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1. Behar berriak,
marketin berria,
enpresa berriak?

1.1. Gizarte-aldaketa, kontsumitzaile berriak, behar
berriak.
Herrialde garatuetako gizarteek aldaketak eta eraldaketak izan dituzte eta horiek eragina
daukate bertako herritarrek ondasunak eta zerbitzuak eskatzeko moduan.
Bizkortu egin da globalizazio-prozesua teknologiaren eskutik. Ez da fenomeno berria,
mundializazio ekonomikoa, funtsean, industria-iraultzarekin berarekin sortu zen prozesua
da. Baina teknologiak eman dio orain arte ezezaguna zen abiadura eta, osagarriak izanik ere,
kontrajarriak diren bi joera eragiten ditu:
•

Estandarizazioa, planeta osoan bizitza-estiloak, kontsumo-ohiturak hartzea, baita
zeharkako balioak ere. Antzekoagoak
gara, eremu geografikoei lotutako
berezitasunak desagertu egiten dira. Automobilen etxe bat, zinemako estreinaldi bat
edo moda-etxe bat mundu osoan aldi berean kontsumitzen dira.

•

Zatiketa estilo desberdinduetan, pertsona kontsumitzaileok beste kontsumitzaile
batzuen antza hartzen dugun heinean eta gainontzekoengandik desberdintzen garen
heinean modu globalean errepikatzeko joera duten bizitza-estiloak hartuta, bizitzaestiloak modu globalean errepikatzen dira mundu osoan eta kontsumitzen dugun
pertsona gisa ditugun eskaera zehatzak dakartzate.

Merkatua gizarteko beste instituzio bat da eta haren funtzionamenduak deskribatutakoen
moduko beste gizarte-instituzioa batzuen eskaerei erantzuten die. Lehiak eta garapen
teknikoak kalitatearen hazkunde orokorra eragin dute eta, beraz, kalitatea ez da elementu
bereizle bat. Gainera, kostuak eta marjinak ahalik eta gehien doitzen dira, enpresen jarduteko
marjina murriztuta. Marketinak, komunikazioak, komunikabideen saturazioaren eragina
pairatzen dute, telebistan, prentsan eta antzeko bitarteko tradizionaletan publizitatea
ezartzeak saturaziora arte egin dute gora eta horrek eragotzi egiten du mezua
hartzaileengana argitasunez iristea. Gainera, audientzien zatiketak –telebista berriak, prentsa
berria...– eta kontsumitzaileen desagregazioak haien bizitza-estiloa ezaugarri nagusi duten
segmentuetan kontsumitzen dutenen leialtasunari kalte egiten diote, zarata kopuru handiak
ia zapuztutako bezeroak berreskuratzea eragozten duen inguruan.

1.2. Behar berriak, marketin-paradigma berriak.
Gizarte mailako aldaketa horien eraginez, azken hamarkadetan, funtsean, teknologiak
ekarritako aukera berrietan oinarrituta, pertsona kontsumitzaileen eskaeren zatiketara
egokitzen ahalegintzen diren marketin-teknika berriak agertu ziren. Bitarteko masiboak
saturatzen hasten baldin badira, bila ditzagun bitarteko berriak –mailina, emailina,
buzoiraketa, telemarketina-, pertsona kontsumitzaileen arteko desberdintasuna
funtzionaltasun hutsetik gero eta urrunago dauden irizpideetan badatza, elkarren artean
antzekoak diren bezeroen taldeetan zatituko dugu merkatua –zatiketa, nitxo-marketina–.
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Etxe tradizionala zatikatu eta dibertsifikatu egin da, pertsona bakarreko etxeak ugaritu egin
dira, single-ak ez dira etxe bat osatzeko hasierako aurretiazko fasea, aitzitik, gaur egun
bizitza-aukera bat dira, amatasun-adina atzeratu egin da, bikote homosexualen kopurua
handitu egin da...
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Egitura demografikoa osagarriak diren bi joeraren mende dago, batetik, biztanleriaren
zahartzea, bizi-itxaropena handitzearen eta jaiotza-tasaren kontrolaren eraginez eta,
bestetik, immigrazioak eragin duen hazkundearen eta gaztetzearen ondorioz.

Logika horrek, teknologia lagun duenean, one-to-one marketin-paradigma dakar: bezero
bakoitza besteengandik desberdina bada, ezagut dezagun eta eman diezaiogun tratamendu
espezifikoa.
TEKNIKA BERRIAK

ESTRATEGIA BERRIAK, MARKETIN BERRIA

Marketin masiboa
Datu-baseen marketina
Segmentazioa

Leial bihurtzeko marketina

Nitxo-marketina

Harreman-marketina

Banakako bezeroak

CRM – Customer Relationship
Management

1. irudia: marketin-tekniken garapena.

1.3. Leial bihurtzea, harreman-marketina, one-to-one,
marketin-paradigma berriak edo, negozio-eredu berriak?
Deskribatu dugun marketin-tekniken garapena paradigma berri batean gauzatu da,
merkataritzako eta marketineko estrategia berri batean eta, teknika bat baino gehiago,
negozio-filosofia berri bat izatea du helburu. Arrazonamendu bikoitz batean oinarrituta
egongo litzateke:
Bezeroek haien beharrak aldatu badituzte, ondasunen eta zerbitzuen eskaintzak haien
eskarian oinarrituta egon behar dute eta ez da eskari bakarra izango, dauden motak adina
baizik eta, muga-mugan, bezeroak adina.
•

Lehiak, kalitate-mailek bereizkuntza zailtzen badute eta hori, gainera, bitarteko
saturatuen bidez komunikatu behar bada, egungo bezeroak mantentzeko estrategia
bat hartu beharra dago, ezagutzen gaituzten bezero horiei zerbitzuaren onuren eta
balioen berri emanda, lehentasunez, bitarteko ez masiboen bitartez, gutxiago
saturatuta daudenen bitartez. Konponbidea ona da bide horiek komunikazioa
pertsonalizatzea ahalbidetzen badute, bezero guztiak ez baitira berdinak.
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Arrazonamendu horren ondorioa hauxe da: eskaintzak pertsona definitzen badu, pertsona
bakoitza, zerbitzua ematen duena ondorengo guztira derrigortuta egongo da:
•

Bezeroak, haien beharrak eta hornitzailearen gainean dituzten itxaropenak ezagutzea.

•

Antolakuntza osoa behar horiek asebetetzera egokitzea, marketinaren eremutik
haratago, planteamendu horrek enpresaren arlo guztiak tartean sartzen baititu,
zuzendaritza nagusitik hasi eta zuzendaritza teknikoraino eta, jakina, baita zerbitzuak
ematea eta bezeroaren arreta ere.

Marketin berria erakundeak printzipio berri horietara egokitzeko saiakeratik abiatuta eratzen
da. Hortik aurrera, aurretik azaldutako puntuei erantzuten dieten izendapen batzuk sortzen
dira:
Leial bihurtzea: dauden bezeroak mantentzea, haien leialtasuna areagotzea eta, termino
ekonomikoetan, bakoitzaren marjinaren ekarpena helburu duen marketin-estrategia,
erakundearen bitartez gorantz doazen haien beharrak asetzearen bitartez.
Harreman-marketina: zerbitzu bat emateko prozesuan balioa, batik bat, harremanean
bertan datzala ezartzen duen marketin-paradigma. Paradigma horrek zentzu bikoitzeko
informazio sortzaile gisa dihardu eta, beraz, kontaketa bakoitzean erakundearen ezagutza
input-ak jasotzen ditu eta erakundeak, aldi berean, bezeroaren, haren beharren,
asebetetzearen eta erakundearen gaineko itxaropenen gaineko informazioa jasotzen du.
Horietako bakoitzean eta harreman horien metaketan harremanak indartzeko aukera dauka,
lotura sendoagoa bihurtzekoa eta, azken batean, pertsonak bezero gisa duen leialtasuna
areagotzekoa1.
____________________________________
1 “Harreman-marketina da bezeroekiko harremanak ezartzeko eta lantzeko prozesu sozial eta zuzendaria, alde bakoitzerako
onurak dakartzaten loturak sortuta...”, Josep ALET, Marketing relacional, 2000
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Aurrerantzean, bi kontzeptu horien gainean, hemen definitutako esanahi horiekin aipatuko
ditugu, biek arazo berei aurre egiteko antzeko metodologia gisa sortzen baitira.

1.4. Harreman-marketina eta leial bihurtzea.
Laburbilduz...

Baieztapen horrrek, bere horretan, negozio-paradigma berri bat osatzen du, marketinaren
eremu tradizionaletik haratago eta, horri dagokionez, erakundeak egokitzea beharrezkoa da,
bezeroarengana bideratzeko beharra daukate haren eremu guztietan eragina duen prozesu
batean –ekoizpena, banaketa, I+D, finantzak eta administrazioa, jakina, merkataritza arlokoa
eta bezeroarekiko arreta-.
Harremana pertsonak bezero gisa, bezero izateagatik, dituen beharrak ezagutzean datza,
baita erakundeak –bezeroarengana bideratuta- behar horiek asebetetzeko duen
borondatean eta gaitasunean ere.

©

Laburbilduz, bezeroarekiko harremanean dago giltza, ez produktuan, ezta prezioan edo
banaketan ere. Bezeroa erakunde baten aktibo nagusi bihurtzen da, ez merkataritza-funts
gisa, harekiko harremana dagoen pertsona –edo enpresa edo etxe- gisa baizik. Harreman
horrek ematen die balioa bi aldeei, haren burua elikatzen du eta indartsuago bihurtzen du
horrek eta, beraz, balio gehiago ematen du.

Iruzkina:
Bezeroarekiko
harremana
antolakuntza
baten aktibo
nagusia da

Erakunde horrek Customer Relationship Management (CRM) izeneko teknologia dauka gaur
egun, bezeroa den pertsona horrekiko harremanaren kudeaketa, eta, horri esker, harremanak
modu eragingarrian kudeatzea, bezeroek emandako informazioa jasotzea eta hori aztertzea
ahalbidetzen du, bezeroak ezagutzeko eta berriz ere haiekin harremanetan jarri ahal izateko,
harremana sendotuta eta haien beharrak asebetetzen ahaleginduta. Hain zuzen ere, sistema
informatiko horiek duela hainbat hamarkadatatik existitzen diren beste datu-base mota
batzuen aurrean dakarten berrikuntza hauxe da: bezeroa prozesu guztien erdigunean
kokatzeko helburuarekin diseinatuta egotea – horrela, erakundeari bezeroarengana
bideratzen laguntzen diote-.

HARREMANAREN PROZESUA. NEGOZIOA ETA TEKNOLOGIA BERRIA
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Iturria: Gartner Group, 1999

2. irudia: harremanaren zikloa CRMren ikuspegitik.
Teknologiarekin edo teknologiarik gabe, leialtasuna emozio bat, sentimendu bat, pertsonen
artean sortzen den lotura bat da eta gizarte-sorkuntza abstraktuagoetara ere zabal daiteke
–aberria, futbol-talde bat...-. Sentimendu hori arrazoi erabat arrazionalen, utilitaristen
bitartez ezarritako lotura baino handiagoa da. Norbaiti leial gatzaizkionean ez dugu
planteatzen zein aldetan egon behar dugun arazo jakin baten aurrean, akatsak barkatu
ditzakegu, okerrak... azken batean, harreman-mota hori oso erakargarria da erakunde
batentzat.

9

Iruzkina:
Leialtasuna
emozio bat da,
pertsona batzuek
beste batzuekiko
edo gizartean
sortuta dauden
ideia batzuekiko
gara ditzaketen
sentimendu bat.
Eta, enpresa
batekiko?

©

Channel
Feedback

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

CRM
Data
Mart

Alabaina, lotura emozional hori ez da naturalena, berehalakoa, ez da pertsona baten eta
erakunde baten artean hasieratik sortzen den harreman-mota bat. Erakunde gisa, harremanmota horrekiko bidea egin beharra dago, bide hori zerbitzua ematen hasteko epeetan
eraikita baitago.
Ezinezkoa da leial izatea –emozionalki- erakunde batekiko zituen itxaropenak bete ez
zaizkion bezero bat –arrazionalak-. Horri dagokionez, modu sinplifikatuan, hiru faseri buruz
hitz egin daiteke, bezeroak harremanaren intentsitatea areagotu nahi duela erakusten duten
hiru maila dira eta maila horiek, aldi berean, harremanaren heldutasuna zenbatekoa den
erakusten dute:
Asebetetzea, ezinezkoa da asebete gabeko bezero bat leial bihurtzea.

•

Atxikitzea, harremana denboran mantentzea. Atxikitzeak ez du leialtasuna esan nahi,
bezero gisa soilik mantentzeko aukeraketa arrazionala baitakar. Adibide gisa aipatuko
dugu ni urte askotan telefonia finkoaz, mugigarriaz eta banda zabaleko Internetez
hornitzen nauen komunikazio-operadora baten bezero izan naitekeela, baina soilik
erosoagoa zaidalako eta hornitzailea aldatzeak lehen egunetan eragozpenak eta
arazoak sortuko dizkidala uste dudalako.

•

Preskripzioa, enpresa beste pertsona batzuei gomendatzea, bezeroari proposatutako
harremana heldutasunera heldu izanaren adierazle interesgarria da eta osagai
emozional bat izan dezake, leialtasuneko osagai bat.

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

Leialtasun garbia, horrela hartuta, oso zaila da zenbait zerbitzutan lortzea baina, aitzitik, oso
erabilgarria da paradigma gisa, erakundea bideratzeko azken helburua baita. Hurrengo
kapituluetan ikusiko ditugu leialtasun hori lortzera, leialtasuna hazteko oinarriak ezartzera
bideratutako estrategiak eta taktikak. Hori horrela egingo dugu, bezeroen aukeraketa
arrazionalak adierazle kuantitatiboetan oinarritzen baitira eta adierazle kuantitatibo horiek
baitira ondorioa; adierazle neurgarriak dira eta harreman-marketinaren printzipioak
aplikatzea eta horien emaitzak neurtzea ahalbidetzen dute.
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2. Leial bihurtzeko

programak. Programa
baten etekinak,
elementuak eta
egitura.
2.1. Leial bihurtzeko programa baten etekinak.
Leial bihurtzeko programa bat marketin-estrategia bat da eta haren azken helburua egungo
bezeroek erakunde bati eman dioten balioa areagotzea da. Hau da, azken helburua bezero
horiek enpresari sorrarazten dioten moneta-balioa areagotzea izango litzateke. Kirolinstalazio publikoen eremu zehatzean, helburu hori instalazioak erabiltzen jarraitzea izango
litzateke, asebetetze-maila eta kirol-eskaintza pribatuarekiko konpetentziaren testuinguruan
asebetetako beharren kopurua areagotuta. Instalazioen iraupena, funtzio publikoak berekin
dakarren unibertsaltasunaren eta irisgarritasunaren baldintzetan, izango litzateke azken
helburu analogoa enpresa pribatuaren onuren hazkundearekiko.
Leial bihurtzearen paradigma, bezeroen errentagarritasuna areagotzeari dagokionez, bi
printzipiotan oinarrituta dago:
Ikusi dugunez, bezero potentzial bat atzitzearen kostua askoz ere handiagoa da dagoen
bezero bat atxikitzearen kostua baino.
Paretoren piramide ezagunak edo 20/80 legeak dioenez, negozio gehienetan, bada bezero
leialen eta erregularren gune bat. Bezero-zorro osoaren %20 osatzen dute eta etekinen %80
osatzen dute. Lege orokor hori, zehaztasun handiagoarekin edo txikiagoarekin, errealitatean
betetzen da.

