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SARRERA

Dokumentu honetan bezeroekin harremanak izateko moduari buruz hausnartzeko gidaliburua
proposatzen da. Erantzun eraginkorrak bilatzen dituzten galderen, ariketa osagarrien eta
iradokitako jarduketen bidez gauzatzen da.
Lan egiten dugun pertsonekin harremanak eta elkarrizketak izatea bitarteko bikaina da
kudeaketa eta berrikuntza hobetzeko. Hausnartzea, ulertzea eta haien beharrei eta eskaerei
erantzutea balio handia ematen duten ekintzak dira.
Elkarrizketa gure erakundeen barruan eta bezero, hornitzaile, aliatu eta abarrekin, hobekuntza
mobilizatzen duen ardatza da, bi mailatan:



Hitz egitea azpian dagoena, testuingurua eta azaldutakoaren baldintzak entzun eta
ulertzeko.
Elkarrizketan aritzea, gure bitartekoekin, ezagutzekin eta esperientziarekin eragina
izateko eta, entzunda, proposatzeko.

Hori guztia, ulertzen baita elkarrizketaren kalitatea elkarrizketaren baldintzen araberakoa dela:
presentzia fisikoa, talde murriztua, denbora erabilgarria, arauak eta helburuak, etab.
Harremanetarako erronka teknika eta tresna zehatzak erabiltzetik haratago doa, balioen eta
erakunde kulturaren esparruan sartzen da. Horri buruz ere gogoeta egin dezakegu hainbat
gairen bitartez, hala nola:




Salmenta aukeretatik harago harremanetan jartzen al gara? Harremanaren emaitza
edozein dela ere harremanetan jarraitzen al dugu?
Garrantzitsua iruditzen al zaigu gure erakundeko pertsonek, bezeroekin harremanetan
ez daudenek, harremanaren xehetasunak ulertzea?
Saltzeko unean, kontuan hartzen al ditugu gure erakundeko gainerako pertsonentzat
adosten ditugunen ondorioak?

Gidaliburu hau Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren material
osagarria ere izan daiteke. Erabilera hori errazteko,
planteatutako galderen eta eredu horretako azpi-elementuen
arteko loturak identifikatzen dituen kapitulu bat dago
dokumentuaren amaieran1

1

Kudeaketa Aurreratuaren Eredua, 2018ko bertsioa
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“BEZERO” KONTZEPTUARI BURUZ
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Modu arrunt batean “bezero” terminoa erabiltzen dugu gure lanarengatik diru-balioa
ordaintzen digunari buruz hitz egiteko. Batzuetan, termino hori motz geratzen da, erosi ez
duten baina gure lanaren emaitza erabiltzen edo/eta preskribatzen duten beste pertsona
batzuentzat ere lan egiten dugulako, eta baita “etorkizuneko bezero posibleentzat” edo “gure
bezeroen bezeroentzat” ere.
Osasun-zentro, hezkuntza-zentro edo gizarte-zerbitzu batean ere ez da egokia, baina, hain
zuzen ere, testuinguru horietan da inon baino nabarmenagoa zeregina pertsona jakin
batzuengan fokalizatuta dagoela.
Horregatik, gida hau erabiltzeari begira, “bezero” terminoaren ordez beste izen espezifiko
batzuk erabiltzea proposatzen dugu, bereziagoak eta zehatzagoak, lan egiten dugun pertsona
talde edo segmentu bakoitzari buruzkoak edo egoera zehatzei buruzkoak:




Erabili, agindu, banatu, garraiatu, instalatu, integratu, kontsumitu, etab.
Helbidean bizitzea, zerbitzuak jasotzea, gutun-azala kontsultatzea, etab.
Ikaslea izatea,... (r)en senidea,... (e)n gaixoa,... (e)n herritarra eta abar.

Gure erakundeak egiten dituen produktu eta zerbitzuen hartzaile-taldeak edo -segmentuak
zehaztasun handiagoz deskribatzen laguntzen diguten ekintzak eta egoerak.

Ordezkapen hori errazteko, “bezero” terminioa komatxo artean agertzen da beti.

4

HAUSNARTZEA ETA JARDUTEA
Ezagutza bihurtzeko lau modu horiei honela esaten zaie:

Hausnarketari ekiteko, hiru elementuren bidez gauzatzen den bederatzi galderako eskema
proposatzen dugu:




Galderaren enuntziatua eta planteatutako gaiaren deskribapen laburra.
Garapena erlazionatutako beste galdera batzuen bidez.
Iradokitako ariketak eta jarduketak.

Nola erlazionatzen garen aztertzeko eta hausnarketa horretatik abiatuta jarduteko galderak,
egon daitezkeen ikuspegi pertsonal desberdinak integratuz.
Galderen eskemak zuhaitz-egitura du, enbor bat eta bigarren mailako beste batzuetan
banatzen diren zenbait adar nagusi, azkenean, kasu honetan hobekuntzarako ekintza aukera
bilakatzen diren hostoetan eta fruituetan amaitzeko.
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NOLA ERABILI GIDA HAU?

Hainbat modutan erabil daitekeen dokumentu bat proposatzen dugu, erakunde bakoitzaren
baldintzetara eta interesetara egokituz, hainbat mailatan:


Kanpoko laguntza. Hainbat modutan erabil daiteke:
- Autoebaluazioa egitea, erakundeko diziplina anitzeko talde baten bidez.
- Aholkularitzaren laguntzarekin lan egiteko oinarrizko materiala.
- Euskaliti “Kanpo Kontraste” bat eskatuz, gida hau oinarri hartuta.



Ariketa bera edo osagarria. Gida hausnarketa gisa proposatzen da, baina hausnarketa
estrategikoen, marketin-planen edo hobekuntza-prozesuen osagarri ere izan daiteke,
“Kudeaketa Aurreratuaren Eredua” edo beste eredu batzuk oinarri hartuta.



Berariazko ibilbideak. Gida hau baliagarria izan nahi du askotariko erakundeentzat,
jarduera-sektorea, tamaina, kultura eta abar direla eta. Asmo handia, eta, beraz,
lortzeko zaila. Horregatik, kasu zehatz bakoitzean berariazko ibilbide bat eraikitzea
proposatzen dugu, proposatutako galdera eta ataza batzuk azpimarratuz eta beste
batzuk alde batera utzita.

