeroentzat eskaintza 
pertsonalizatuak! 
 
 

 

HIPER KG 
Zarategui 82. 

Donostia. 

 

B FOILETOA 

Lehen 

mailako 

zukua 

ESKAINTZA 
6 ERAMAN ETA 1 ORDAINDU 

 

2,95 € 
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Bi foiletoetatik, zein da zuen arreta gehien erakartzen duena? X batez markatu 

hautatutako erantzuna 

 

 

  

  

 

 

Xehetasunez azaldu foileto bat edo bestea aukeratzeko arrazoiak 

   

   

   

   

   

   

 

Edozein merkataritza-establezimendutan zaudetenean, establezimendu horiek 

beren salmentak handitzeko erabiltzen dituzten “trikimailuei” edo teknikei 

erreparatzen al diezue? Baiezko erantzuna eman baduzue, aipa itzazue horietako 

batzuk. 

   

   

   

   

   

   

 

Tailer honetan oinarrizko jakintzak eskuratuta, erosketak egiterakoan 

arduratsuagoak eta kritikoagoak izango zaretela uste al duzue? Arrazoitu erantzuna. 

 

 

A FOILETOA B FOILETOA 
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3.2. Tailerrari dagokionez 

ARIKETA 1: Supermerkatuan erosketak egiten 

Parte-hartzaile bakoitzari pieza bat emango diogu, erosketa mota batekin. 

Parte-hartzaileek puzzlea osatu beharko dute, ea euren erosketa apetak eraginda edo 

gogoetak eraginda egin duten kontuan hartuta.  

 

ARIKETA 2:  Supermerkatuan jolasten 

Joko handi baten bidez, merchandising teknikarik erabilienetariko batzuk ezagutuz 

joango dira. Bi talde eratuko ditugu: batzuk kontsumitzaileak izango dira, eta besteak 

marketing-teknikariak. Panel batean agertuko diren proba guztiak gaindituz joan 

beharko dira bi taldeak. Proba bakoitza nola gainditzen dituzten, dirua galdu edo 

irabaziko dute. 

 GALDERAK: 

Hainbat laukitxo izango dira, hiruna aukerako galderekin. 

 PROBAK: 

Taldeek hainbat proba egin beharko dute: 

- Produktu bat erosten dugunean ditugun beharrak analizatzea. 

- Eskaintza mota desberdinen hausnarketa. 

- Talde batek hipermerkatu ideala diseinatuko du, bezeroaren 

ikuspegitik; eta beste batzuek, saltzailearen ikuspegitik. 

- Apalategi baten aurrean gaudenean gehienbat zeri erreparatzen diogun 

egiaztatzeko esperimentua. 

- Merchandising teknikak kontuan hartuta, apalategi batean hainbat 

produktu banatzea. 

- Generoen arabera erabilitako salmenta-teknikak agerian jartzeko 

jarduera. 

 TABUA: 

Joko horren bidez, salmenta teknikekin erlazionatutako edukiak analizatzeko 

laukitxoak. 

 KASU PRAKTIKOAK: 
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Horko laukitxoetan, erosle edo saltzaile gisa zein jarrera dituzten, dirua galdu edo 

irabaziko dute. 

 

3.3. Ondorengoa 

Gelarako material didaktikoa “Erosteko irizpideak eta saltzeko teknikak” 

(eraikitzen). 

 

4. Gaitasunekiko lotura 

4.1. Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa, OLH eta eskola-jatorria duten 

taldeak 

 

 

 

 

 

 

 

Hitzez, hitzik 
gabe eta modu 

digitalean 
komunikatzeko 
konpetentzia 

Ikasten eta 
pentsatzen 

ikasteko 
konpetentzia 

 
Elkarbizitzarako 

konpetentzia 

Ekimenerako eta 
ekiteko 

espiriturako 
konpetentzia 

 
     

 
Izaten ikasteko 
konpetentzia 

Hizkuntza- eta 
literatura-

komunikaziorako 
konpetentzia 

 
Matematikarako 

konpetentzia 

 
Zientziarako 
konpetentzia 

 
    

  

 
Teknologiarako 
konpetentzia  

 
Gizarterako eta 

herritartasunerako 
konpetentzia 

 
Arterako 

konpetentzia 

 
Konpetentzia 

motorra 
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4.2. Beste talde batzuk  

 

 
Ama-hizkuntzan 
komunikatzeko 

gaitasuna  

 
Atzerriko 

hizkuntzetan 
komunikatzeko 

gaitasuna 

 
Matematika-
gaitasuna eta 

oinarrizko 
gaitasunak 
zientzia eta 

teknologiaren 
alorrean 

 
 
 

Gaitasun digitala 

 

  
   

 

 

 

 

5. Baliabideak 

Material didaktikoak 

 Gelarako material didaktikoa “Erosteko irizpideak eta saltzeko teknikak” 

(eraikitzen). 

Web-orriak 

 KONTSUMOBIDE. KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA 

http://www.kontsumobide.eus 

 

 KONTSUMO, ELIKAGAI SEGURTASUN ETA NUTRIZIORAKO ESPAINIAKO AGENTZIA 

 
Ikasten ikasteko 

gaitasuna 

 
Gaitasun soziala 

eta zibikoa 

 
Ekimenaren 
zentzua eta 

enpresa-espiritua 

 
Kultura-arloko 

kontzientzia eta 
adierazpena  

 

  
   

http://www.kontsumobide.eus/
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http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml 

 

 KONTSUMITZAILE ETA ERABILTZAILEEN ERAKUNDEA 

http: //www.ocu.org 

 

 KONTSUMOAREN AGENTZIA KATALUNIARRA 

http://www.consum.cat/index_es.html 

 

 

Helbide interesgarriak 

 

Kontsumobide-ren kontsumoaren alorreko prestakuntza eta informazio 

zentroak 

 

Vitoria-Gasteiz Bilbao Donostia / San Sebastián 

Adriano VI, 20-1º. 01008 Nicolas Alcorta, 2. 48003 Zarategi ibilbidea 82-84 Atz. 20015 

Telf: 945 01 66 00 Telf: 94 403 22 20 Telf: 943 02 25 90 

formacion-araba@kontsumobide.eus formacion-bizkaia@kontsumobide.eus formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus 

 

http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/web/home/aecosan_inicio.shtml
http://www.consum.cat/index_es.html
mailto:formacion-araba@kontsumobide.eus
mailto:formacion-bizkaia@kontsumobide.eus
mailto:formacion-gipuzkoa@kontsumobide.eus