Enpresako
bezeroak

20%

LEIAL BIHURTATZEA

ATZIPENA

Kontsumitzaile
leialak

80%

Noizean behingo
bezeroak

80%
20%

Enpresako bezeroak
ez direnak

Bezero potentzialak
ez direnak
ZERBITZUEN POTENTZIALA

3. irudia: Bezeroen %20k etekinaren %80 sortzen dute.
Termino ekonomikoetan, helburu horrek bezeroak sortutako marjinaren zati bati uko egitea
dakar, marjina hori absolutu gisa areagotzearen trukeko portzentaje gisa, edo eragiketa jakin
batek eragiketen errepikapen kopuru handiago baten alde sortzen duen marjinaren zati bati
uko egitea. Hau da, bezeroaren kuota areagotzea. Adierazle hori garrantzitsua da eta
aurrerago hitz egingo dugu berriz horri buruz. Funtsean, hori bi modutara gerta daiteke,
produktuaren edo zerbitzuaren arabera:
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SUSPERRARAZTEA

•

Maiztasuna areagotzea: bezeroak produktua edo zerbitzua hautatzen duen aldi
kopurua eta horrek lehiaren maiztasuna murriztea dakar. Elikadura-kateen,
hornikuntzen, aireko lineen, gasolindegien eta abarren leial bihurtzeko programen
oinarrizko printzipioa da.

•

Zerbitzuak areagotzea, asebetetako bezeroaren beharrak, zerbitzuen zorroa
zabalduta eta haien beharren araberako eskaintzak eginda. Bankak, aseguru-etxeek,
finantza-zerbitzuek horren arabera dihardute, baita aurretik aipatu ditugun
sektoreetako konpainia handiek ere.

2.2. Leialtasun-txartela bat egingo dugu?
Leialtasun-txartela, leial bihurtzeko programa baten bitartez, bi funtziorekin egiten da:
Funtsezkoa: pertsona bezero gisa identifikatzea, zenbait erosketa-saski edo hegaldi
ezagutu nahi dugun pertsona berak erosi dituela jakitea.

•

Bigarren mailan, partaide izatearen zentzua, markarekiko identifikazioa,
lehentasunezko bezeroen klub bateko partaide izatea sendotzea. Gaur egun, ondo
markatutako ezaugarri positiboak ez dituzten markak dauzkaten negozio eta enpresa
askotan bigarren funtzio honek zentzu apur bat galdu du. Are gehiago, asko dira
txartel fisikoa identifikazio-kode soil batekin edo NANekin ordezkatzen joan diren
programak.

Hau da, bezeroa identifikatuta dagoen negozio batean –esaterako, printzipioz behintzat,
kiroldegi bateko abonatuak bezala- leialtasun-txartela ez da beharrezkoa.

2.3. Leial bihurtzeko programa baten egitura.
Leial bihurtzeko programa bat aurretik ezarrita dauden bitarteko batzuk erabilita helburu
jakin batzuk lortzen ahalegindu behar duen estrategia bat. Plangintza horrek ahalbidetu
egiten du programan egindako inbertsioaren itzulera-testuinguruak ezartzea.
2.3.1. Programaren helburuak.

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

Bezeroko errentagarritasuna areagotzeko azken helburua helburu neurgarritan bihurtu
behar da eragile, bezeroekin eta haiekiko ezarri dugun harremanarekin lotuta. Bi helburumota garrantzitsu daude, ematen dituzten etekinen arabera:
•

Ukigarriak, termino ekonomikoetan zuzenean neurgarriak direnak.

•

Ukiezinak, harremanen mailakoak, jarreren mailakoak, emozionalak. Estimaziometodo bat behar dute, gehienetan, gizarte- eta merkatu-mailako ikerketa-teknikoak,
bai kuantitatiboak, baita kualitatiboak ere.

LEIAL BIHURTZEKO PROGRAMA BATEN ETEKINAK

UKIEZINA

UKIGARRIA

Harremanen mailakoak, jarrera-mailakoak
Emozionalak dira eta estimazio-metodoa
behar dute

Inbertsioaren eta moneta-itzalketaren
mailan neurdaitezke
 Bezeroaren moneta-balio areagotzea

 Asebetetzea

Ondorengo estrategia-moten bidez

 Preskripzioa

 Desertoreak atxikitzea edo
berreskuratzea

 Markaren irudia eta balioa
 Heart-share

 Upgrading, bezeroaren balioa hobetzea

 Mind-share

 Berezko zerbitzuen edo kolaboratzaileen
salmenta gurutzatua

 Markaren balioekiko lotura.
 Leialtasuna, itxikitzaileetik haratago

 Lortzea

 Preskripzioa

 Bezeroaren kuota handitzea (konpetentzian
gehiagotan edo gutxiagotan erosten du)
 Lehiarako sarrera-barrerak sortzea

4. irudia: leial bihurtzeko programa baten etekin ukigarriak eta ukiezinak.
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Iruzkina:
Zilegi da txartelik
gabeko fidelizazio
programa.
Fidelizazio
programa
baterako balio ez
duen txartel batek
ez du inolako
zentzurik

Helburuak, bai ukigarriak, baita ukiezinak ere, finkatzeko beharrezkoa da dauden bezeroak
ezagutzea, 20/80 legearen hipotesia baliozkotzea edo dagokion errealitatera egokitzea
ahalbidetuko baitu horrek. Horren ondorioz, zenbait adierazle sortzea beharrezkoa da bezero
on, leial, bati buruz hitz egiten ari garenean asko gastatzen duela, askotan egiten duen, oso
errentagarria den, konpetentzian ere erosten duen edo aurreko bat bera ere ez esan nahi
dugun argi eta garbi jakitea ahalbidetuko duten adierazleak, alegia.
BEZEROAREN BALIOAREN ADIERAZLEAK
Egungo Kontsumoa
Produktuak, egoera, zerbitzuak

Errentagarritasuna
Bezeroak sortutako marjina

SUSPERRARAZTEA
Enprezako
bezeroak

LEIAL BIHURTZEA

20%

Bezero-kuota

80%

Konsumoaren zati bat
enpresak hornitzen duen
bezeroaren mailan

Lifetime value (LTV)

ATZIPENA

Bezeroak enpresaren zerbitzuak
eskatuko dituen denbora eta
hari egotz dakiokeen balioa

Enpresako bezeroak
ez direnak

Adierazleak
- Asebetetzea
- Preskripzioa

Bezero potentzialak
ez direnak

- Lotura
- ...

ZERBITZUEN POTENTZIALA

5. irudia: bezeroen adierazleak. Zein da bezero ona edo bezero leiala?

2.3.2. Helburu-publikoa, programaren target-eko bezeroak.

Helburuak bezero-taldeek finkatu behar dituzte. Are gehiago, ziurrenik, programaren
proposamenaren helburu diren bezeroak ez dira guztiak izango, bezero-zorroaren zati bat
baino, ohikoenak, leialenak, potentzial handiena dutenak...

Segmentazio-mota ugari dago, eta egokiena negozio-motaren, bezeroen gainean dagoen
informazioaren eta informazio gehiago lortzeko eskuragarri dauden baliabideen araberakoa
izango da. Gehienetan, dauden datuak nahikoak ez baldin badira, merkatu-ikerketako
teknikak erabiltzen dira horien gaineko informazio garrantzitsua lortzeko, bakoitzerako, 5.
irudian deskribatutako adierazleak balioeste aldera.

Ezagutzan oinarrituriko bezero-estrategia
ATXIKITZEA
RETENCIÓN

UPGRADE
UPGRADE

CROSS-SELLING
CROSS-SELLING

ATZIPENA
CAPTACIÓN

Bezero errentagarrienak mantentzea.
%100eko bezero-kuotatik hurbileko bezeroak mantentzea.

Hain errentagarriak ez diren bezeroak hobetzea.
%100eko bezero-kuotatik urrun dauden bezeroak mantentzea.

Bezeroei produktu osagarriak eskaintzea beharren arabera.
Produktu berriak eskaintzea horiek kontratatzeko joera duten bezeroei.

Bezero potentzialen atzipen kualifikatua: bikien bilaketa.
Instalazio-sarea duen etxearen kokapen-lotura.

6. irudia: Bezeroen estrategia haien leialtasunaren arabera.
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Bezeroak segmentatzeko oinarrizko planteamendu bat aurretik ikusi dugun Paretoren
piramidean bertan ikus dezakegu, noizean behingo bezeroak leial bihur daitezke eta, aldiz,
leialak susperrarazi, zaindu soilik egik ditzakegu, bezero izaten jarrai dezaten.

6. irudiak 5. irudiko segmentazioan bezero-talde bakoitzerako estrategia egokiak erakusten
ditu. Segmentazioaren oso oinarrizko adibide bat jarri dugunez, estrategiaren finkapena ere
oso oinarrizko mailan gauzatzen da. Zentzu hertsian, leial bihurtzeko estrategia ohikoak eta
errentagarriak diren bezeroei soilik aplikatzen zaie, “dauden bezala” mantendu nahi
ditugunei; praktikan, leial bihurtzearen kontzeptua, bereizi gabe, harreman-marketinaren
estrategiarekin batera erabiltzen da eta, beraz, hobekuntza-estrategiak, salmenta gurutzatua,
baita bezeroen atzipena kontuan hartuta.
ENTSEINA-BEZEROEN BANAKETA OSOA 2004AN
Single Prefered Entseina
OBPrefered Entseina
OBLoyal Entseina
OB Ez Entseina
Switchers
GUZTIRA
Urten hornitutako aldiak

Heavy’s
Middle
30.000
55.000
7.000
15.000
4.000
4.000
4.000
9.000
45.000
70.000
9.000 153.000
87
43

Low Noiz behinkakoa GUZTIRA
70.000
70.000
225.000
6.000
12.000
40.000
4.000
5.000
17.000
10.000
9.000
32.000
75.000
80.000
270.000
165.000 176.000
584.000
29
15

KLUBERA SARTZEKO BATEZ BESTEKOAREN ESTIMAZIORAKO RATIOAK 2007AN
Single Prefered Entseina
OBPrefered Entseina
OBLoyal Entseina
OB Ez Entseina
Switchers

Heavy’s
60%
55%
40%
25%
10%

Middle
55%
45%
30%
15%
10%

Low
25%
20%
15%
5%
2%

Noiz behinkakoa
10%
10%
5%
1%
1%

BATEZ
37,5%
32,5%
22,5%
19,5%
5,8%

ESZENARIO KLUBEKO KIDE DIREN BEZEROAK GUZTIRA 2007AN
Single Prefered Entseina
OBPrefered Entseina
OBLoyal Entseina
OB Ez Entseina
Switchers
GUZTIRA

Heavy’s
18.000
3.850
1.600
1.000
4.500
28.950

Middle
30.250
6.750
1.200
1.350
7.000
46.550

Low Noiz behinkakoa GUZTIRA
17.500
7.000
72.750
1.200
1.200
13.000
600
250
3.650
500
90
2.940
1.500
800
13.800
21.300
9.340
160.140

7. irudia: Klubera sartzeko helburua bezero-motaren arabera.

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

7. irudian leialtasun-klub batean sartzeko helburuen finkapen erreala agertzen da. Jatorrizko
bezero-zorroaren osaketa, haren erabilpenaren arabera, kategoriaren eskaria –urtean zenbat
bider hornitzen diren, guztira- eta entseinarekin duen lotura –zenbateraino diren leialak edo
dauden atxikita, urteko gastu osoaren zein zati gauzatzen duten entseinarekin- aztertu da.
Kasu horretan, aurretiazko datu-base bat ez dagoenez, segmentazio-ikerketa kuantitatibo
bat egin zen, sareko gasolindegiko erabiltzaileen lagin baten gainean. Adibidean ikusi
dugunez, bezeroen segmentukako banaketa ezagututa, leial bihurtzeko programan sartzeko
helburuak finka daitezke. Zenbatekoek erakusten dute kategorian gastu gehieneko bezeroak
eta, gainera, entseinarekin lotuen daudenak direla lortzeko interesgarrienak direnak, baita
programan barneratzeko interes handienenekoak izango direnak ere.

Single Prefered Entseina
OBPrefered Entseina
OBLoyal Entseina
OB Ez Entseina
Switchers
GUZTIRA

ESTIMA

Heavy’s
Middle
Low Noiz behinkakoa GUZTIRA HAZKUNDI
2.362.996 1.783.782 1.646.398 763.513
6.556.689
696.955
306.775
327.702
78.661
75.450
788.589
81.249
73.285
51.652
31.683
15.203
171.822
11.988
44.367
34.865
29.279
14.189
122.701
8.561
179.450
150.112
84.779
44.031
458.373
31.979
2.966.873 2.348.113 1.870.801 921.386
8.098.174 830.732

8. irudia: Hazkunde-helburua bezero-motaren arabera.
Gaur egungo bezeroak programan barneratzeko estimaziotik abiatuta, bezero horien gastuhazkundeen testuinguruak alderatzen has daiteke. 8. irudian ikus daiteke bezeroen egungo
portaerari entseinako gasolindegietan izaten direneko maiztasunaren hazkunde-tasak
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aplikatzearen emaitza. Bezero-mota desberdinei aplikatutako tasa-motek erakusten dute
hornitu direnen urteko kopuruak hazkunde osoa izan duela eta horiek, halaber, salmentakopuru eta marjina ere ekartzen dituzte.
Kasu honetan, salmenta-kopuruak portzentaje-marjina txikiagoa dakar, programan
barneratutako bezeroek tarifaren prezioaren gaineko deskontua daukate; alabaina,
gastuaren azken hazkundeak leial bihurtzeko programa martxan jarri aurretik lortu zen
marjina nabarmen gainditzen duen marjina absolutu bat ematen du.
2.3.3. Bezeroentzako balio-proposamena.
Leial bihurtzeko programa bat enpresaren eta bezeroaren arteko harreman-proposamen bat
da, balio erantsiko proposamen ba, eta harreman horren bitartez bi aldeei balio handiagoa
ematea du helburu.
Harreman pribilegiatu gisa planteatzen da eta enpresak ordura arte eskainitakoa baino balio
handiagoko eskaintza egiten dio, leiala izaten jarraitzearen edo aurrerantzean enpresari
leialago izatearen truke. Beraz, berdinen arteko lankidetza-hitzarmena da eta bi aldeek gaur
egun duten harremanak ematen dien etekina areagotzen dute.