Berariazko ibilbide hori egiteko lana errazteko, hurrengo orrialdean galdera bakoitzari lotutako
erronka eta ariketen laburpena proposatzen dugu.
Beste bi material osagarri ere eransten ditugu:



0. taula, hautatutako galderei buruzko hausnarketa erregistratzeko.
Balorazio orokor bat egiteko galdera-sorta, hausnarketa-prozesuaren amaieran egin
beharrekoa.

Gida hau EZ dena:
Galderak proposatzen ditu, baina ez da galdetegi bat, hau da, ez da derrigorrezkoa
planteatutako gai guztiak lantzea. Katalogo bat dela esan daiteke, eta bertatik gure
ezaugarrietara eta erronketara ondoen egokitzen diren zatiak hauta ditzakegu.
Atazak iradokitzen ditu baina prozedurak idazteko eskuliburua ere ez da. Garrantzitsuena
hausnarketa prozesua bera da, egin daitezkeen dokumentuetatik eta formatuetatik haratago.
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Galderen bidez iradokitako ariketa eta jardueren zerrenda
Galdera

Iradokitako ariketak eta jarduketak





Bezero-taldeak eta -segmentuak identifikatzea.
Identifikatutako
taldeak
eta
segmentuak
lehenestea.
Bistaratu profil edo segmentu bakoitza.
Lan egiten dugun erakundeen mapak.

2. Zertarako ditugu harremanak?




Lan egiten dugun pertsonak ezagutzea.
Enpatia-mapa (Canvas eredua).

3. Nortzuk erlazionatzen dira?




Gure erakundearen harremanetarako “irekiera”.
Trebetasun pertsonalak.




“Bezeroen” esperientziaren “uneak”.
Produktuak
eta/edo
zerbitzuak
“barruko” uneak.

5. Nola erlazionatzen gara?







Hitz egiteko moduari buruz hausnartzea.
Gure elkarrizketei buruzko zenbait argibide.
Funtsezko uneetan jarduteko irizpideak ematea.
Entzutea komunikabide digitaletan.
Estilo-eskuliburua.

6. Nola kudeatzen dugu bildutako
informazioa?




Gure harreman-estilo kolektiboa.
CRM, harremanak erregistratzea eta kudeatzea.

7. Nola aplikatzen dugu erlazioaren
emaitza?



QFD matrizea, "bezeroen" eskaerak gure barneerabakiekin alderatzea.



Bezeroekiko harremana
buruzko galderak.



Lankidetza foroak eta aintzatespena.

1. Norentzat dira gure produktuak
eta zerbitzuak?

4. Noiz, zein unetan erlazionatzen
gara?

8. Nola ebaluatzen dugu erlazioa?
9. Nola ezagutu eta eskertzen
dugu?

neurtzeko

garatzeko

moduari

Ikusarazi
Gure hausnarketa-prozesuetan “bezeroak” ikusarazteko, jolas txiki bat proposatzen dugu:
gure bileretan objektu fisiko bat sartzea (figura txiki bat, horman dagoen argazki bat, poster
bat2, etab.), haiek irudikatzeko eta haien pertzepzioak eta balorazioak aztertzeko beharra
gogorarazteko.




Zer pentsatuko dute?
Zer esango ligukete bilera honetan egongo balira?
Haren ikuspuntutik gure ideiak egokiak al dira?

2

Ikusi “Enpatia-mapa” ariketa, “Norentzat egiten dugu lan?” 2. galderan iradokitako zereginen
artean: “Norentzat dira gure produktuak eta zerbitzuak?”
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0. taula, hasierako hausnarketaren laburpena
Adibide gisa, gida honetan oinarrituta egindako hausnarketa-prozesuaren ondorioak
erregistratzeko.
Galdera bakoitzari buruzko balorazioa eta proposamenak

Galderak

Egiten
duguna

Egin
dezakeguna

Ekarpenik
egiten
digu?

Erronkak
eta
helburuak

Ekintzak,
proiektuak

beste gai
batzuk

1. Norentzat dira gure
produktuak eta zerbitzuak?
2. Zertarako erlazionatzen
gara?
3. Nortzuk erlazionatzen
dira?
4. Noiz, zein unetan,
erlazionatzen gara?
5. Nola erlazionatzen gara?
6. Nola kudeatzen dugu
jasotako informazioa?
7. Nola aplikatzen dugu
gure harremanaren
emaitza?
8. Nola ebaluatzen dugu
erlazioa?
9. Nola aintzatesten eta
eskertzen dugu?
Lerroen goiburuetan proposatutako bederatzi galderak jarriko ditugu, eta zutabeen
goiburuetan hainbat alderdi, hala nola:







Jadanik egiten duguna eta era positiboan baloratzen duguna.
Egiteko falta zaiguna, hobera egin dezakegu.
Galderaren adierazgarritasun-maila. Hobekuntza-eremu interesgarriak ekar
diezazkiguke?
Hobetu dezakegunarekin erlazionatutako erronka eta helburu espezifikoak.
Aurrera eraman daitezkeen ekintzak/proiektuak.
Beste gai batzuk: Epeak, arduradunak, beharrezko bitartekoak, etab.
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Balorazio orokorra egiteko galdetegia
Aurreko taularekin batera, eta hausnarketa-prozesua amaitzean, honako galdera-sortari
erantzutea ere proposatzen dugu, ez nahitaez modu sakon batean erantzunez; gure
erakundearentzat garrantzitsutzat jotzen ditugun galderak bakarrik.
Gure iritziz maila honetan gaude…
Oinarrizkoa

Hasierako
jardunbideak edo/eta
puntualak.

Bitartekoa
Nolabaiteko egitura
duten kudeaketa
jardunbideak,
integratzen eta
hobetzen hasiak.

Garatua

Aurreratua

Era sistematikoan eta
sendotasunez
garatutako eta
hobetutako
kudeaketa
jardunbideak.

Kudeaketa
jardunbide arinak eta
berritzaileak.