BEZEROA LEIAL BIHURTZEKO PROGRAMA
HARREMANAREN BALIOA AREAGOTZEA
Helburua

Bezeroak erakundeari emandako balioa
areagotzea

Bitartekoa

Bezeroaren beharrak ezagutzea ulertzea
eta asebetetzea

Hasierako
helburu
eragilea

Erakundeak bezeroari emandako balioa
areagotzea

Harremanak
sortutako
elkarrekiko balioa
areagotzea

Leial bihurtzeko programa baten pizgarriak dira balio-proposamen horren irudikapena, eta
programaren motor bihurtzen dira. Modu oinarrizkoan, programak baldintza desberdinduak,
lehentasunezkoak, abantaila handienekoak eskaintzen dizkie bezeroei bertan parte
hartzearen truke, baita hari buruz berak programari egiten dion ekarpenaren gaineko
informazioaren truke ere. Labur-labur, leial bihurtzeko programa baten pizgarriak honela
sailka daitezke:
Balio erantsi-motaren arabera:
• Barnekoa: zerbitzu gehigarriak dira, erakundeak bezeroari ematen dion produktuaren
edo zerbitzuaren zati diren abantailazko baldintzak. Erosketan deskontu bat edo
doako etxerako zerbitzua dira adibide klasikoetako batzuk; kirol-instalazio batean
horien parekoak izango lirateke beherapen bat instalazio baten erreserba egiterako
orduan edo baldintza bereziak erreserba egiteko epeari edo moduari dagokionez.
•

Kanpokoa: bezeroak programarekin lankidetzan diharduen eta, modu idealean,
erakundeak ematen duen zerbitzuarekiko osagarria den beste hornitzaile
batengandik jasoko lituzkeen zerbitzuak edo baldintzak dira. Horren adibidea da
hipermerkatu batek deskontuak eskaintzea gertuko gasolindegi batean haren leial
bihurtzeko programan parte hartzen duten bazkideei, erosketa bat egiten duten
bakoitzean. Zenbait sektoretan, prezioen zurruntasunarekin edo portzentajemarjinekin, hori da leial bihurtzeko testuinguru batean baldintza desberdinduak
emateko modu bakarra –horren adibide dira konpainia elektrikoak-. Kirol-, elikaduraeta dietetika-instalazioen, kirol-ekipamendu denden edo kirol-ekitaldietara joateko
kasuetan, bezero bati ematen zaion balioa areagotu ditzaketen norberaren
ekintzekiko osagarriak dira.
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9. irudia: Hasierako balio-proposamena harreman berriaren hasiera gisa.

Pizgarria eskuratzeko moduaren arabera:

•

Aldagarria: bezeroaren kontsumo-portaeran oinarritutako pizgarriak dira, hau da,
bezeroa den pertsonak lotura, gastu osoaren bitartez, bisitaren maiztasunaren bidez eta
abar hori erakusten badu aplikatzen dira. Kasu honetan bermatuta dago egindako
inbertsio hori merezi duten bezeroengana joatea eta bakoitzak egiten duen ekarpenaren
bolumenak konpentsatzen du hori.
Baina arazo bat badago. Beharrezkoa da oinarrizko pizgarri bat, bezeroak programara
erakarriko dituen hasierako balio-proposamen bat eta horrek finkoa izan beharra dauka.
Konponbidea hauxe da: hasierako proposamen edo amu gisa balioko duen eta
erakargarritasun nahikoa duen pizgarri finko baten eta bezeroen portaeraren araberako
pizgarri-plan baten arteko balantze egokia topatzea; horrela, leialenak direla
erakusten dutenek abantaila handiagoko baldintzak izateko aukera izango dute.

Pizgarria jasotzeko moduaren arabera:
•

Berehalakoa: erosketa-ekintzan, transakzioan bertan lortzen da. Hemen sartzen dira,
esaterako, deskontu zuzenak, programako kide diren bezeroek gainontzekoek baino %X
gutxiago ordaintzen dute. Ulertzeko eta teknikoki aplikatzeko erraztasunagatik
abantailak baditu ere, oso kostu handia dute errentagarritasunerako inolako bermerik
gabe, bezeroak onura jasotzen baitu haren gastuaren edo leialtasunaren maila
gorabehera.

•

Geroratua: onura transakzioaren osteko une batean lortzen da, etekin hori izateko
“eskubidea” metatzeko prozesu baten ondoren. Puntuen sistemen kasuan, puntu horiek
bezeroaren kontuan metatzen doaz eta uneren batean horiek erakundeak ematen duen
zerbitzuekin –barnekoa, gasolina-depositua betetzea- edo lankidetzan diharduen beste
enpresa baten zerbitzuarekin –kanpokoa, opari-katalogo batetik kafe-makina bat
hartzea, gau bat hotel batean...- trukatu ditzake. Badu abantaila bat: bezeroak
nolabaiteko gastu-maila erakutsi behar izan du pizgarri hori eskuratzeko eta, aldiz, oso
leialak ez diren bezeroek ez dituzte puntu nahikoak metatuko pizgarri hori eskuratzeko.

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

Bezeroei proposatu beharreko pizgarri-moten gaineko erabakia da giltza. Normalean, pizgarri
finkoen eta aldagarrien arteko oreka planteatu beharra dago eta eskaintzaren ardatza
barnekoak izango dira barneko zerbitzuekin hori zabaltzen joateko. Pizgarri geroratua hobea
da, betiere, eskaintza argia, gardena baldin bada eta bezeroak uler badezake zein etekin-mota
eta zenbateko etekina lortuko duen eta zein baldintzatan izango den hori.
2.3.4. Harreman-marketin plana eta kontaktu-plana.
Harreman-marketin plana harremanaren eraikuntzan dauden bezero-motekin jarraituko den
estrategia da. Harreman hori bezeroekiko kontaktu batzuen bitartez sortzen eta mantentzen da
eta horiek osatzen duten multzoak bezeroa den pertsonarentzat edo bezero-segmentuarentzat
diseinatutako estrategia bati erantzun behar dio. Bezeroaren helburuak islatzen ditu,
abiapuntuaren eta bezeroa epealdi jakin batean eduki nahi den puntuaren arteko harreman
gisa. Kontzeptu horiek zenbait bezero-adierazleren bitartez neurtzen dira: leialtasuna, gastumaiztasuna, bezero-kuota, asebetetzea...
Harreman-marketin plana kontaktu-planaren bitartez gauzatzen da eta, a priori, ohiko
marketin-plan bateko ekintzen eta promozioen antzeko definizioa dauka. Kontaktu-planean
ondorengo elementuak dira giltza:
Kontaktuaren, ekintzaren, helburua harreman-marketin planaren helburu nagusien
testuinguruan. Zer lortu nahi dugu ekintza horrekin?
•

Ta rget-a edo helburua: kontaktuaren helburu izango diren bezeroak, segmentaziomotaren arabera jakin ahal izango dugu a priori nor eta zenbat diren edo, aldiz, bere
garaian neurrikoa izango den estimazio bat egingo dugu. Adibidez, hiru hilabetez ezaktibo diren bezeroentzako ekintza batek zentzu handia dauka baina ez dugu
jakingo zein bezero zehatzekin jarriko garen harremanetan ekintza martxan jartzeko
unera arte.
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Iruzkina:
Pizgarri aldakorra,
fidelizazio programa
baten, bezero
bakoitzari etekinak
emateko da, aldi
berean horrek
enpresari
errentagarritasuna
ematen dion neurrian
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Finkoa, konstantea: pizgarria bakarra eta komuna da programan parte hartzen duten
bezero guztientzat, esate baterako, programa erakargarri egiten duen deskontu bat eta
bezero guztientzat berdina dena. Pizgarri finkoak arazo bat dauka, izan ere, ez du
errentagarritasuna bermatzen, beti ez da asmatzen eskaintzen zaion pizgarriaren kostua
amortizatzeko nahikoa kontsumitzeko potentziala duen pertsonaren gaineko
aurreikuspena egiterakoan.
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•

Iruzkina:
Pizgarri finkoa
beharrezko gaitza
da merkatu jakin
batzuetan;
pizgarri
aldakorrak
abantaila gehiago
ditu bi
alderdientzat

•

Ekintzaren bidea edo bideak. Ikusi dugunez, bezero-ikuspegia da harremanmarketinaren giltza eta horrek berekin dakar kontaktu guztiak barneratzea
eskuragarri dauden bideen bitartez, ardatza bezeroa izanik. Zenbait bezeromotarentzat edo zenbait helburu-motarako bide egokiagoak daude. Esate baterako,
ohiko bezero bat maiz joaten da kirol-zentro batera eta lotura dauka bertako
langileekin edo makinekin, instalazioen erreserbarekin eta abarrekin. Makina eta
pertsona horiek eragingarritasun ezin hobeko bide bihur daitezke bezeroen
elkarrekiko harremanerako eta komunikatzeko ia kosturik gabe. Instalazioetara joaten
ez diren bezero ez-aktiboentzako beste bide-mota batzuk behar dira.

•

Emaitzen kontrola. Funtsezkoa da kontaktu-plana diseinatzerako orduan horien
emaitzei jarraipena egiteko modua aurreikustea, lortu nahi zen portaera gauzatu edo
ez.

2.3.5. Plataforma teknologikoa.

•

Kostuak, epeak eta beharrezkoak diren barneko baliabideak. Teknologiak sekula ez du
erabaki behar leial bihurtzeko zein programa den egokia, baina haren kostuen eta
epeen arabera argi eta garbi identifikatutako konponbide alternatiboak eman behar
ditu.

Haren funtzioak kontuan hartuta, leial bihurtzeko informazio-sistemak, funtsean, bi eremu
izango ditu:
• Eremu operazionala, programa kudeatzen duen datu-basea. Funtzionamendubaldintzak eta etekina lortzeko baldintzak betetzen direla bermatzen du, baita
fakturazio-eremuekiko edo/eta bezeroarekiko arretarekiko –terminalakkomunikazioak ere.
•

©

Plataforma, azpiegitura teknologikoa leial bihurtzeko programa baten porrota zehaztu
dezakeen giltza da baina sekula, bere kabuz, ezingo du haren arrakasta ekarri, arrakasta
planaren marketin-alderdien diseinutik etorriko baita –helburu-bezeroak, balioproposamena, harreman-marketin plana...-. Garapen teknologikoak bi printzipio izan behar
ditu oinarrian:
• Programaren diseinuaren eskaria egokitzea, bezeroak identifikatzeko modua,
pizgarriak gauzatzekoa eta horiek diseinu teknologikoa zehazteko modua. Horri
dagokionez, bereziki erabakigarriak dira salmenta-puntuen terminalen eta
programaren kudeaketaren datu-base nagusiaren arteko komunikazio-prozesuak.

Iruzkina:
Teknologia da
diseinatu den
planaren
beharrizanei
egokitzen zaiona,
eta ez da inoiz hori
ezarrita dagoen
teknologiaren
arabera
diseinatzen dena

Eremu analitikoa. Datu-basea da eta aurrekoak elikatzen du. Bertatik, erabiltzaileen
gaineko informazioa jasotzen da eta horien portaera aztertzen da. Bezeroen
segmentazio-prozeduretarako, marketin-ekintzen erabakirako eta gauzatzearen
kontrolerako eta horien emaitzetarako oinarria da.

Leial bihurtzeko programa baten kudeaketan kontuan hartu beharreko legedi
garrantzitsuena bezeroek emandako datu pertsonalen tratamenduari dagokiona da.
Zehazki, gaur egun indarrean den legea Izaera Pertsonaleko Datuen Babeserako 15 /99 lege
Organikoa da (IPDBLO), baita hura gauzatzen duen araudia ere. Labur-labur, bai testu legalak,
baita araudiak ere, gogoeta zabalak beharko lituzketenez, hauxe da legearen edukia:
• Pertsonak jakin egin beharko du datuak zertarako eskatzen zaizkion, nork eskatu
dituen eta zein erabilpen emango zaien eta haren oniritzia eman beharko du
horretarako.
•

Pertsonak berak izango du datu horiek lortzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko edo horien
tratamenduari uko egiteko eskubidea eta behar bezala eman beharko zaio eskubide
horiek egikaritzeko modu zehatzaren berri.

•

Datu pertsonalak pertsonaren jabetzakoak dira eta baldintza jakin batzuetan eta
erabilpen jakin batzuetarako utziko dizkio erakunde bati eta, beraz, erakunde horrek
ezingo dizkio beste bati laga, pertsonaren adostasun espresurik ezean.

2.3.7. Leial bihurtzeko programaren ezarpena.
Leial bihurtzeko programa baten ezarpena prozesu konplexua eta delikatua da, ikusi dugun
moduan, programa batek, eragingarria eta errentagarria izateko, erakunde baten ia eremu
guztietan eragina baitu. Gainera, bertan bezeroa dagoen zentroaren negozio-ikuspegi berri
bat ezartzea dakarrenez, aldaketak ez dira soilik formalak, funtsekoak ere baitira,
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2.3.6. Betekizun eta baldintza legalak. Datuen Babeserako Lege Organikoa.

erakundearen funtzioa ulertzeko moduaren gainekoak. Eta erakunde batean egiten den
aldaketa orok trabak ditu, aurreko prozesuen inertzietan eta deskonfiantzan oinarrituta,
gauza berriekiko eta desberdinekiko beldurrean. Beraz, programa ezartzeko plana
gauzatzeko beharrezkoa izango da, espezifikoki, gai horiei nola egingo zaien aurre jasotzea,
eta gutxienez, bi alde eduki beharko ditu:
•

Erakundearen babesa. Babes horiek lortzera espresuki zuzendutako lana gakoa
izango da baita, behin lortuta gero, erakunde osoari haien berri ematea ere. Bistakoa
denez, zuzendaritzaren babesa da giltza eta esplizitua izan behar du eta modu irekian
eman behar da haren berri, baina garrantzitsua da, halaber,“alboetara” ere atxikitzeak
lortzea, aldaketa horien eragina jasango duten beste sail batzuena, ziurrenik,
ekarpenak egin baitiezazkiokete proiektuari haien ikuspegitik. “Beheko” babesa,
azkenean ezarriko diren eginbehar zehatzak gauzatzen dituzten pertsonena
–komertzialak, jendearen arreta, administrazioa...-, halaber, proiektuan parte hartzeko
eskaintzaren bidez, paper batean diseinatzen dena “kalean” aplikatzen dela
bermatuko da.

•

Trebakuntza-plana. Erakundeko eremuetara eta pertsonetara egokitutako
trebakuntza-plan bat diseinatu behar da, programa martxan jartzen denerako
pertsona guztiek haren funtzionamendu orokorra eta gauzatu behar dituzten prozesu
zehatzak ezagutzea bermatuko duen exekuzio-egutegi errealista batekin.

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

Bi alde horiek, erakunde osoaren konpromisoa eta tartean diren pertsona guztien
trebakuntza, askotan ez dira kontuan hartzen edo baztertu egiten dira zailtasun
“garrantzitsuagoak” daudelako, nahiz eta behar bezala zaintzen ez baldin badira, proiektu
osoak porrot egin dezakeen.
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3. Segmentazioa edo
ezer ez. Eredubezeroen amaiera.

Ikusi dugunez, harreman-marketinaren oinarrietako bat eskaintza haien artean behar
desberdinak dituzten bezeroen eransketaz osatutako merkatu zatikatu baten eskarietara
egokitzeko beharra da. Bezeroaren ezagutza da erronka nagusia eta, halaber, gaur egungo
marketinean abantaila lehiakorra.
Marketin-ikuspegi horren idealak, filosofiak, bezero horietako bakoitza ezagutzea dakar, haren
eskari zehatzarekin, eta harreman jakin bat proposatzea, erabat pertsonalizatua. Horrek,
teknikoki posiblea bada ere, kudeaketa aldetik konplexutasun handia dakar eta enpresak ez
daude oraindik horretarako prestatuta. Esate baterako, printzipio hori 100.000 bezero dituen
enpresa bati zorrotz aplikatzen saiatzen baldin bagara, ikusiko dugu teknologiak horietako
bakoitzaren gaineko informazioa metatzea eta harreman zehatz horren proposamena
diseinatzea ahalbidetuko digula. Are gehiago, bakoitzarentzako tarifa-zerrenda bat sortu ahal
izango genuke. Alabaina, 100.000 tarifa horien aplikazio administratiboa, stock-en kudeaketa
eta kostuak, baita estrategia horrek dakarren estrategia horrek ekartzen duen bezeroen
portaeraren interpretazioa ere zailak dira ikuspegi horretatik oso urrun dauden lan-metodoak
dituzten enpresek haien gain hartzeko.

©

Hori dela eta, segmentazioa da giltza. Segmentazioa elkarrekiko desberdinak diren bakarkako
bezeroz osatutako zorroaren edo merkatuaren konplexutasun eta heterogeneotasun handia
murriztean datza, elkarren artean oso desberdinak ez diren taldeak identifikatuta. Hau da,
erabat heterogeneoa den talde handi bat barneko homogeneotasuna -elkarren artean
antzekoak diren pertsonak- eta kanpoko heterogeneotasuna –elkarren artean desberdinak
diren taldeak- maximizatuko duen talde-kopuru murritza bihurtzea. Prozesu horrek informazio
galera bat dakar berekin, sinplifikazioa baitauka oinarrian. Segmentazio-sistema baten erronka
sinplifikazio maximoa lortzean datza –konplexutasuna murriztean, zenbat eta talde gutxiago,
hobe- ahalik eta informazio-galera txikienarekin. Kapitulu honetan hainbat segmentazioteknika aurkeztuko ditugu eta horien aplikazioak eta etekinak azalduko ditugu.

Iruzkina:
Segmentazioa
euren arteak
antzekoak diren
pertsona
taldeetan
gertatzen den
merkatuaren
banaketa da

3.1. Bezeroen informazio-iturriak.

•

Zehatza izan behar du, ezarritako balioaren errore-marjina txikia dela bermatu beharko
du. Adibidez, jasota daukagun bezero jakin batentzat 30 urteko adina badaukagu jasota,
kopuru hori zuzena ez izatea onar dezakegu eta, benetan, 28 eta 32 urte artean dagoela,
baina ezin dugu onartu datua 55 urte izateko nolabaiteko probabilitatea baldin badago.

•

Sakona izan behar du, datu batek bezero guztientzat edo gehienentzat informatuta
egon behar baitu. Hemen ezinezkoa da baliotasun-atari bat finkatzea, baina datu bat,
interesgarria izanda ere, bezeroen gutxiengo batentzat soilik baldin badago eskuragarri,
erabili egin daiteke segmentazio-eredu batean.“Hutsune” asko dituzten datuek akatsak
erakusten dituzte informazio partziala hartzerako orduan, hau da, sistematikoki
gertatzen dira zenbait egoeretan. Esate baterako, etxeko pertsonen kopurua soilik
familia ugarien deskontua duten abonatuen kasuan ezagutzen badugu, ez genituzke
sekula datu horiek hartu behar datu-base osora estrapolatzeko. Beste kontu bat da
bezeroetan dauden segmentu batzuetatik abiatuta, horiei buruzko informazioa
gehitzea eta segmentu bakoitzaren lagin bati galdetzea. Kasu horretan, metodologia
sendoa izango dugu eta joerak kontrolatuta egongo dira.

•

Nabarmena izan behar du, segmentazioaren helburuei begira benetako jakintza
erabilgarria emango diguten datuak behar ditugu, ez haren buruzko ezagutzarik
emango digun bezeroaren gaineko edozein datu erlatibo.

Bezeroen gaineko hiru informazio-iturri mota daude, 10. irudian ikus dezakegun moduan.
Horietatik, garrantzi handikoa da zerbitzua ematerakoan sortutako informazioa, edozein
segmentazioren helbururako garrantzi handia baitu horrek. HArremanak berak informazio
hori sortzen duenez, hori lortzeko kostua, gainera, oso murritza da, baina zenbait kasutan

19

Bezeroak leial bihurtzea eta harreman-marketina kirol zentroetan

Segmentazio-prozesuak enpresak ematen dituen zerbitzuetako bezeroen eta pertsona
erabiltzaileen gaineko informazioaz elikatu behar du. Informazio horrek, benetan erabilgarria
izan dadin, kalitate-irizpide batzuk bete behar ditu eta ondorengo ezaugarriak eduki behar ditu:

beharrezkoak izaten dira informazioa zuzena dela eta merkataritza- edo marketin-eremu
batetik erabiltzeko erraza dela bermatuko duten inbertsioak eta prozesu teknologikoak.
Zerbitzu emateagatik
sortutako informazioa

Erabilitako zerbitzuak, gastua, maiztasuna eta erabilpen-maiztasuna,
ohiko eta 2. mailako instalazioak, lehentasunezko ordutegia

Bezeroa bera
emandako informazioa

Tipikoki, informazio soziodemografikoa eta bizitza-estiloen gainekoa:
• Adina, sexua
• Ikasketak, lanbidea
• Etxeko pertsonen kopurua
• Asialdiko lehentasunak, osasunarekiko eta kirolarekiko jarrera
JAKINA, IDENTIFIKAZIO-DATUEZ GAIN
Iturri publikoetatik lor daitekeen informazioa
• Sociodemografia eta erroldak
• Sektore-ikerketak eta -inkestak: osasun Inkesta Nazionala
Familia-aurrekontuen inkesta....
Ad-hoc ikerketak, ikerketa-teknikak:
• Asebetetzea, kokapena, lehia

Balioetsitako edo
estrapolatutako informazio

10. irudia: bezeroen gaineko informazio-iturriak.
Bezeroak emandako informazioaren jatorria zerbitzua emateko kontratuan bertan egon
daiteke edo informazio espezifikoaren bilketa eska daiteke. Azken kasu horren adibidea leial
bihurtzeko programa bat martxan jartzearena da, aipatu kontratu horietan bere garaian
administrazio-prozeduretarako beharrekoa ez zelako barneratu ez zen informazioaz elikatu
behar baitu. Kontratu bat ez dagoen negozioetan beharrezkoa da, halaber, informaziobilketa hori. Aipatu kasu horren ohiko kasuak dira supermerkatuak, aireko lineak,
gasolindegiak...
GOGORATU:
1. Mesedez, bete zure datuak letra larriz edo X batekin markatu dagokion laukia.
2. Ez ahaztu eskera-orria betetzea txartelaren onurak jasotzen hasteko.
3. Zure txartela eskaera-orria zure ohiko gasolindegian entregatzen duzun unean bertan emango dizugu.

Partikularren txartel-eskaera
Datu Pertsonalak

(* derrigorrezkoa atalak, informazio hori izanez gero)

*Izena

a

Avia Kllubeko Txartelaren Kodea

*Lehen abizena

*Bigarren abizena

*Kale-mota (kalea, etorbidea, plaza, errepidea, auzoa)

*Kalearen izena

*Zkia.

*Gainontzeko (Blokea, portala, esk. Urb.)
*Posta Kodea

*Probintzia

*Jaiotze-data
*NAN

*Pasaportea

*Udalerria

*Solairua

*Hizkia

Udalerria

*Emaila/Internet
*Telf. Finkoa

*Bizileku-txartela

*Eskuko Telf.
*Zenbakia

*Sexua: Gizona

*Emakumea

Zure etxean bizi diren pertsonen kopurua, ondorengo adin-tarteak kontuan hartuta, zu barne:
0-17 urte
18-35 urte
36-64 urte
64 urte baino gehiago

Eskatzailearen sinadura

Zure ibilgailu nagusia hauxe da:Autoa

Formularioa sinatzek baldintza orokor guztien onarpena esan

Data
Marka

Furgoneta

Kamioia

Modeloa

Motorra

Beste batzuk
Antzinatasuna

Km/urtean

Matrikulazio urtea

Zenbat kilometro egiten dituzte urtean zure ibilgailu

Saltzailearen kodea

Zein gasolindegitan hornitzen zara normalean?
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11. irudia: AVIA Klubeko leial bihurtzeko programan alta emateko galdategia.
11. irudian Avia Klubean alta emateko formulario bat agertzen da, Avia Gasolindegi-estazioen
sareko ohiko bezeroei zuzendutako leial bihurtzeko programa:
•

Modu zehatzean eta sakonean jasotzea bezeroen identifikazio-datuak eta
kontakturako datuak. Helbidea dituen elementu anitzetan banatzea –kale-mota,
zenbakia, osagarria- ez da ez ustekabekoa, ezta estetikoa ere, beharrezkoa baita
jasotako helbideak zuzenak izan daitezen eta bidalketak zuzen irits dakizkien.

•

Bezeroaren informazioa aberastea, leial bihurtzeko programaren helbururako
garrantzi berezia daukaten aldagai bakan batzuekin.

Gehitutako informazioa oso erabilgarria da bezeroa ezagutzerako orduan baina oso ongi
aztertu beharra dago zein datu eskatu behar diren, bi bidetatik:
•

Datu-mota eta -kopurua. Bereziki sentikorra den informazioa eskatzea kaltegarria
izan daiteke, ez soilik lege-murrizketengatik –erlijioa, afiliazio-politikoa, sexuorientazioa datuen babeseko legeak bereziki babesten dituen datuak dira-, baita
errefusa sor dezaketelako ere.

•

Izaera preskriptiboa edo boluntarioa, hau da, bezeroak erabaki dezake informazioa
eman nahi duen, horregatik eskainitako etekinak lortzeko aukera galdu gabe.
Gasolindegi-estazioen entseina horren kasuan, preskriptiboa ez egitea erabaki zen,
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programan alta ematerakoan sor daitezkeen mesfidantzak ahalik eta maila txikienera
murrizteko. Ezin dugu sekula ahaztu bezeroarekiko harremana elkarren arteko onuran
eta elkarrekiko konfiantzan dagoela oinarritua, bezero batek berari buruzko zenbait
gauza konta diezazkigun, harentzat norbait izan beharra daukagu. Agian,
harremanaren hasieran –kasu honetan, programan alta ematerakoan- ez daukagu
haren konfiantza baina beste une batean, aurrerago, berriz ere plantea ditzakegu
hasieran erantzun ez ziren galderak.

3.2. Hasi aurretik, zer da niretzat bezero bat?
Erantzuna ez da dirudien bezain agerikoa, askotan ez baita hausnarketarik egiten gai horren
gainean. Horren adibide garbia da emandako zerbitzu-kopuruaren eta bezeroen arteko
nahasketa; gaur egun, oraindik ere ikusten dugu nola banaketa-kate batzuk adierazten
duten, esaterako, bost milioi bezero dituztela eta egin duten gauza bakarra bost milioi ticket
saltzea izan da. Esaterako, aireko konpainiek edo aireportuek bidaiarien kopurua saldutako
txartelen batuketa gisa neurtzen dute. Negozio orotan galdera batzuk daude erabili
beharreko bezero-kontzeptuari dagokionez eta horren gainean hausnarketa egin beharra
dago, horretan oinarrituko baitira segmentazio-prozesu guztiak eta ondoren hartutako
erabakiak. Kirol-instalazioen sektorean, gutxienez, ondorengo galderak planteatu beharko
genizkioke geure buruari:
•

Erabiltzaile bat, banako pertsona bat da? Bezero bat erabiltzaile bat da, pertsona bat?

•

Edo etxe bat da, hori osatzen dutenen ezaugarri guztiekin?

•

Edo ordaintzen duen pertsona da eta mendeko pertsona gutxiak pertsona nagusiaren
inguruan biltzen dira?

•

Bezeroa abonatua soilik da edo abonatua ez den instalazioen noizean behingo
erabiltzailea ere bada?

•

Abonatutako pertsona guztiak edo doan sartzen direnak ez dira bezero gisa hartzen?

•

Abonatutako pertsona oro bezeroa da edo instalazioak erabiltzen dituena soilik, hau
da, bezero aktiboa bakarrik?

3.3. Bezeroen adierazle gakoak.
Bezeroei buruzko datuak, jaso ostean, normalean tratatu egin behar dira informazio benetan
garrantzitsu bihurtzeko. Horretan datza bezeroen adierazleak sortzea. Honako hauek dira
garrantzitsuenetako batzuk:

Etxea kontzeptu gisa garrantzi handikoa da sektore askotan. Elikadura-kateak, esaterako,
etxearen portaera aztertzen hasten dira, bakarkako bezeroaren kalterako. Etxe baten bizitzaziklo tipiko bat adierazten du, sortzen denetik, sakabanatu eta hori sortu zuten pertsonen
heriotzarekin desagertu arte. Ziklo horretako fase bakoitzean ondasunen eta zerbitzuen
behar espezifiko batzuk daude.
Ondasunen eta zerbitzuen
gehieneko eskaira

Gastu
osoa
ERREALITATE SOZIALA:
Ereduaren salbuespenak:
Etxe-banaketak
Bizitza-ziklo osoan
pertsona bakarrekoak
diren exteak

Jazoera

Single

Sortzen ari Hazten ari den habia Habia
den habia
Etxebizitza Seme-alaben jaiotza betea
lortzea

Habia
hutsa

Urrezkoa
adina Denbora

12. irudia: etxeko ohiko bizitza-ziklo bat.
12. irudiak etxeko ohiko zikloa erakusten du, haren beharren eta eskariaren ikuspegitik.
Kontzeptu hori kirol-instalazioen kudeaketan aplikatzeak etxeko bizitza-estadiorako egokiak
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Etxea eta haren bizitza-zikloa.

diren zerbitzu osagarrien eskaintza ahalbidetuko luke, esaterako, haurtzaindegia,
haurrentzako jarduerak eta ikastaroak, familia-tarifak, adinekoentzako jarduerak eta
ikastaroak, eta abar eta abar. Baina, batik bat, gakoa diren zenbait elementu ezagutzea edo
balioestea ahalbidetuko luke, esaterako, seme-alaben emantzipazioa beste etxe bat
osatzeko, osatu dituzten etxe berrietako pertsona nagusi gisa bezero moduan barneratzeko
helburuarekin.