1. Norentzat dira gure produktuak eta zerbitzuak?

2. Zertarako erlazionatzen gara?

3. Nortzuk erlazionatzen dira?

4. Noiz, zein unetan, erlazionatzen gara?

5. Nola erlazionatzen gara?

6. Nola kudeatzen dugu jasotako informazioa?

7. Nola aplikatzen dugu gure harremanaren emaitza?

8. Nola ebaluatzen dugu erlazioa?

9. Nola aintzatesten eta eskertzen dugu?

Balorazio Orokorra
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BEDERATZI GALDERA

Kapitulu honetan bederatzi galderak aurkeztuko ditugu, haiei lotutako galderekin eta
iradokitako ariketekin eta jarduerekin.

1. Norentzat dira gure produktuak eta zerbitzuak?
Erantzuna begi-bistakoa dirudi, “bezeroentzat”. Baina, argi dugu nortzuk diren? Termino
horretan sartzen al ditugu baloratzen, erosten, erabiltzen, banatzen, instalatzen, eraldatzen,
garraiatzen, jasotzen, kontsumitzen, preskribatzen eta abar dutenak?
“Bezero” kontzeptua zabaltzean, diru-prezioa nork ordaintzen duen alde batera utzita, gure
lanaren hartzaile-talde desberdinak sortzen dira, ezaugarri espezifikoak, harremanetarako
aukera desberdinak eta elkarri emandako balioari buruzko irizpide desberdinak dituztenak.

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK
“Bezero” motak eta segmentuak identifikatzea
• Identifikatu al ditugu talde edo mota desberdinak, jasotako produktuengatik eta
zerbitzuengatik diru-prezio bat ordaintzen diguten bezero zuzenetatik harago?
• Talde edo mota horietako baten barruan ba al dago ezaugarrien eta harremanetarako
aukeren ondorioz hainbat segmentutan pentsatzera garamatzan desberdintasun
esanguratsurik?
• Bezero potentzialak eta etorkizunean gure lana jaso dezaketen pertsonak sartu ditugu,
nahiz eta orain bezero ez izan?
• Eta iraganean harremanak izan genituen pertsonei dagokienez, posible al da harremana
suspertzea? Zer ekarpen egin diezagukete orain?
Tipologia eta segmentu horiek lehenestea


Behin identifikazioa eginda, lehenespenik egin al dugu? Taldeak/segmentuak gure
helburuen eta irizpide estrategikoen arabera bereizi al ditugu?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
“Bezeroen” talde eta segmentu desberdinak identifikatzea
“Bezero” kontzeptu zabaldua aplikatuz, lehenengo pausoa pertsona-talde desberdinak
bilatzea eta identifikatzea izango da, atal honen hasieran egindako galderetatik abiatuta: nork
baloratzen, erosten, erabiltzen, banatzen, instalatzen, eraldatzen, garraiatzen, jasotzen,
kontsumitzen, agintzen… gaitu?
Identifikatutako kolektibo horietakoren bat behar bezain handia eta heterogeneoa da talde bat
baino gehiagotan banatzeko? Heterogeneoa ondorengoengatik:







Ezaugarri soziodemografikoak: adina, sexua, hezkuntza-maila, etab.
Interes espezifikoak, erosteko eta erabiltzeko moduak, etab.
Gure produktu eta zerbitzuei buruzko ezagutza eta esperientzia.
Gure erakundearekiko harreman-maila.
Etorkizunean lankidetzan aritzeko ahalmena.
Eta abar.

Identifikatutako taldeak eta segmentuak lehenestea
Identifikatu ondoren, horiek lehenestea proposatzen dugu. Horretarako, taula bat
proposatuko dugu, eta, taula horretan, identifikatutako motak, taldeak edo segmentuak
lerroetan jarriko ditugu.
1. taula. Egungo “bezeroen” eta potentzialen tipologia
Balorazio irizpideak

Tipologia

Sailkapena
…

(adibideak)

Hurbiltasuna

Tamaina

Harremana

Adin ertaineko
emakume
erabiltzaileak
Gizon gazte erosleak
Mantentze-lanetako
teknikariak
…
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Potentziala

…

A, B, C

Zutabeen goiburuetan talde bakoitzaren balorazio eta ponderazio irizpideak jarriko ditugu.
Adibidez:
 Hurbiltasun fisiko maila.
 Tamaina: osatzen duten pertsona kopurua.
 Egungo harreman-maila: ohikoa, noizbehinkakoa, hutsa, etab.
 Saltzeko potentziala, errentagarritasuna, etab.
 Berrikuntzak garatzeko lankidetza-aukerak.
 Preskribatzeko gaitasuna beste talde edo segmentu batzuen aurrean.
 Egokitzat jotzen ditugun beste gai batzuk.
Zutabeetan erabilitako faktore-motak, horien konbinazioa eta ponderazioa, gure erakundearen
interes estrategikoen araberakoak izango dira:
 Egungo produktuen eta zerbitzuen salmentak handitzea.
 Produktu eta zerbitzu berritzaile berriak garatzea.
 Eskainitako zerbitzuaren kalitatea hobetzea.
 Eskainitako produktuen eta zerbitzuen gama zabaltzea.
 Eskaintzaren pertsonalizazioa areagotzea.
 Beste aukera batzuk.
Bi goiburuak (lerroak eta zutabeak) zehaztu ondoren, egindako hausnarketaren emaitza
erregistratuko dugu gelaxka bakoitzean. Azterketa horretatik abiatuta, balorazio orokor bat
egingo dugu, talde eta segmentu desberdinak lehenetsiz (adibidez, hizki batekin A, B, C…).
Profil edo segmentu bakoitza bistaratzea
Desberdintasunen azterketan aurrera egiteko, joko txiki bat ere proposatzen dugu:
identifikatutako talde edo segmentu bakoitzeko eredu-fitxa bat egitea, eta horietako
bakoitzean elementu hauek jartzea:





Titulu bat, aipatzen ari garen taldearen edo segmentuaren izena.
Argazki edo marrazki bat, agian anonimoa edo gurekin harremanak dituen pertsona
jakin batena.
Mota horretako pertsonen ezaugarriak.
Gustuak, lehentasunak, kezkak eta abar.

ERABILTZAILEEK Emakumezko langile gasteak
Gu gara……
Gustatze zaigu…..
Elkarpenak egin ditzakegu….
Gure errokak dira…….
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Lan egiten dugun erakundeen mapak
Batzuetan, “bezero” terminoa erabiltzen dugu erakundeak oro har izendatzeko. Orokortze
honen abiapuntua da erakunde bateko pertsona guztiek unitate gisa jarduten dutela, irizpide
komun batzuen arabera.
Baina irizpide eta estilo partekatuek ez dituzte indargabetzen desberdintasun pertsonalak.
Horregatik, garrantzitsua da gogoraraztea “bezero” direla erakunde jakin baten barruan lan
egiten duten pertsonak, eta ez erakunde hori.
Ideia horretatik abiatuta, eta ariketa hau interesgarria izan daitekeen kasuetan, erakunde
bakoitza osatzen duten pertsonen mapa egitea proposatzen dugu:






Nor da nor?
Zer botere ditu pertsona bakoitzak?
Nola erlazionatzen dira?
Nola erabakitzen dute?
Eta abar.
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2. Zertarako ditugu harremanak?
Lehenengo erantzun argia: “gure zerbitzuak eta produktuak erosi/kontratatu ditzaten, eta,
horrela, gure jarduera bideragarri egiteko”. Oso erantzun mugatua da, “bezeroekin”
lankidetzan aritzeak eskaintzen dituen aukeretan pentsatzen badugu. Horregatik, gida honen
helburua gure pentsamendua lan egiten dugun pertsonen errealitatera zabaltzea da.
Helburu horrekin, beste erantzun posible batzuk aurreikusten ditugu: harremanak ditugu zer
pentsatzen eta nahi duten jakiteko, haien arteko aldeak ulertzeko, gure erakundeari eta gure
lehiakide diren beste batzuei buruz zer iritzi duten jakiteko, gure produktuak eta zerbitzuak
baloratzeko, gure lanaren emaitzarekin duten gogobetetze-mailari buruzko informazioa
biltzeko, etab.
Enpresa estrategia propioa kontuan hartzen badugu, galdera beste era batera formulatu liteke:
zer harreman mota eduki nahi dugu, izan nahi dugun erakunde motaren arabera?

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK
• Nolakoa da gure erakunde-kultura bezeroekiko harremanen eremuan? Nola hitz egiten
dugu beraiei buruz gure elkarrizketetan? Nola erreakzionatzen dugu haien eskaeren
aurrean?


Zenbateraino ezagutzen ditugu gure produktu eta zerbitzuak zuzentzen zaizkien
pertsonak? Zer erabilera ematen diogu ezagutza horri?



Identifikatu al ditugu talde edo segmentu bakoitza osatzen duten pertsonekin
harremanak izateko arrazoiak? Galdera hauetako batek egungo harremanak
justifikatzen al ditu (edo etorkizuneko harremanak justifikatu al ditzake)?:
o Beren kezkak, beharrak eta eskariak ezagutzea, gure produktuak eta
zerbitzuak hobetzen eta beste batzuk garatzen lagunduko baitigute.
o Beren erosketa, garraio, kontserbazio, erabilera, birziklapen… ohiturak
behatzea, hori ere gure eskaintza hobetzeko helburuz.
o Gure irudia zein den ezagutzea, gure lehiakide diren beste erakunde batzuekin
alderatuz hautematen gaituzten modua.
o Gure produktuak eta zerbitzuak baloratzeko duten modua ulertzea, gure
lehiakideek eskaintzen dituzten aukera baliokideekin alderatuz.
o Gure lanak zer ematen dien/erakusten duen jakitea.
o Sortzen diegun asebetetze-mailari eta hori justifikatzen duten arrazoiei
buruzko informazioa biltzea.
o Lankidetzarako aukerak aztertzea.



Galdera horiek etorkizunean lan egin ahal izango genukeen beste “bezero” talde
batzuengan pentsatuz planteatu al ditugu, horretarako harreman berriak irekiz? Eta
iraganean gurekin lan egin arren orain gurekin lan egiten ez dutenekin?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
Lan egiten dugun pertsonak ezagutzea
“Bezeroen” aldetik ezagutzen dugunari eta ez dugunari eta ezagutza horrek ekar
diezagukeenari buruzko ariketa bat gauzatzea proposatzen dugu. Ariketa 1. taulan hautatutako
talde edo segmentu bakoitzerako egingo dugu. Taldea osatzen duten pertsonengan
pentsatuta, hurrengo taulan agertzen diren galderak planteatuko ditugu:
2. taula. Talde edo segmentu bakoitzeko pertsonak ezagutzea
Taldeko edo segmentuko pertsonei dagokienez:
Zenbat ezagutzen dugu honi buruz?
Beraien beharrak gure produktuen
eta zerbitzuen eremuan

Asko, zerbait,
gutxi, ezer ez

Beraien eskariak, zer den
beraientzat produktu edo zerbitzu
bikaina
Beraien erosketa, kontserbazio,
birziklapen… ohiturak
Gure erakundeak eta lehiakideek
duten irudia
Gure produktuei eta zerbitzuei
buruz duten iritzia eta horien
gaineko gogobetetzea
Eskaintzen dizkiegun lankidetzarako
aukerak
Zehaztu gabeko beste gai batzuk
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Zer ezagutu dezakegu? Zer eman diezaguke
esparru jakin honetan hobeto ezagutzeak?

Enpatia-mapa (Canvas eredua)
Antzeko ariketa bat proposatzen du Canvas ereduak3, “bezero” talde espezifiko baten
ezaugarriak eta aukerak era bisualean irudikatuz, espazio grafiko batean hainbat elementu
jarriz.
Lehenengo pausoa pertsona pertsonalizatzea edo humanizatzea da enpatia ezartzeko,
ezaugarri edo atributu zehatzak esleituz: izena, non bizi den, lana, familiako bizitza, kulturamaila, egoera pertsonala, asmoak eta abar.
Hortik aurrera, pertsona horren larruan jartzea da kontua, enpatizatzea, haren
pentsamenduei, sentimenduei, inguruneari eta abarri buruzko galderak eginez geure buruari.





Zer ikusten du?: bere ingurune eta testuinguru soziala, lagunak, familia, lankideak eta
abar.
Zer dio eta zer egiten du?: nola hitz egiten, jarduten, ahoskatzen du eta zelan aritzen
da, etab.
Zer entzuten du?: zer diote bere lagunek, senideek, lankideek, nagusiek eta bere
ingurunean eragina duten beste batzuk.
Zer pentsatzen du eta zer sentitzen du?: axola zaiona, kezkak, jakin-minak, ametsak
eta asmoak.