Bezero batek enpresarekin gauzatzen duen kategorian egiten duen gastu osoaren zati gisa
defini daiteke, edo enpresak asebetetzen dituen bezeroaren beharrei dagokien kopurua.
Atxikitzearen eta leialtasunaren adierazle onena da, bezero baten lotura islatzen baitu, gastu
hutsa edo zerbitzuen erabilpena baino gehiago. Horren kontrakoa bezeroaren ibilbidea
izango litzateke, hau da, duen gastu-potentziala kategoria horretako haren gastu osora iritsi
arte, haren behar guztiak asebetetzen dituen hartara heldu arte. Parametro hori balioesteko
eskatzen zaie bezeroei zenbait informazio-mota, esaterako, urtean autoz egindako
kilometro-kopurua.

©

Bezero-kuota.

Iruzkina:
Bezeroaren kuota
berarekiko
harremanaren
intentsitatearen
funtsezko
adierazkaria da

Bezeroaren bizitza-balioa.
Aurreko biekin lotura estua du. Bezero batek gelditzen zaion bizitzaren zatian izango lukeen
gastu-ahalmena izango litzateke, epealdi horretan izango lituzkeen beharretatik abiatuta.
Bezeroaren bizitza-egoeran bertan dago oinarritua –pertsona bat izan edo etxe bat izan-,
baita espero daitekeen bezero-kuotan ere. Oso erabilgarria da bezero batean egiten den
inbertsioaren errentagarritasuna balioesterako orduan edo harekiko aldizkako
komunikazioak ezartzerako orduan –eta kostu bat daukate-. Enpresako bezero bakoitzaren
bizitza-balioen batuketa da haren aktibo garrantzitsuena eta erabaki estrategikoak hartzeko
oinarria ere bai –hazkunde-aurreikuspenak, hazkunde-estrategia, dibertsifikazioa,
zabalkundea...-.

3.4. Hasierako segmentazio estrategikoa.
Bezero-zorroaren argazkia da. Aipatu dugun moduan, haren helburua segmentu-etiketa
baten bidez deskribatutako hamarnaka edo ehunka aldagai dituzten milaka bezeroko zorro
baten konplexutasun izugarria murriztean datza. Segmentu-etiketa hori haren ezaugarri
guztiak sintetizatzen dituen segmentuaren deskribapena da.
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Etxean dauden seme-alaba kopurua

4 edo gehiago

Diru-sarreren maila

Txikia

Altua

Seme-alabarik gabe

13. irudia: pertsonen banaketaren adibidea bi aldagai kontuan hartuta.
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Segmentazio-mota horri ongien egokitzen zaion estatistika-teknika cluster-en edo lukuen
analisia da. Modu orokorrean kasuen arteko distantziak aztertutako aldagai-kopuru baterako
neurtzen dituzten tekniken, algoritmoen, multzo bat da. Kasu guztiek elkarren artean aldagai
guztietan dituzten distantzien arabera, algoritmoek talde batean elkarrengandik hurbil
dauden kasuak pilatzen dituzte. Teknika horren onurarik handiena datuen egitura erreala
adieraztean datza, datu horiei a priori sortutako ezagutza-eredu bat inposatu beharrean.

Iruzkina:
Sortu diren bezero
taldeek, lehenengo
eta behin, datuen
egitura erreala
islatu behar dute.
Aurreragoko
faseetan emaitza
ezagutzaren gure
ereduari egokituko
zaio, baldin eta
beharrezkoa bada

Etxean dauden seme-alaba kopurua

4 edo gehiago

CC

EE

DD

Diru-sarreren

Txikia
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Altua

F

Bizitza erraza
Golfa & bidaiak
Luxuzko familiak
Erdi mailakoak
Krediturako gordailuak
Bizirauten
Abia hutsak

B
B

AA
GG

Seme-alabarik gabe

14. irudia: cluster-en analisiaren bidez sortutako segmentuen adibidea.
13. irudian ikus daiteke kasuak, pertsonak, nola banatzen diren bi aldagairen arabera. Teknika
horien onurarik handiena aldagai kopuru mugagabe batekin lan egiteko gaitasunean datza,
baina nola diharduten ikusiz jasotzeko, plano bat zehazten diren bi aldagaietara mugatzen
gara. Banaketa hori kontuan hartuta, ikusiko dugu puntu-dentsitate handiagoko eremuak
daudela eta beste batzuk hutsak daudela. A priori egindako segmentazio batean lau talde
sortzea erabakiko bagenu, diru-sarreren maila eta seme-alaben kopurua altua edo txikia den
arabera –adierazi ditugun ardatzen alde batean edo bestean- ez ginateke errealitatea behar
bezala adierazten arituko, ikus baitezakegu 14. irudian adierazitako sei taldeak existitzen
direla. Are gehiago, datuen egituragatik argi eta garbi definituta gelditzen den D segmentua
a priori sortutako lau segmentuen arten banatuta geldituko litzateke.

15. irudian ikus dezakegu aldagai-kopuru handi bateko segmentazio batetik ateratzen diren
segmentuak gakoa diren bi aldagaietan kokatzen direla elikaduraren banaketan: erosketamaiztasuna eta batez besteko gastua. Normalean, mota horretako bost edo sei grafikoko
sorta batek ahalbidetu egiten du oso modu aberatsean deskribatzea bezero-zorroaren
konposaketa. Gainera, 15. irudian adierazita dago segmentu bakoitzaren deskribapena
negoziorako nabarmenak diren aldagai-sorta batekin.

Erosketa-maiztasuna
EGUNEROKO
EROSKETA

Presentzia
Hileroko batez besteko gastua
Batez besteko ticketa
Batez besteko maiztasuna
Maiztasuna
Antzinatasuna
Galkorren gastuen %
Promozioko gastuen %
Lehen markakoetako gastuen %
Lehen prezioetako gastuen %
Bertako markako gastuen %
Etxearen tamaina

Altua
HURBILTASUNAGATIK
LEIALAK DIRENAK

Batez besteko gastua

Baxua

FAMILIA
PROMOZIO-ZALEAK

Altua

DESPENTSAKO
EROSKETA HANDIA
PASAKO
SINGLE-AK

Baxua

15. irudia: segmentu-etiketak, kokapena eta deskribapena.
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14. irudiak, gainera, segmentu horien etiketak zeintzuk izan daitezkeen ere erakusten digu,
kontuan hartuta adibidean bi aldagai soilik ikusten ditugula baina, normalean, kopurua
askoz ere handiagoa dela.

Cluster-analisiaren teknika banakoak ez diren kasuetan ere aplika daiteke. 16. irudian ikus
dezakegu 35.000 errolda-sekzio haien eraikinen eraikuntza urteari dagozkion bi aldagairen
gainean nola banatzen diren. Ehun aldagai baino gehiagorekin garatutako segmentazioeredu baten zati da eta horrekin salmenta-puntuen sare batekiko loturan ezartzen zuten
errolda-sekzioen tipologia bat sortzea ahalbidetu zuen. Irudian ikus dezakegu jatorrizko
35.000 sekzioen konplexutasun handia –hemen koloreek prozesutik ateratako segmentuak
identifikatzen dituzte- eta, haren aurrean, ateratzen diren bederatzi segmentuak aldagai
horietarako dituzten batez besteko balioekin.
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0,30
0,50

0,20

0,25
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0,00
0,00

25,00

50,00

75,00

100,00
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Eraikin batez besteko antzinatasuna

16. irudia: segmentu-etiketak, kokapena eta deskribapena.
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Segmentu horietako bakoitzaren deskribapenak bezeroen gainean eskuragarri dauden
aldagai kopuruak bezain zehatza izan behar du. Horrek esan nahi du eragingarritasun
estatistikoaren terminoetan analisi gutxi ematen duten eta erabiltzen ez diren aldagaiak
egon daitezkeela baina badutela negozio-balio bat eta horrek aholkatzen duela a posteriori
“gurutzatzea” modu aberatsagoan deskribatzeko segmentu horietako bakoitza. 17. irudiak
bezeroa unitate familiarra zeneko analisi baten segmentu baten deskribapena adierazten du.

3. TALDEA: ARRAKASTA DUEN AITA MODERNO
PROFESIONALA: FAMILIA BERRIAK (41 URTE)
Biztanleria %-tan
3,2%
Bidaiariak %-tan

4,7%

Giden erosleak %-tan

9,9%

Dauzkaten giden batez bestekoa

6,3%

Giden multzoa %-tan

8,9%
EZAUGARRIAK

Gizonak

100,0%

Ezkonduak edo bikotearekin

100,0%

Etxearen ardura dutenak

100,0%

45 urtetik beherakoak

77,8%

Soilik 2 pertsona etxean (bikotea)

100,0%

Status ertaina edo ertain-altua

100,0%

Unibertsitate-ikasketak

83,0%

Aktiboak

78,1%

Profesionalak, exekutiboak, zuzendariak

44,8%

White Collars

49,3%

Erdigunean bizi dira

37,6%

Metropoli eremuak (Madril)

36,9%

Atzerriko oporrak
Erositako azken gida Trotamundos
Internet asko erabiltzen dute bidaiatzeko
Turismoa eta aisialdia eta deskoantsua
Y del dorismo deportivo (eskia, golfa)
Gida azken bidaiarako erosi du
Bidaietan espezializatutako liburu-dendatan
Gida bat ondorengoa eskatzen diote:
- Bide markatuak proposatzea
- Plano argiak
- Paperaren kalitatea eta sendotasuna
- Eta gainera: gomendioak, oharrak,
aktualitatea
Ez du sekula oroigarri-libururik erosten

67,6%
17,0%
74,8%
9,3%
9,3%
51,3%
13,4%
34,3%
34,2%
11,3%
11,3%

63,0%

=

= Batez bestearen antzeko %
Askoz ere % handiagoa
Askoz ere % txikiagoa

=

Batez besteko baino apur bat % handiago
Batez bestekoa baino apur bat % txikiagoa

17. irudia: bidaien giden erosleak diren familien segmentu-deskribapena.
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Iruzkina:
Segmentuak etiketa
baten deskribatzen
dira eta fitxa bat
egiten da segmentu
horreta gakoak
diren aldagarrien
baloreekin
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1991. urtetik aurreragoko eraikinak

0,40
0,75

3.5. Segmentazio taktikoa eta operatiboa.
Segmentazioaren kontzeptuak, hemen interpretatu dugun moduan, negozioko erabakiak
hartzerakoan garrantzitsua eta aplikagarria den informazioa emango duen bezeroen datuen
analisiko edozein lan aurreikusiko luke. Erabaki-maila desberdinek segmentazio desberdinak
eskatzen dituzte, orokorrean esanda, globalagoak, informazio-murriztaileagoak maila
estrategikoetan eta zehatzenetan, konplexuak eta helburu espezifikoetara bideratutakoak
maila taktikora eta operatibora jaitsi ahala.
Erakunde batean onena segmentazio estrategikoari dagokionez adostasun orokorragoa
izatea da, eta hortik abiatuta, segmentazio taktikoak sortzea dauden beharren arabera, baina
jatorrizko informazio gisa bezero bakoitzaren jatorrizko segmentua mantenduta.

SEGMENTAZIO-EREDUA MAILAREN ARABERA
Zuzendaritza nagusia
Harreman-MKTren
zuzendaritza

S1

S2

S1 S12 S21 S22

S3
S3

S4
S4

S5

S6

S7

S8

S4 S43

Harreman-MKTren
eragiketa

SEGMENTAZIO
ESTRATEGIKOAREN
EREDUA MAILAREN
ARABERA

S433

Denda
SEGMENTAZIO-EREDU
ESPEZIFIKOAK

Kategorien kudeaketa

Hornitzaileak

18. irudia: erabaki-mailaren arabera azaldutako segmentazio-ereduak.

3.6. Segmentazioa eta erabakiak hartzea.

Deskribatu dugu lehenago zertarako erabiltzen den analisi-mota hau. Horren aplikazioa
dauden segmentuak deskribatzean eta interpretatzean datza, konpainiak merkatuan duen
kokapena interpretatzeko giltza gisa.

Kate bateko establezimenduen errentagarritasun alderatua, zerbitzua
ematen duten eragin-eremu motaren arabera.
1. SEGMENTUA: HIRI HANDIETAKO HIRIGUNE HISTORIKOA
E
4%
9%
0%
3%
17%
34%

Eskariaren potentziala
C
B
A
8%
6%
3%
6%
2%
1%
2%
3%
4%
5%
3%
1%
14%
6%
2%
35%
20%
11%

2. SEGMENTUA: ERDI MAILAKO AUZO PERIFERIKOAK
Establez.
8%
A1
A2
P1
P2
X
Guztira

Guztira
21%
18%
10%
13%
39%
100%

Establezimenduaren
kuota

Establezimenduaren
kuota

Establez.
22%
A1
A2
P1
P2
X
Guztira

E
0%
2%
0%
1%
27%
30%

Potencial demanda
C
B
A
3%
2%
2%
3%
1%
0%
1%
2%
4%
4%
3%
3%
17%
14%
10%
28%
23%
20%

Guztira
7%
6%
8%
11%
68%
100%

19. irudia: entseinaren kokapena bezero-segmentuen arabera.
19. irudian ikus dezakegu bi segmentutarako entseina baten kokapena. Bi kasuetan, taulak
segmentuan balioetsitako eskariaren potentziala –zenbat eska daitekeen monetaunitateetan- eta bezero-kuota jartzen ditu harremanetan, azken hori, entseinaren kontsumo
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Negozio-arazo desberdinek erabaki desberdinak hartzea eskatzen dutela ikusi dugu, baita
segmentazio-mota desberdinetan oinarrituta egon behar dutela ere. Gainera, segmentazio
estrategikoko eredu baten aplikazioa erakutsi dugu. Negozio-arazoen kasuistika eta
segmentaziorako hurbilketa ia mugarik gabekoa izanik ere, negozio-arazoak eta
segmentazio-teknikak honela sailka ditzakegu:
3.6.1. Segmentazio estrategikoa eta aplikazioak.

errealaren ratiotik eta eskariaren potentzialetik bertan ateratakoa. Merkatu potentzialaren
%22 betetzen duen 1. Segmentuaren kasuan, kokapena askoz ere sendoagoa da, bezeroen
zati handi bat goiko eskuin aldeko iskinean baitago, eta bertan dituzte, bai eskari osoaren
gaitasunak, bai bezero-kuotak, baliorik handiena. 1. Segmentua giltza da, beraz, enpresaren
egungo emaitzetarako eta, aldiz, 2. Segmentuan kokapena askoz ere ahulagoa da, nahiz eta,
aldi berean, hazkunde-ibilbide luzea eskaintzen duen.
Segmentuak nolakoak diren eta elkarren artean zein desberdintasun dituzten badakigunez,
kokapen horiek interpretatzeko, erabakiak hartzeko eta hazkunde-helburuak finkatzeko
gakoak dauzkagu.