Lau bloke handi horien bidez lortutako informazio guztia aztertuta, beste bi formulatu
daitezke:




Egiten dituen ahaleginak: zeren beldur den, zer oztopo eta hesi dituen, arriskuei aurre
egin beharko ote dien…
Lortu nahi dituen emaitzak edo/eta onurak: zein diren bere benetako beharrak edo
nahiak, zer den arrakasta berarentzat, nola lortu ahal izango dituen bere

helburuak…
Enpatizatzeko lana bi fasetan egin daiteke:



Hipotesiak proposatzea, pertsona horien pentsamenduak eta sentimenduak
irudikatzea.
Hipotesi horiek egiaztatu, hitz egin, pertsona horiei entzutea, gure aurreko hipotesien
egokitasun-maila aztertzeko.

3

Canvas eredua Alexander Osterwalderrek eta Yves Pigneurrek garatu zuten 2011n,“Negozio Ereduen
sorrera” liburuan. Negozio eredu berritzaileak definitzeko eta sortzeko tresna da, 4 arlo nagusi
sinplifikatzen dituena: bezeroak, eskaintza, azpiegitura eta bideragarritasun ekonomikoa.
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3. Nortzuk dituzte harremanak?
Begira dezagun orain gure erakunde barrura, eta ikus dezagun: Zeintzuk dute harremana?
Nortzuk jartzen dira harremanetan “bezeroekin”?
Egoera posibleen artean, bi irudika ditzakegu, zeinetan kanpo harremana:
1. Pertsona gutxik kudeatzen eta egiten dute.
2. Taldean kudeatu eta egiten da.
Bitarteko ohiko egoera bat gertatzen da, kanpoko pertsonekin harreman zuzena duten arren,
denbora faltarengatik edo/eta beharrezko bitartekoak eta gaitasunak ez izateagatik,
harremanetarako aukera txikiak edo hutsak dituzten pertsonak daudenean.
Kanpoko harremana, batzuetan, gure erakundekoak ez diren pertsonen bidez ere egiten da:
azpikontratatutako entitateak, banatzaileak, etab., merkataritza, garraio eta salmenta lanak
egiten dituztenak, etab. Gure kanpoko “aurpegia” diren pertsonak.

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK
Gure erakundean pentsatuz:





Nor dago harremanetan “bezeroekin”?
Harremanak izateko denbora nahikoa al dute, harremanetan jartzeko arrazoi zehatzaz
harago?
Ezarritako harremanean oinarrituta, ekintzak egiteko behar diren gaitasuna,
bitartekoak eta ezagutzak dituzte?
Egungo egoeratik abiatuta, horrelako kontaktu motak zabaltzea planteatzen al
dugu?:
- Orain harremanik ez duten gure erakundeko pertsonei harremanetarako
aukerak emanez.
- Gaitasun, baliabide eta ezagutza osagarriak emanez, jarduteko gaitasuna
handitzeko.

Gure izenean elikagaien banaketa, garraioa, prestaketa, informazioa, saldu ondorengo
zerbitzua, garbiketa, prestakuntza… egiten dituzten kanpoko pertsonengan eta ekipoetan
pentsatuz:





Zer dakite gure erakundeaz? Ezagutzen gaituzte?
Horiei dagokienez, euren interesak eta lehentasunak ezagutzen al ditugu? Beste
edozein bezero gisa tratatzen ditugu?
Modu koherentean irudikatzen dute helarazi nahi dugun irudia, bezeroen pertsonei
buruzko informazio interesgarria ematen digute?
Gure eskaintza hobetzen laguntzen al diote gure erakundeari?

Laburbilduz:


Zer abantaila/aukera eta arrisku/eragozpen eskaintzen ditu gure erakundea kanpora
gehiago zabaltzeak?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
Gure erakundearen harremanetarako “irekiera”
Zeregina, galdera honetatik abiatuta, hau izan liteke:
1. Talde edo ekipo desberdinak identifikatzea, gure erakundearen barruan, duten
zeregin motaren arabera. Adibidez: zuzendaritza taldea, profesionalak, talde
komertziala, ekoizpena, bezeroari arreta emateko taldea, euskarria, etab.
2. Barneko talde edo ekipo horietako bakoitzarentzat, beren egungo egoerari buruzko
galderak egitea, adibidez:
 Zer erlazio-maila dute 1. taulan identifikatutako taldeekin?
 Zer ekarpen egiten dio bere zereginari 2. taulan iradokitako “bezeroak”
gehiago ezagutzeak?
 Zer gaitasun, baliabide eta ezagutzarekin jarduten dute kanpoarekiko
harremanetan?
 Beraien egungo egoerak muga edo eragozpenen bat dakar euren lana egiteko,
batez ere kanpoaldearekin harreman txikiagoa duten taldeetan?
3.

Kanpoaldearekin harreman maila txikiena duten barne-taldeetan pentsatuz, zer
abantaila/aukera eta arrisku/eragozpen sortuko lituzke etorkizunean kanpoharreman horiek areagotzea?

4. Zer egin dezakegu, orduan, gure erakundearen “bezeroekin” duten harremana
zabaltzeko?
3. taula. Barne-talde bakoitzaren "bezeroekiko" harremana, honako hauei dagokienez:
Taula hau “bezero” talde edo segmentu bakar batean pentsatuta egitea proposatzen dugu
“Bezero” talde edo segmentua (1. taulatik ateratakoa):

Barne taldeak
edo ekipoak

Harreman
maila

“Bezeroen”
ezagutza (2.
taula)

Harremanetara
ko gaitasunak
eta bitartekoak

Harremanaren zabaltze posiblea
Abantailak

Arriskuak

Ekintzak

Zuzendaritza
taldea
Profesionalak
Komertzialak
Ekoizpena
Arreta

Antzeko taula bat egin genezake gure izenean zereginak egiten dituzten pertsonentzat eta
taldeentzat.
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…

Trebetasun pertsonalak
Aurrez planteatutako ariketa norbanakoaren mailara eraman daiteke, gure erakundea osatzen
duen norbanako bakoitzaren trebetasun pertsonalen deskribapena eginez, alderdi hauetan,
besteak beste:







Hitz egiteko erraztasuna.
Adeitasuna.
Hitzik gabeko hizkuntza.
Enpatia eta entzuteko gaitasuna.
Konponbideak proposatzea, entzunalditik abiatuta.
Beste gai batzuk.

Trebetasun eta gaitasun horiek, identifikatu ondoren, hobekuntza-planen xede izan daitezke,
prestakuntzaren eta entrenamenduaren bidez.
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4. Noiz, zein unetan ditugu harremanak?

“Bezeroen” esperientziak hainbat une hartzen ditu: hasierako interesa, alternatiben bilaketa,
balorazioa, erabakia, harrera, erabilera, gozamena eta, hala badagokio, baztertzea/birziklatzea.
Esperientzia gure prozesuarekin (diseinua, fabrikazioa, salmenta, entrega, etab.) batera doa,
eta aldatu egiten da entregatzen/jasotzen den produktuaren edo zerbitzuaren arabera,
batzuetan neurrira diseinatuta eta beste batzuetan pertsona desberdinentzako elementu
berdin gisa.
Sekuentzia bikoitz horretan, harreman pertsonala bizia eta jarraitua izan daiteke fase guztietan
(adibidez, adinekoen egoitza batean), oso mugatua, edo baita hutsa ere (Internet bidez
erosten ditugun produktuak, adibidez). Baliteke gure sekuentzia zehatzak harreman-uneak
barne hartzea, eta baita “bezeroentzako” zereginak egiten ditugun beste une “itsu” batzuk ere,
haiekin inolako harremanik izan gabe.

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK


Identifikatuta al ditugu “bezeroekiko” harreman-uneak ikuspegi bikoitzean?:
o “Bezero” gisa dituzten esperientzien uneak.
o Gure garapen- eta eskaintza-prozesuaren barneko uneak.



Une horietan, identifikatu al ditugu funtzeskotzat jotzen ditugunak, irudi positiboa
sortzeagatik, salmentarengatik, azken gogobetetzearengatik…?



Pertsona horiei buruzko informazio nahikoa al dugu (2. galdera errepasatu) orain
ditugun harreman-uneetatik abiatuta?



Aurreko galderaren erantzuna ezezkoa bada, bi aukera izango ditugu:
- Orain kontaktuak ezartzen ditugun uneetan harremana hobetzea.
- Harreman-aukera berriak sortzea, kontakturik ez dagoen uneetarako.



Bi kasuetan:
- Nola jokatu harreman-uneak hobetzeko?
- Zer teknika erabili: elkarrizketak, talde fokalak, prozesuaren berrikuspenak,
gure instalazioetara bisitak, etab.?



Oro har, planteatu al dugu “bezeroen” lankidetza eskaintzen dizkiegun produktuak eta
zerbitzuak diseinatzeko eta garatzeko prozesuetan?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
“Uneak” “bezeroen” esperientzian
Lehen pauso gisa, “bezero” gisa izandako esperientziako uneen zerrenda egitea proposatzen
dugu, gure erakundeari eskaintzen dizkion harreman-aukerak aztertzeko. 1. taulan
identifikatutako lehentasunezko talde edo segmentu bakoitzerako egin beharreko ariketa da.
4. taula. “Uneak” “bezeroen” esperientzian
Taldeko edo segmentuko
pertsonei dagokienez
(euren lekuan jarrita):

Presente al gaude?

Zer gertatzen da?
Zer dakigu gertatzen
denari buruz?

Nola?

Zer egin dezakegu?

Interesa, beharra… sortzen
zait
Alternatibak, eskaintzak…
bilatzen ditut edo
eskaintzen dizkidate
Alderatzen eta baloratzen
ditut
Erabakitzen, erosten,
kontratatzen… dut
Jasotzen, erabiltzen,
kontsumitzen… dut
Baztertzen,
birziklatzen… dut

Lehen bi galderek, “Presente al gaude?” eta “Zer gertatzen da?”, harremanik ez dagoen une
“itsuen” inguruan zentratzen dute hausnarketa. Posible al da un horietakoren batean zer
gertatzen den imajinatzea? Adibidez, norbaitek, erosteko aukera desberdinei buruzko
informazioa bildu ondoren, onena baloratzen eta aukeratzen duenean.
Egoera horietako askotan ezin da presentziarik egon, baina bai ezagutza, adibidez, duela gutxi
antzeko erabaki baten esperientzia bizi izan duen “bezero” talde batekin hitz eginez. Horiek
entzuteak eta haiekin enpatizatzeak une “itsu” horiek ulertzeko gakoak emango dizkigu.
Gutxienez, une horiek “irudika” ditzakegu. Benetako elkarrizketa simulatzea benetako egoera
irudikatzen duten pertsonen bidez, “bezeroen” esperientziak irudikatzeko.
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“Zer egin dezakegu?” hirugarren galderari sendotasun handiagoz erantzuten zaio, “bezeroak”
hobeto ezagutzen baditugu. Horregatik azpimarratzen dugu garrantzitsua dela haien
errealitatea hobeto ezagutzea. Eta, era berean, gure presentzia eta lankidetzarako prestasuna
eskaintzea hainbat baliabide erabiliz: telefonoa, bisitak, aplikazioak, etab.
Salmentaren edo zerbitzu-ematearen une desberdinetan bertan egoteko prest egotea; esate
baterako, bere zerega garatzen laguntzeko, gure produktu eta zerbitzuen erabileran edo
birziklatzeko moduari buruzko zalantzak argitzeko, etab.
Adibide bat: enpresa hornitzaile bat bezero potentzial batzuekin harremanetan jartzen da
eskaini beharreko produktu edo zerbitzu zehatzik izan gabe, eta haien beharrak elkarrekin
aztertzea proposatzen die, etorkizuneko garapenak bilatzen laguntzeko. “Bezero” enpresak bi
modutan balora dezakeen egoera:



Balorazio negatiboa: “nire hornitzaileak ez du eskaintzeko ezer zehatzik, ez da
interesgarria”.
Balorazio positiboa: “gure beharretara egokitutako irtenbideak eskaini nahi dizkigu
hornitzaileak”. Eta prest dago epe ertainean saltzeko itxaropenarekin lan egiteko,
baina ez epe laburrean.