Harreman-marketinean gakoa den ekintza da; hemen segmentazio-teknikek gehien uzten
duten bezero-motak ezagutzeko balioko dute, uztearen arrazoiak aztertzeko haien ezaugarri
nagusienetatik abiatuta eta berreskuratzeko galdutako bezero bakoitzak gehien baloratuko
duten argudioetan oinarritutako kontra-eskaintzak egitea. Halaber, bezeroaren bizitzabalioaren estimazioa, lehen deskribatu duguna, funtsezkoa da bezero bakoitzari eskaini
behar dizkiogun baldintzak ezartzeko –prezioa, goi mailako zerbitzua-, hori, epe luzera,
errentagarria izan dadin.

Iruzkina:
Segmentuen
araberako
kokapena erabaki
estrategikoak
hartzearen
abiaburua da
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3.6.2. Segmentazioa bezeroak berreskuratzeko.

Analisi horren aldaera askoz ere aurreratuago bat bezero edo segmentu jakin baten uzteko
probabilitatea iragarriko duen segmentazioa da. Estatistika-tekniken eta datu-meatzaritzako
tekniken bitartez, kausa-efektu ereduak eraiki daitezke eta horien emaitza da portaera bat
–uztea, baja- beste portaera batzuk edo egoera batzuk gertatzen direnean jazotzea. Eredu
horiek utzitakoak berreskuratzea baino urrats bat haratago doaz, bezeroaren bajari berari ere
aurreratzeko aukera ematen baitute.
3.6.3. Segmentazioa salmenta gurutzaturako.
Salmenta gurutzatua edo aurretik ditugun bezeroei produktu edo zerbitzu berriak
eskaintzea gaur egungo enpresentzat hazkunde-estrategia errentagarrienetako bat da,
enpresa baten balioa gehiago baitatza benetan harengan konfiantza duten bezerokopuruan normalean ematen dizkien produktu zehatzetan baino.
Ohikoa da segmentatzea ditugun bezeroek zein behar osagarri eta asebete gabeko zein
behar dituzten ezagutze aldera, behar horiei erantzungo dien eskaintza jakin bat, zerbitzu
berri bat zuzentzeko bezeroen segmentuak hautatuta. Banketxe batzuen ekintzek, batik bat
online, zentzu horretan bezeroen datu-basearen azterketa arduratsua erakusten dute, gai
baitira produktu egokia eta, are gehiago, une egokian eskaintzeko, ehunka produktu dituzten
zorroak eduki arren.

Atzipena da harreman-marketinaren azken taktiketako bat, beti hura baita kostu unitario
handiena duena. Alabaina, atzipenak izugarriko etekina ateratzen dio ditugun bezeroen
analisiari, bikien bilaketa kontzeptuan biltzen den teknika argitzaile eta iragarle sorta baten
bitartez.
Bezero errentagarrienak zeintzuk diren eta nolakoak diren ezagututa, horiek bezalako
gehiagoren bila jo dezakegu. Teknika horren mugarik handienaren oinarrian dago sarritan
gure bezerorik onenak oso ongi ezagutzen ditugula –datu asko ditugu-, baina bezero
potentzialen gaineko informaziorik ez daukagula da. Kasu horietan, oso erabilgarriak dira
jarraian aurkeztuko ditugun geomarketineko eta mikromarketineko teknikak.

3.7. Segmentazio geografikoa eta haren aplikazioak.
Segmentazio geografikoaren kontzeptuaren barnean, zenbait negozio-arazori erantzuna
ematen dion, eta izendatzaile komun gisa bezeroen arteko harreman geografikoak eta
aldagai erabakigarri gisa zerbitzua emateko puntuak dituen teknika-multzo bat
deskribatuko dugu. Teknika horietako batzuk mikromarketina, geomarketina eta
geoestatitika dira eta horien deskribapena egin beharrean eta batzuek besteengandik
bereizten dituzten ñabardurak azaldu beharrean, teknika horien zenbait aplikazio aurrerago
azalduko ditugu kasu praktikoen bitartez.
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3.6.4. Segmentazioa bezeroen atzipenerako.

3.7.1. Bezeroen sarketa eta bezero-kuota.
Modu presentzialean emandako zerbitzuetan –supermerkatua, jantzi-denda, kiroldegiamerkatu-kuotak osagai geografiko erabakigarria dauka. Bezeroen sarketarako beharrezkoa
da, behar bezala kalkulatzeko, zenbat pertsona edo etxe diren benetan potentzialak
ezagutzea, hau da, ematen duen zerbitzuaren lekuarekiko harreman geografikoagatik leku
hori hautatzeko gutxieneko probabilitate erreal batzuk dituztenak zeintzuk diren.
Probabilitate horiek bezero bakoitzak zentroarekiko duen distantziaren, guri lehia egiten
digun beste zentro batekiko duen distantziaren eta zerbitzuaren behar-mailaren mende
daude. Oinarri horren gainean eratutako eredu geo-estatistikoak oso sofistikatuak izatera
irits daitezke baina askotan lehen analisi soil bat nahikoa da ondorio azkar eta erabilgarriak
lortzeko.

Legenda
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20. irudian banku-entitate baten bulego-sare baten eta plazako bezero bakoitzaren
egoitzaren arteko harremana ikus daiteke. Horrek, hasien behintzat, sarketa balioestea eta
sareko bulego bakoitzak benetan lortzen zuen bezero-kuota balioztatzea ahalbidetu zuen.
3.7.2. Helburu komertzialak eta emaitzen neurketa.
Aipatu dugunez, sarritan asko dakigu ohiko bezeroei buruz eta ez dakigu ia ezer ere noizean
behingo bezeroen edo bezero potentzialen gainean. Alabaina, estatistika-institutuek
informazio oso baliotsua ematen digute, biztanleria-erroldetatik eta udal-erroldetatik
datorrena, batik bat, pertsonak nola bizi diren hainbat administrazioko agregazio-mailatan
–udalerriak, herri-guneak...-.
Informazio horretarako agregazio-maila txikiena zentsu-informazioa da, batez beste, 1.200
pertsona eta 500 etxe barneratzen dituena. Hain unitate txikia izanik, pertsonaren gertukoa
izanik –etxe-uharte bat edo bi herri-guneetan-, homogeneotasun nahiko handia daukate
ezaugarri soziodemografikoei dagokienez, geodemografiaren printzipioari erantzunez:
“antzeko pertsonek eta familia-nukleoek eremu beretan bizitzeko joera daukate”.
Aurreko adibidearekin jarraituta, 21. irudian mapa bera ikus dezakegu, baina, kasu honetan,
bulegoen eragin-eremuetan errolda-sekzioetako bakoitzak duen batez besteko estatus
maila adierazi dugu. Informazio horrek, eta antzeko moduan aztertutako beste informazio
batek, balio izan zuen zenbait beharrei erantzuten dien finantza-produktu multzo baterako
merkatu potentzialaren tamaina –bezero-kopurua- modu zehatzagoan dimentsionatzeko
balio izan zuen. Mapa honetako informazioak, 20. irudian ikusitakoarekin batera, bulego
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20. irudia: banku-bulegoen sarea eta bezeroak sartzea.

bakoitzaren errendimendua eta haren hazkunde-aukerak modu bidezkoagoan balioestea
ahalbidetzen du.

Legenda
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21. irudia: banku-bulegoen sarea eta maila erdi-altuko eta altuko etxeen presentzia.

3.7.3. Salmenta-puntuen sarearen hedapena.
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Aurreko puntuetan ikusitako informaziotik abiatuta, erabakiak hartzen has gaitezke zerbitzu
bat emateko puntuaren kokapen idealaren gainean. Adibideetara itzulita, sarketa baxua zein
errolda-sekziotan dugun baldin badakigu eta horiek gure zerbitzuetarako balioetsi dugun
eskari-potentzialarekin gurutzatzen baldin badugu- adibidean, erdi-goi mailako estatuseko
etxeen presentzia erlatiboa-, erabakiak hartzen has gaitezke bulego, supermerkatu edo
kiroldegi berri baten kokapen onenaren gainean. Hori da teknika-mota horren aplikazio
hedatuenetako bat, leku okerrean zenbait instalazio eraikitzeak oso kostu altua baitauka.
3.7.4. Non topatuko ditut horiek bezalako gehiago?
Azkenik, geodemografiaren printzipioa oso erabilgarria da ditugun bezero onenen antzeko
ezaugarriak dituzten bezero berriak bilatzerako orduan. Aurreko adibidearekin jarraituta,
teknikaren aplikazioa bezeroen sarketa handiagoa den errolda-sekzioak identifikatzean,
nolakoak diren aztertzean eta antzeko sekzioak bilatzean datza, atzipen-ekintzak bertan
egiteko. Aurreko kasuetan bezala, hori egiteko modu egokia zorroan dugun produktu
bakoitzaren edo produktu-mota bakoitzaren potentziala desberdintzean datza.
22. eta 23. irudietan ikus dezakegu nola aldatzen den errolda-sekzio beretako potentziala bi
produktu desberdini dagokienez, entitatearen hedapen-eremu batean aplikatuta eta eremu
tradizionalean lortutako ezagutzatik abiatuta.
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22. irudia: banku-bulego berriak eta hipoteken subregaziorako potentziala.
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23. irudia: banku-bulego berriak eta hipoteka kontratatzek potentziala.
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4. Datu-basea,
estrategiaren
motorra.

Orain arte bezeroak ezagutzea eta ezagutza horretan oinarritutako erabakiak hartzea
ahalbidetzen diguten teknika analitikoak eta estatistikoak deskribatu ditugu. Analisi horiek
hasteko, bezeroen gaineko datuak datu-baseetan jaso eta gorde behar dira, eta horietara
joko dugu gure analisirako datuak eskatzera. Harreman-marketineko edo leial bihurtzeko
estrategia batek erakundearen datuen pilatze- eta komunikazio-teknologiari eskakizun
zehatz batzuk inposatzen ditu.
Lehenik eta behin, argi gelditu behar du teknologia hori negozio- eta marketin-erabakien
eskakizunen arabera garatuko dela, horiei egokituko zaiela eta erantzungo diela, lehenago
ere aipatu dugun moduan. Bigarrenik, teknologiaren erantzuleak diren pertsonek ulertu
behar dute negozio-prozesuetako aldaketa sakonek aldaketa teknologikoak behar dituztela
eta haiek erabakiko dutela zein aldaketa diren garrantzitsuak eta horiek martxan jartzea
kudeatuko dutela, jasotako eskakizunetatik abiatuta.
Horri dagokionez, garrantzi nabarmena hartzen du beharren Analisi Funtzionalak. Analisi
hori negozioaren aldetik diseinatuko eta idatziko da, arduradun teknikoek hura adosteko eta
onesteko.
Labur-labur deskribatuko ditugu behar berriei erantzun behar dieten informazio-sistemetan
funtsezkoak diren aldeak, zehaztasun teknikoetan sartu gabe, baina leial bihurtzeko
programa baten motor gisa datu-base batean gakoa diren elementu guztiak aipatzen
saiatuta.

4.1. Datuen kalitatea.
Datu-baseak pilatutako bezeroen datuen kalitatea bermatu behar du ondorengo mailatan:
Datu nabarmenak: aurreko kapituluetan azaldu dugun moduan, negozioaren ikuspegitik
zentzua daukaten datuak izango dira.

•

Transakzionalak: ticketak, zentrora egindako bisita bakoitza, instalazio baten
erreserba bakoitza... Datu-baseak transakzio guztiak erregistratuta gelditzea bermatu
beharko du, ez dagoela baliogabeko baliorik, muturrekorik, bikoizturik, produktuen
zentroen eta abarren kodetze bakarra dagoela... Arreta handia jarri behar diegu datu
horiei eta ez dugu aurrez suposatu behar informazio hori aterata daukagula eta beti
zuzena dela.

•

Identifikazio-datuak, nagusiki bezeroen gaineko datu pertsonalak. Normalizatu egin
behar dira zuzenak direla eta bezeroekiko komunikazioaren finkapena, eta
bikoiztuena, bermatzeko, halaber, bezero bat edo bezero bera beti horrela
identifikatzen dela bermatuta. Gogora dezagun bezero-ikuspegia harremanmarketinaren giltza dela. Bezeroen gaineko datu pertsonalak, gainera, aberastu egin
daitezke, ikusi dugun moduan, errolda-sekzioa izendatzearen bitartez. Sekzioari
lotutako informazio soziodemografikoak profil soziodemografikoak eskuratzea
ahalbidetzen du, baita, horietatik abiatuta, kontsumo-portaerei buruzko profilak ere,
makroinkesten sektore-estrapolazioaren edo neurrira egindako ikerketen bitartez.
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Datu zuzenak: ondorengo bi mota handiei dagozkienak:

Sekzioari lotutako informazio soziodemografikoak profil soziodemografikoak eskuratzea
ahalbidetzen du, baita, horietatik abiatuta, kontsumo-portaerei buruzko profilak ere,
makroinkesten sektore-estrapolazioaren edo neurrira egindako ikerketen bitartez.

4.2. Datu-baseen diseinua.
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Data Mart Marketina, edo marketineko datu-basea, hain zuzen ere, bai sistema operazional
korporatiboez, bai horiekin gurutzatzen den marketin-informazio espezifikoaz elikatzen da
eta bezeroen analisia egitea ahalbidetzen du horrek.
BEZEROEN DATU-BASEAREN DISEINUA
Zentroak
Potentzialak
Salmentak/
sarbideak

MKT ikerketa
ENI

DW
korporatiboa
Kanpainak

Konpetentzia

Historikoa

KARGA ETA KALITATE-PROZESUAK
Garrantzia, zuzenketa, finkapena, osotasuna, legezkotasuna

Reporting

Data Mart
Marketina

Kanpainen kudeaketa
CRM korporatiboa

24. irudia: marketineko datu-baseak sortzeko eskema.
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Datu-baseen diseinuari dagokionez, funtsezko baldintza hauxe da: datu-baseak negoziokudeaketak inposatutako bezero-ikuspegia islatzea. Erakundeetan normalean dauden datubaseak beste behar batzuk asebetetzeko diseinatuta daude, normalean behar
administratiboak asebetetzeko, eta, hori dela eta, jarduketak beharrezkoak dira, gehienetan
jatorrizko datu-base administratibotik elikatzen diren datu-base berriak sortzen dituzten
eraldaketa-prozedurak definitzera bideratutakoak, bezero-ikuspegi bat hartzen dutenak edo
hartzea ahalbidetzen dutenak.

Iruzkina:
Estrategiak
informazio
sistemei
dagokienez
ezartzen duen
eskakizun
nagusiak, ikuspegi
horretatik,
bezeroaren
ikuspegia eta
informaziora
iristea dira

4.2.1. Eskakizun funtzionalak.
Deskribatutako datuen kalitateko eskakizunei dagokienez, 24. irudiko eskemaren arabera
sortutako marketineko datu-baseak ondorengo beharrak asebete behar ditu:
•

Erabilpeneko deskualifikazioa, programatzaileak ez diren erabiltzaileekin bat datozen
interface-en bitartez.