Laburbilduz, garrantzitsuena harreman-prozesuaren fase guztietan “bezeroen” esperientzia
bizitzea eta ulertzea da, gure erakundeak emandako erantzuna hobetzeko.
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Produktuak eta/edo zerbitzuak garatzeko “barruko” uneak.
Orain, barne-atazetara bideratzen dugu arreta, produktu edo zerbitzu berriak garatzeko edo
egungoak aldatzeko. Normalean ideietatik abiatuta aurrera egiten duen prozesua da, eta fase
desberdinetan zehazten da, azkenean egin arte.
Prozesu horretan, “bezeroekiko” lankidetza-aukerak desberdinak dira “barne-unearen”
arabera:



Hasieran, “ikusten” zailak izan daitezkeen ideiak kontrastatzen ditugu, batez ere
esperientzia eta ezagutza nahikorik ez badago.
Prozesuak aurrera egiten duenean eta amaitzen denean, baloratzea errazagoa da
xehetasunak bistan daudelako. Baina, aldi berean, erabaki asko hartuak dira jada,
proposamenaren elementu asko ezin dira aldatu.

Egoera horrek honako taula honi buruzko gogoeta-ariketa bat proposatzera garamatza:
5.taula. Produktuak/zerbitzuak garatzeko “uneak”

Une desberdinak

Produktu edo zerbitzu
berrietarako edo bertsio
berrietarako ideiak
bilatzea.
Ideia horietako baten
hasierako garapena.

Zein
fasetan
gaude?

Zer entzun eta ezagutu
dezakegu “bezeroez”?



Orain dagoenaren mugak,
behar bezala konpondu
gabeko beharrak eta eskaerak,
etab.



Aurrekoa gehi gure ideiaren
gaineko berrinterpretazio eta
hobekuntza proposamenak.

Garapenak, prototipoak,
betak eta abar
baloratzea.



Hasierako balorazioa,
merkaturatu ondoren.



Azken balorazioa,
denbora bat pasa
ondoren.



Aurrekoa gehi erabilera proba
mugatuak.

Aurrekoa gehi erabilera proba
osoak.
Balorazioa eta azken
gogobetetasuna.

23

Zer egin dezakegu?

5. Nola ezartzen ditugu harremanak?
Bitarteko digitalek goitik behera zabaldu dituzte “bezeroekin” harremanetan jartzeko aukerak.
Asko dira gaur egun “klik” bakarrarekin egiten diren eta lehen telefonoa edo presentzia fisikoa
eskatzen zuten lanak. Bestalde, eskura dagoen informazio kantitatea handitu egin da, erronka
berri bat sortuz: informazio kantitate handiak eraginkortasunez kudeatzea.
Zer eginkizun dute, orduan, harremanetarako “presentziazko bitartekoek”: aurrez aurreko edo
telefono bidezko harremanek? Nola uztartzen dira “bitarteko digitalekin”?

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK

Harremanetarako “bitarteko digitalei” buruz:






Garatu al ditugu bitarteko digitalak, gure lanaren hartzaile diren pertsonek gure
erakundearekin harremanetan jartzeko aukerak hobetzeko ikuspegitik?
Presentziazko bitartekoen ordezko edo osagarri al dira?
Informazio-iturri eraginkorra al dira haien kezkei, beharrei, eskaerei eta gogobetetzemailei dagokienez?
Gure erakundeari, eskaintzen ditugun produktuei/zerbitzuei edo gure lehiakideei
buruz eskura dagoen informazioa jasotzen eta kudeatzen al dugu?
Egiten ditugun lanetarako lagungarri diren kasuetan, gure erakundeko pertsonen
gaitasunak, erantzuteko bitartekoak eta ezagutzak areagotzen al dituzte?

Aurrez aurre edo telefonoz harremanetan jartzeko “presentziazko moduei” buruz:


Kontaktu presentzialak zeregin zehatzetan oinarritzen dira, edo informazioa biltzeko,
harremanetarako aukera berriak irekitzeko eta abarretarako aukera ere badira?
 Harreman horietan, proposatzen eta saltzen dugu, edo entzuten eta laguntzen dugu?
Bi roletatik, zein da gure jardueraren ardatza?
 Harreman berriak proposatzen ditugu, salmenta ez den beste helburu batzuk
dituztenak, adibidez, beharrak eta eskaerak atzematea, konponbideak elkarrekin
garatzea edo haien gogobetetasuna aztertzea helburu dutenak?
 Badago alderik gure erakundeko pertsonen eta profil profesionalen arteko harremanmodu horretan?
 Harreman eraginkorra lortzeko baliabide egokiak eskaintzen ditugu?
 Motibatzen al ditugu pertsonak harreman ona izateko? Pentsatu al dugu zer behar
duen pertsona edo profil bakoitzak harremanetarako gaitasuna hobetzeko?
 Nahikoa prestakuntza jaso dugu “bezeroekiko” harremanetarako behar diren
trebetasun eta gaitasunetan?
 Kontuan hartzen al ditugu genero-ikuspegia edo hizkuntza-eskuragarritasuna eta
bideak berdintasunezko tratua bermatzeko?
Oro har:


Bezeroen lankidetza bilatzen al dugu gure produktuak/zerbitzuak definitzeko eta
garatzeko eta gure kudeaketa hobetzeko?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
Hitz egiteko moduari buruz hausnartzea
Gure erakundeko pertsona baten eta gure lana jasotzen duen beste baten arteko elkarrizketan
pentsatzen badugu, gogoeta egiteko hainbat elementu planteatzen zaizkigu:









Denbora erabilgarria, eta denbora hori adostutako gaiak lantzeko nahikoa edo gutxi
izatearen sentsazioa.
Espazioaren baldintzak, leku abegikorra, zarata, tenperatura, argia, etab.
Elkarrizketaren arrazoia justifikatzea, zeregin jakin batera oso mugatuta edo beste gai
batzuetara irekita.
Elkarrizketaren hasiera, gure eskaintza proposatzean edo gure solaskideari entzutean
oinarritua.
Elkarrizketaren garapena, aukera desberdinak aztertzeko irekiagoa edo ez hain irekia.
“Entzuketa” mota, hitz egitean ematen ditugun “seinaleak”, transmititutako intereseta eskuragarritasun-maila.
Planteatutako gaien eta objekzioen aurrean agertutako argudioak eta justifikazioak,
eta baita adierazten ari zaiguna ulertzeko eta horren arabera jarduteko prestasuna
ere.
Entzundakoa oinarri hartuta, ekintzarako konpromisoak ixtea eta adieraztea.
Konpromiso indibidualak, gai zehatzei edo orokorrei erantzutea. Hitz egiten dutenak ez
diren beste pertsona batzuei eragiten dieten ekintzak.