•

Informazio-eskakizunean malgutasuna –informazioa hainbat modutan eskatzea
ahalbidetuko duena-.

•

Errendimendua txostenak sortzeko eginbeharretan.

•

Txostenak egiteko, analisi estatistikoa edo datu-meatzaritza gauzatzeko, informazio
geografikoko sistemetako, kanpainen kudeaketako sistemetako eta abarreko software
espezifikotik sarbidea gaitzea. Azken batean, sarbide errazeko inguru bat, sistema
moderno gehienak bezalakoa.
4.2.2. Reporting sistema.
Aurrekoaren ildo beretik, datu-base ideala reporting inguru bat daukana da, alegia, bezeroen
portaera deskribatzen duten txostenak, grafikoak eta taulak lortzeko espezifikoki
diseinatutako software bat. Reporting sistema aurreratuenak, gau egun, OLAP teknologian
daude oinarrituta, nahiz eta badauden baliogarriak diren beste batzuk ere. Horiek guztiek
helburu dutena eta lortu behar dutena aurrerabide-txostenen aldizkako erauzketa- eta
banaketa-eginbeharrak ahalik eta denbora laburrenean gauzatzea da.
Reporting sistema oso batek, gainera, hainbat erabaki-maila izango ditu eta, beraz, baita
informazioan zehaztasuna eskatzeko hainbat maila ere. Zuzendaritza nagusitik marketin
operatibora arte edo bezeroen arretara arte, beharrezkoak diren informazio-mota eta
zehaztasun-maila erabat desberdinak dira. Sistemak malgutasuna eta errendimendu ona
benetan izan ditzan, behar guztiak aurretik ezarri behar dira, behintzat maila batera arte.

GASTUA
Zure Gasolindegia

Sarea

Gastua
Berezko bezeroen gastua

Irai.

Uztai.

Abuzt.

Ekain.

Apir.

Denda %0

Maia.

Denda %5

Martx.

Ots.

Erregai-gastua

Entregatutako txartelak
Txartelak entregatzeko helburua

Litroak
Gastua bezeroko

Urtarr.

Ots.

Martx.

Apir.

Maia.

Ekain.

Uztai.

Abuzt.

Irai.

Ots.

Martx.

Apir.

Maia.

Ekain.

Uztai.

Abuzt.

Irai.

KLUBEKO BAZKIDEEN JARDUERA
Zure Gasolindegia

Sarea

Bezero aktiboen kopurua
Bezero aktiboen %, lortutako bazkideei dagokienez
Ots.

Martx.

Apir.

Maia.

Ekain.

Uztai.
Berezkoak diren bezero aktiboen kopurua

Clientes activos
Clientes activos RED

Berezkoak diren bezero aktiboak %-tan
Sareko beste gasolindegi batean erosten duten bezero aktiboen kop.
Berezko bezero aktiboak %-tan sare osoan
Bezero aktibo partikularren kopurua

Urtarr. Ots. Martx. Apir. Maia. Ekain. Uztai. Abuzt. Irai.

Enpresako bezero aktiboen kopurua

25. irudia: Qlickview sistemaren bitartez sorturiko txostenen eta grafikoen adibideak.
4.2.3. Kanpainen kudeaketa-sistema.
Harreman-marketinaren helburua bezeroarekiko harremanaren bitartez balioa sortzea da.
Harreman hori bezeroarekiko zenbait hartu-emanen bitartez gauzatzen da, edozein bide
erabilita –gutuna, emaila, telefonoa, presentziala...-, eta bide anitzen erabilpen horretan
ezinbestekoa da bezeroaren ikuspegia mantentzea. Ez du ezertarako balio, batetik, telefono-
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Ticketa bezeroko

ekintza bat eta, bestetik, email bidezko bat gauzatzeak, ez badaukagu argi norekin eta
zertarako jarri garen harremanetan zein bideren bitartez, edo biak aldi berean, Halaber,
kanpainaren emaitzen jarraipena egiteko eta kanpainaren emaitzak neurtzeko, beharrezkoa
da kanpainak kudeatzen dituen pertsonak dauden harremanetarako bideen ikuspegia
barneratzea.
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Badago kanpainen kudeaketarako software espezifikoa, baina, halaber, existitzen diren datubaseak behar horietara pixkanaka egoki daitezke, sortzen doazen eta horien konplexutasuna
areagotzen doan heinean.
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Orain arte deskribatu ditugun negozio-estrategiak eta marketin-teknikak bankaren,
banaketa minoristen, gasolindegi-estazioen, aireko lineen, argitaletxeen, aldizkarietako
harpidetzaren eta abarren sektoreetan bildutako esperientzietan oinarrituta daude. Horiek
dira leial bihurtzeko eta harreman-marketineko oinarriak aplikatzen denbora gehien
daramaten sektoreak eta horietan jasotako ezagutza kirol-ekipamenduen kudeaketara
estrapolatu daiteke.
Horrela, arlo pribatuko sektore honetako enpresak –gimnasio-kateak, bainuetxeak eta
hirietako spa-k, wellness gisa hartzen den sektorearen zentzu zabalean- hasiak dira leial
bihurtzeko programak ezartzen –esaterako, Sentral Fitness Sport-.
Eta beste batzuk programa horiek martxan jartzen joango dira etorkizun hurbilean, zerbitzumotak eta zerbitzu hori emateko moduak erraztu egiten baitu harreman-marketineko
estrategia bat hartzea: bezeroak identifikatuta daude abonatuta dauden heinean eta, beraz,
ez da beharrezkoa txartel berrietan inbertitzea eta klubeko bazkideak atzitzea, bezero
aktiboekiko etengabeko harremanak sortzen dituen zerbitzu presentziala da, bezero horiek
zentrora joaten batira eta haien txartelarekin edo txartelarekin sartzen baitira, eta abonatuek
instalazioei ematen dieten erabilpena informazio-sistemetan jasota gelditzen baita.
Udal kirol-instalazioei dagokienez, aukera eta erraztasun berak daude. Eta, etekinaren
maximizaziora bideratutako enpresak ez badira ere, erabiltzaileen beharrak asebetetzeko
helburuak dituzte azken xede gisa eta gorantz egin duen konpetentzia pribatuari lehia
egitea, berriz, haren biziraupena eta funtzio soziala gauzatzea bermatuko duen bitarteko
xede gisa.
Halaber, harreman-marketineko ikuspegi bat ideala da instalazioen kudeaketa optimorako,
erabilpen-ratioak handitzeko eta inbertsio publikoaren eragingarritasuna areagotzeko.
Hori dela eta, kapitulu honetan sektorean aplikagarriak diren estrategia eta ekintza posibleak
agertuko dira, ez esperientzia zehatzetan oinarritutakoak, baizik eta ahalik eta hausnarketa
irekienaren eta sortzaileenaren ondorio direnak, bide berrietara jotze aldera... eta zailtasunak
eta baina-k zehaztuko ditu beste batek.

Abonatuen eta erabiltzaileen zorroaren segmentazio-eredu estrategiko global batek bezero
horien portaeren konplexutasuna ezagutzea eta konplexutasun hori modu sintetikoan
azaltzea ahalbidetuko luke, baita denboran zehar haien portaeraren garapenaren jarraipena
egitea ere.
Ezaugarri horretako eredu batek ondorengo informazioa eduki beharko luke:
•

Pertsona abonatu gisa dituen ezaugarriak: antzinatasuna, abonuaren jatorria,
instalazioen abonatu edo erabiltzaile gisa dagoen historikoa, abonu- eta tarifa-motak,
federazioetako edo taldeetako partaide izatea.

•

Erabilitako instalazioak: bezero batek zein instalazio jakin erabiltzen dituen ezagutzea,
transakzio gisa, bakoitzaren data eta ordua horri lotuta, oso erabilgarria da bezero
mailako instalazioen erabilpena interpretatze aldera eta beharrezkoa da, halaber,
instalazio-erreserba harreman hori informazio-sistemetan jasota gelditzea.

•

Erabilpenaren maiztasuna, osoa eta instalazio bakoitzarena, erabilpenaren
maiztasuna, jarraitutasun gisa hartuta, esaterako, hilabetez hilabete –hutsuneak
daude instalazioen erabilpenean?-.

•

Erabilitako kiroldegi-motak.

•

Erabilerarako lehentasunezko ordutegia.

•

Bezeroarekiko harremanaren gaineko
erreklamazioak eta iradokizunak.
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5.1. Segmentazioa eta erabiltzaileen profila.

•

Pertsona abonatuaren ezaugarriak, ahal den neurrira arte: sexua, adina, lanbidea,
etxearen tamaina...

Segmentazioaren ereduak bezeroen gaineko informazioa 26. irudian azaldutako moduaren
antzekoan aztertzea eta interpretatzea ahalbidetuko luke.

Erabilpenaren maiztasuna
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Ordutegia

LANGABEEN
MANTENTZEA
MANTENTZEA
ETA
AISIALDIA

Lanekoa

Aisialdikoa

NOIZEAN
BEHINGO PARTIDA

Baxua

26. irudia: segmentuen kokapenaren simulazioa maiztasunaren eta ordutegiaren
arabera.
Azken batean, mota horretako bezeroen segmentazio-proiektu batek ondorengoa
ahalbidetuko luke:
Bezeroek egiten duten instalazioen erabilpena ezagutzea, ulertzea eta azaltzea.

•

Bezero-taldeak desberdintzea, antzeko portaerako segmentu homogeneotan bilduta.

•

Maila horretan interpretatzea gertaerak eta negozioaren adierazle gakoak: nortzuk
utzi duten, nortzuk areagotu duten erabilpena eta nortzuk ez...

•

Talde horietako bakoitzerako estrategia espezifikoak hartzea, haien ezaugarrien
arabera, eta emaitzak segmentuka azaltzea.
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5.2. Segmentazio geografikoa. Kuota eta aukerak.
Bezeroen segmentazio geografikoko eredu batek zentro bakoitza eta potentzialki zerbitzua
ematen dien eremuekin eta zentrora benetan doazen bezeroen jatorri-eremuekin lotzea
ahalbidetuko luke.
Horri dagokionez, oso erabilgarria izango litzateke analisian udalerriaren eremua gainditzea
eta Bizkaia osorako bezero-ikuspegia hartzen saiatzea. Bizkaiko udalerrien arteko
mugigarritasun geografikoa oso handia da, batik bat, laneko arrazoiak direla medio.
Muturreko kasu bat Getxo izan daiteke, Biztanleriaren eta Etxebizitzaren azken Erroldaren
arabera, 2001. urtekoa, erroldatutako pertsonen %32,7k soilik egiten baitu lan udalerrian
bertan eta Bilbo, %37,1eko ehunekoarekin, da getxoztar gehienek lan egiten duten lekua.
Errealitate horren ondorioz, kirol-instalazioak haien udalerritik behar duen pertsona-kopuru
handia dago eta, ziurrenik, horietako askok asebetetzen dute dagoeneko behar hori.
Segmentazio geografikoko ereduak ondorengo elementuak eduki beharko ditu:
•

Zentroetako, kiroldegietako koordenatuak.

•

Bezeroen koordenatuak,“nondik datoz benetan”.

•

Kartografía digitala, aldagaiak adierazteko eta aztertzeko mapak.

•

Zentroetako eragin-eremuak, estaldura teorikoa, zentro batek a priori zein bezerori
eman behar dien zerbitzua –distantzia metrotan zentroari dagokionez, edo udalbarrutiak edo baita udalerriak ere-.
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Iruzkina:
Ez dago bezero
profil bakarra, hori
gaur egun zerbitzu
baten kudeaketan
erabilgarria ez den
sinplifikazioa
baino ez da.
Indibidualera
iristeko lehen
urratsa
segmentazioa da,
une-to-one
marketinga, alegia

Estaldurarik gabeko eremuak, udalerri horiek nola asebetetzen dituzten haien
beharrak.

•

Eragin-eremuaren tipologia, nolakoak diren, zein ezaugarri soziodemografiko dituzten
estaldura teorikoko eremu horiek osatzen dituzten pertsonek eta etxeek.

•

Bezeroen benetako sarketa instalazioaren, jardueraren eta eremu geografikoaren
arabera.

Aukera gisa, konpetentziako instalazioei koordenatuak ezartzea plantea daiteke, funtsean,
udalerriko igerileku, gimnasio, kirol-klub pribatuei. Informazio horrek harreman geografikoak
eta aurretik aipatutakoek interpretazio interesgarriak egitea ahalbidetuko dute bezeroek
hainbat eremutan duten portaeraren zergatia azaltzeari dagokionez.
Segmentazio geografikoko eredu batek ondorengoa ahalbidetzen du:
•

Bezeroak ezagutzea, ulertzea, nondik eta zergatik datozen azaltzea.

•

Bezeroen sarketa, zentroaren eta bertako instalazioen erabilpena neurtzea zerbitzua
ematen den eremuaren potentzialaren arabera.

•

Estaldurarik gabeko eremuak identifikatzea, zentro berrien kokapenari dagokionez
erabakiak hartzea edo bezero horiek dauden zentroetara berriz bideratzeko moduari
buruzko erabakiak hartzea.

•

Instalazioak, jarduerak, zerbitzuak optimizatzea zerbitzua ematen den eragin-eremu
motaren arabera.
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Iruzkina:
Geografia gakoa
honetan.
Lekualdaketaren
denbora funtsezko
aldagarria da
erabiltzaile batek
zentroa joatea
erabakitzerakoan

Segmentazio geografikoko eredua segmentazio estrategikoarekin konbinatu daiteke,
deskribatutako aldagai geografikoak segmentazio-prozesuan barneratuta. Are gehiago, hori
da segmentaziorako hurbilpen ideala osagai geografiko garrantzitsua duen negozio batean.
Hemen banatuta azaldu ditugu azalpena argiago egite aldera.

5.3. Atxikitzea. Bajak berreskuratzea eta uztearen
prebentzioa
Leial bihurtzearen estrategia bezero errentagarrien uzte-tasaren murrizketan dago
oinarrituta. Bajak berreskuratzeko plan bat izango litzateke hartu beharreko lehenbiziko
neurria, horren errentagarritasuna oso handia baita. Printzipioz, beharrezkoa da bajako
kontzeptua edo kontzeptu anitz posibleak eta baja hori gauzatzeko dauden moduak
mugatzera eramango gaituen hausnarketa bat egitea.

BAJAREN UNEA ETA HURRENGO EGUNAK FUNTSEZKOAK DIRA ERAGOSPENEI
KONTRA EGITEKO, ESKAITZAK BERRIZ FORMULATZEKO ETA BEZEROA
BERRESKURATZEKO, BATIK BAT, EKINTZAK PROBATZEKO, EMAITZAK NEURTZEKO,
EKINTZA BERRIAK PROBATZEKO BIDEARI EKITEKO ETA HARENGANDIK IKASTEKO

Desertoreak berreskuratzeko programa bat martxan dagoenean, uztea prebenitzeko ereduak
gauzatzea plantea dezakegu. Bezero batek uzteko probabilitatea balioestea ahalbidetuko
duten datu-meatzaritzako iragarpen-teknikak dira, bai uzteko bideen bitartez –probabilitate
hori areagotzen duten portaeren sekuentzia-, bai gakoa diren ekintzen bitartez –egoera
zehatz bat, esaterako, erreklamazio bat-, baita alarma-adierazleen bidez ere –adierazle bat
maila kritiko batera heltzen denean, esaterako, hilabete-kopuru bat instalazioak erabili gabe.
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BAJAK BERREZKURATZEKO PLANA
➢ Zer da baja bat, noiz sortu daiteke
➢ Edonoiz
➢ Harpidetzaren amaieran
➢ Horren berri ematen da edo, soil-soilik, berritzea ez da aipatzero, edo helbideratutako
ordainagiria itzultzen da.
➢ Zein baja-tasa daukagu gauregun, bezero-motaren arabera
➢ Bezeroen segmentuak
➢ Zentroarekiko lotura geografikoa
➢ Bajaren arrazoiak: Informazioa jasota dago? zein harreman dago bajen eta
erreklamazioen, iradokizunen, artean?
➢ Zer eskain dezakegu bezeroa berreskuratzeko?
➢ Nola eman dezakegu eskaintzaren berri, Zein harreman-bide ditugu eskuragarri
eta zein da egokiera?

Zenbait sektoretan, esaterako, telekomunikazioetan eta banakan, sistematikoki aplikatzen
diren teknikak dira eta interesgarriak dira harpidetza edo abonu bidez funtzionatzen duen
edozein negoziorako.

UZTEA PREBENITZEKO EREDUA
 Gakoa diren elementuak
 Harpidetzaren amaiera
 Erreklamazioak, gertakariak zerbitzuan
 Bezeroaren ekintzak: gurasoen etxea uztea, helbide, aldaketa, lantoki aldaketa...
 Uztearen adierazleak
 Instalazioak erabili gabe igarotako denbora kritikoa
 Instalazioen batez besteko erabilera harpidetzan. Bezeroarentzako errentagarritasunirizpidea
 Uzteko bideak. Uzten amaitzen duten bezeroen portaera-ereduak egin daitezke eta
horiek dauden abonatuei aplica dakizkieke.

UZTEEN IRAGARPENA ERRENTAGARRITASUEN HANDIA EMATEN DUEN TEKNIKA
BAT DA, NAHI EZ DUGUN PORTAERARI AURRERATZEA AHALBIDETUKO BAITUGU.

5.4. Noiz behinkako erabiltzaileak harpidedun
bihurtzea.
Noiz behinkako bezeroen leialtasuna areagotzea da leial bihurtzeko estrategia baten
bigarren helburua. Udal kirol-zentroen kasuan, normalean abonatu batzuk daude, abonu- eta
tarifa-mota desberdinen bitartez, baita instalazioetarako sarbidea erabiltzen dituzten
bakoitzean ordaintzen duten noiz behinkako erabiltzaileak ere.
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Analisi horrek abonatu bihurtzeko interes handikoak diren bezero ez-identifikatu multzo
batzuk emango lizkiguke eta horientzako kanpainak diseinatzea soilik geldituko litzaiguke,
ondorengo guztia kontuan hartuta:
•

Aurretiazko analisiak harremanerako biderik egokiena hautatzen lagunduko digu.
Pertsona helduak edo adingabeak izatearen, egiten duten kirol-motaren eta abarren
mende egongo da bide hori.

•

Halaber, erabiltzaile interesgarrien profilak ezagututa, profil horiek geografikoki
errepika daitezke, adibidez, erabiltzaile interesgarriaren profil ugariko eta pertsona
abonatuen sarketa urriko ekintzak gauzatuta.

•

Azkenik, bai komunikazioa, mezua, baita egindako eskaintza ere, lortutako
ezagutzaren arabera optimizatuko dira.

Oinarri gisa hauxe hartzen dugu: beti da onuragarria abonatuen kopurua handitzea noiz
behinkako erabiltzaileen kopuruaren aurrean, baita hori erakusteko kalkuluak gauzatzeko
aukera izan ez badugu ere, baina hori horrela izango ez balitz ere, argi dago pertsona
abonatuak, abonatu izate hutsagatik, bezero izaten jarraitzeko probabilitate handiagoa
duela. Gainera, behin abonatuta, datu-basean sartuko litzateke eta, beraz, segmentaziozikloetan eta pertsona desertoreak berreskuratzeko programatan ere bai; hori dela eta,
berroz ere, harreman-marketinaren estrategiak uzteari mugak jartzen lagunduko luke.

5.5. Leial bihurtzea, ezagutza eta pizgarriak,
informazioaren arabera.
Aurreko kapituluetan ikusi dugu harreman-marketinak enpresa-bezeroa harremana
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Identifikatu gabeko bezeroak direnez –ez dute txartelik-, ez dakigu nolako portaera duten,
nola duten izena, non bizi diren, haiekin harremanetan nola jar gaitezkeen. Arazo horri aurre
egiteko lehen modua targeting-eko ikerketa kuantitatibo bat egitean datza, hau da, noiz
behinkako erabiltzaileen lagin bat hartzea eta galdetegi baten bitartez noiz behinkako zein
erabiltzaile-mota dauden identifikatzea –berriz ere, segmentatzea-, zein den instalazioen
erabilpen-maila, erabilera globaleko zein potentzial maila duten eta zergatik ez diren
abonatu egiten.

Iruzkina:
Ikerketarako
teknika
koantitatiboek
aukera ematen
digute abonatuak
ez diren lantzean
behingo
erabiltzaileak
ezagutzeko

elikatzen duela bi aldeek gero eta onura handiagoak lortzen dituzten elkartruke-sorta
batean. Harremana indartu eta kirol-zentro pribatuen lehiaren aurrean hesiak jartze aldera,
interesgarria izango litzateke pertsona abonatuari ematen zaion balio gehigarria zabaltzeko
proiektu bat egitea onura gehigarrien bitartez.
Abonatuek kirol-zentroak asebete gabeko behar batzuk dituztenez, printzipioz, kirolaren
mundutik haratago joan gabe, produktu eta zerbitzu horiek abonatuentzat lehentasunezko
baldintzatan emango dituzten enpresa kolaboratzaileen produktuak eta zerbitzuak eskain
ditzakegu.
Oso garrantzitsua da benetan horiek lehentasunezko baldintzatan egitea, baldintza
desberdinduetan; estrategia horren helburu nagusia bezeroaren ikuspegitik abonatu izateak
ematen duen balioa handitzean datza. Kirol-dendak, elikadura osasungarriko edo
funtzionaleko dendak –elikadura prebiotikoa, makrobiotikoa...-, baina bidaia-agentziak,
jatetxeak, mediku-aseguruak edo gasolindegi-estazioetako entseinak ere zentroaren edo
udal kirol-institutuaren kolaboratzaile bihur daitezke.
Eta zergatik daukate enpresa horiek lankidetzarako interesa? Erantzuna, berriz ere, datubaseetan eta bezeroaren ezagutzan dago. Izan ere, gogora dezagun enpresa orok izan
dezakeen aktibo nagusia dela bezeroa. Datu-basean zenbat eta abonatu gehiago izan, horien
gaineko zenbat eta informazio gehiago eduki eta harremana zenbat eta indartsuagoa izan,
orduan eta baliotsuagoa izango da datu-base hori bezero berriak erakartzeko irrikaz den eta
potentzialki kolaboratzailea izan daitekeen enpresa baten ikuspegitik.
Azkenik, kolaboratzaileen bitartez zerbitzu berri horiek eskaintzea bezeroekin harremanetan
jartzea errazteko arrazoi bat da, horri buruzko informazioa emateko, eta komunikazio hori
une aproposa da, geure aldetik, haien gaineko informazio pixka bat gehiago eskatzeko.

5.6. Zerbitzu berrien gaineko testa. Zer eskatzen dute?
Eskainitako produktuen eta zerbitzuen dibertsifikazioa hazkunde-biderik errentagarrienetako
bat da edozein erakunderentzat. Aurreko puntuan ikusi dugu nola handitu dezakegun
asebetetako bezeroen beharren kopurua kirolaren, ongizate fisikoaren eta osasunaren
munduaren hurbileko zerbitzuak ematen dituzten enpresekin egindako lankidetzahitzarmenen bitartez.

Proposatutako metodologiaren abiapuntua hasierako segmentazioa izango litzateke,
aurreko kapituluetan azaldu dugun moduan. Bezeroen segmentu estrategia horien gainean,
laginak atera daitezke eta ikerketa-teknikak aplika daitezke, bai kuantitatiboak –inkestak,
galdetegi itxia-, baita kualitatiboak ere –elkarrizketa sakonak eta eztabaida-taldeak-.
Ikerketa-motaren arabera, aztertzeko, interesak, kezkak eta lehentasunak antzemateko
helburuarekin, teknika kualitatiboak eta, zehazki, eztabaida-taldeak, dira aukerarik onena.

ZERBITZU BERRIEN GAINEKO TESTA
 Egungo asebetetzea zerbitzuarekiko
 Horretatik eratorritako hobekuntza-puntuak
 Asebete gabeko egungo beharrak, edo beste hornitzaile batek asebetetakoak
 Aurreikuspena, beharren joera osasunare, kirolaren wellnes-aren arloan, -spa, bainuetxea,
fisioterapia...
 Zerbitzu berrien aurre-testa, zentroan bertan edo beste pertsona edo entitate kolaboratzaile
batzuek emandako zerbitzu osagarriak

Horrela saiakera egin daiteke, erabiltzaile-segmentu desberdinei zerbitzu desberdinak
proposa dakizkieke eta neurtu egin daiteke zein neurritan egokitzen den euren beharretara
eta irudira udal kirol-zentro batengandik espero dutena. Halaber, erabiltzaileek zerbitzu
horiei itxura ematen, zerbitzu horiek eratzen laguntzen dute eta, era berean, haien beharrak,
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Baina kirol-zentroan bertan eskainitako zerbitzu berriak ere plantea ditzakegu, bezeroaren
errentagarritasuna areagotzeko bide gisa. Igerilekuaz, gimnasioaz, pilotalekuaz, tenis-pistaz,
padeleko pistaz eta abarrez haratago zein zerbitzu eskain ditzakegun eta horien zailtasuna
antzematea izango litzateke, bezeroari interesgarria gerta dakiokeen zerbitzuan asmatzea,
berehala errentagarri bihur dezagun.

lehentasunak adierazten dituzte –teknika kualitatibo bat izanik-, agian, a priori kontuan ez
hartutako zerbitzu berriak proposatuta. Eta zeintzuk dira bezeroen balioespenaren mende
jarriko ditugun zerbitzu horiek?
Osasunaren zainketako joeren eta arlo pribatuko konpetentziaren gaineko ikerketei buruzko
analisi zehatzik ez badugu ere, iragarri genezake erabiltzailea eta haren entrenamendu-plana
aintzat hartzen duten dietetikako eta fisioterapiako zerbitzuak, entrenatzaileen eta arreta
pertsonaleko zerbitzuak, spa, erlaxazioa eta wellness-mota oro, makina “inteligenteak”
dituzten gimnasioak, direla bezeroek gero eta gehiago eskatzen dituzten zerbitzuetako
batzuk.
Aurretiazko segmentazioak zerbitzu posible bakoitzaren errentagarritasuna zenbatestea
ahalbidetuko du, segmentu bakoitzaren bolumena eta haren ekarpen ekonomikoa
ezagutzen baitugu. Gainera, bezeroei erabakitako zerbitzuak izateari buruzko komunikazioa
segmentatzeko balioko du, bezero bakoitzari haren beharretara eta interesetara ongien
egokitzen den zerbitzua eskainita.

5.7. Eta, beharrezko teknologia?
Dokumentu honetan bezeroen portaeraren gaineko informazioaren eskuragarritasunean
oinarritzen diren zenbait teknika deskribatu eta proposatu ditugu. Informazio horren
jatorrian kiroldegietako informazio-sistemak egongo lirateke eta horiek, halaber, bezeroak
instalazioetara egiten dituzten sarreretatik elikatzen dira. Orain arte ikusi dugunaren arabera,
eremu ideala ondorengo informazioaren eskuragarritasunean, modu zentralizatuan,
laburbilduko litzateke:
•

Abonatuen datu pertsonalak, helbide osoa, telefonoa, emaila.

•

Abonatuen gaineko beste kualifikazio-datu batzuk, adina, sexua, lanbidea...

•

Kirol-zentroetarako sarrerak, data, ordua –ticketa-.

•

Instalazio jakin batzuetarako sarrerak: futbola, tenisa... –ticketa-, bai pertsona
abonatuentzako, baita noiz behinkako pertsona erabiltzaileentzako.

Baliteke informazio oro ez eskuragarri egotea uneoro, teknikoki egin daitekeela ikusi badugu
ere, eta beharrezkoak izan daitezkeen inbertsio teknikoak marketin-arloak diseinatutako
proiektuaren helburuen eta beharren arabera erabaki behar dira. Posible da, halaber, lehen
urratsak egitea, egoeraren gaineko diagnostikoa, aukeren identifikazioa eta helburuen
finkapena, dagoen teknologiari kalterik egin gabe. Hori dela eta, informazio-sistemen
egokitzapenaren kostuak a priori balioetsi daitezke.
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EREMU TEKNOLOGIKO IDALA
➢ Bizkaiko IMD bakoitzaren bezeroen eta instalazioetarako sarbideen datu-base
zentralizatua?*, modu idalean, abonatuta ez daudenen sarrerak ere barneratu behar ditu.
➢ Marketineko datu-base espezifikoa, haren gainean
➢ Sarbidea eta erabilera kontrolatzeko sistema. Beharrezkoa da abonatu bakoitzak benetan
zein instalazio erabiltzen dituen identifikatzeko? Harreman-marketinerako potentzial
handia duen teknologia da.
(*) Bilbon bizi diren pertsona okupatuen %21ek beste udalerri baten egiten dute lan. Getxo-ren
kasuan, %66koa da kopuru hori. Iturria: Biztanleriaren eta etxebizitzen errolda. ENI, 2001.

Sarbideen eta instalazioen erabileraren kontrolerako sistemek potentzial handia daukate
harreman-marketinaren ikuspegitik, bezeroek dauden instalazioei ematen dien erabilpena
ezagutzea ahalbidetzen baitute, eta instalazio horien erabilera-baldintzak desberdintzea edo
pertsonalizatzea ere bai, baita tarifak ere. Beste behin ere, bezeroen eskaeretan oinarrituta
egindako hazkunde-aukeren gaineko aurretiazko analisi on batek teknologia-mota hori
martxan jartzea komenigarria dela erakutsiko digu.
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