Pentsa dezagun orain gure erakundeko hiru pertsonengan, bakoitzak antzeko elkarrizketa bat
aurrera eramaten. Euren zereginarengatik, gaitasunengatik eta kanpo-harreman mailarengatik
desberdinak diren hiru pertsona.




Zertan dute antza eta zertan bereizten dira euren elkarrizketa-moduak?
Zer ikas dezakete batak bestearengandik? Zer ikas dezakete elkarrekin?
Zein da gure erakundearen harremanetarako estiloa? Non hobetu dezakegu?

Gure elkarrizketei buruzko argibide batzuk
Gure elkarrizketak hobetzeko ideia batzuk proposatzen ditugu:



Solasaldia, hitz egiten ari garen pertsonarekin “konektatzen” lagunduko digun
garrantzi handirik gabeko gai batekin hastea. Zuzenean “harira” ez joatea.
Elkarrizketa “galdera ireki” batetik abiatuz planteatzea; galdera horrek ez du zehatzmehatz zehazten zein gairi buruz hitz egin nahi dugun. Horrelako galdera batek bi
erreakzio mota sortzen ditu normalean solaskideengan:
- Harridura eta nahasmena: “ez dut ulertzen zer galdetu nahi didazun, zertaz
hitz egin nahi duzun”. Galdera egin aurretik, pentsa dezagun elkarrizketaren
testuinguruan eta horrelako galdera batekin hasteko aukeretan (daukagun
denbora, konfiantza-maila, itxaropenak …).
- Segundo batzuetako nahasmenaren ondoren, oso litekeena da gurekin hitz
egiten ari den pertsonak “gure galdera berriro definitzea” eta elkarrizketa
hasteko gai jakin bat aukeratzea. Aukera anitzen artean, berak interesgarritzat
jotzen duen gai bat.
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Laburbilduz, galdera ireki bati emandako erantzun zehatza, berez, interesatzen
zaizkien gaiei buruzko oso informazio baliotsua da, eta, gainera,
elkarrizketarako interesa areagotzeko modua ere bada, hasieran
“hartzailearen” gai interesgarrietara bideratzen gaituelako.
Gure “hitzik gabeko lengoaia” lantzea, gure begiradaren, irribarrearen, keinuen eta
abarren bidez, entzuteko interesa adieraziz. Konturatzen al gara nola hitz egiten
dugun? Eremu horretan hobetu beharreko eremuak identifikatu al ditugu?
“Judizio eta erreakzio negatiboak” saihestea. Batzuetan, “bezero” batekin hitz
egitean, gustuko ez ditugun gaiak entzun ditzakegu, eta, agian, ez gaude ados entzuten
dugunarekin edo badakigu ez dela zuzena. Iruzkin horiek epaitu gabe eta haien
aurrean modu negatiboan erreakzionatu gabe jasotzeko dugun gaitasuna ere
garrantzitsua da elkarrizketan aurrera egiteko.
“Estimuluak, eta ez soluzioak” proposatzea. Oso ohikoa da aurrez kontrastatu nahi
ditugun ideiekin joatea elkarrizketa batera. Noizbait elkarrizketan sartu nahi ditugun
ideiak.
- Estimulu ireki gisa txertatzea, aldatu edo eraldatu daitekeen zerbait bezala,
elkarrizketa elikatzeko modu bat da.
- Aitzitik, konponbide itxi gisa aurkezteak, zeinaren aurrean "baiezko" edo
"ezezko" batekin bakarrik erantzun daitekeen, onarpen-sentsazio faltsua sor
dezake, izan ere, "ezetzak" emozionalki askoz ere garestiagoak baitira
emititzeko "baietzak" baino.
Elkarrizketa ixtea, eta horren ondoriozko ekintzak eta konpromisoak zehaztea.
“Bezeroekin” hitz egingo dugu, helburu espezifikoen arabera, horiek baitira
elkarrizketa baloratzera eramango gaituztenak, forma aldetik atseginagoa edo ez hain
atsegina izatetik harago.

Funtsezko uneetan jarduteko irizpideak ematea
Aurreko galderei buruzko hausnarketatik abiatuta, gure buruari dokumentu batzuk idaztea
(protokoloa?, prozedurak? …) edo/eta prestakuntza-ekintzak aurrera eramatea jarri
diezaiokegu eginbehar gisa, funtsezko uneetan jarduteko irizpideak emanez.
Hainbat ekintza, bi helbururekin:



Irizpideak bateratzea eta balioak sustatzea eta esperientziatik ikastea, erakundearen
“estilo komuna” sortzearen alde lan egitea “bezeroekiko” harremanetan eta eskaini
nahi diegun tratuan (enpatia, etika, berdintasunezko tratua, adiskidetasuna…)
Egoera jakin batzuk bultzatzea, adibidez, bakarrik jarduten duten pertsonak edo duela
gutxi erakundean sartu direnak.

Entzutea komunikabide digitaletan
Baliteke kontraesana izatea kontaktu pertsonalik ez dagoen inguruneetan “entzuteaz” hitz
egitea. Kontzeptua lausotzen egon gaitezkeela onartuz, komunikabide digitaletan entzuteari
buruzko galdera batzuk planteatzen ditugu:
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“Bezeroek” hainbat alderdiri buruz argitaratzen duten foroak identifikatu al ditugu?
o Iruzkinak, kexak, iradokizunak, etab. eskaintzen dituen produktu eta zerbitzuei
buruz, bai gure erakundeaz, bai merkatuan dauden eta lehiatzen garen beste
batzuez.
o Gure eskaintzaren ordezko elementuei buruzko beste iruzkin eta iradokizun
batzuk (aurrez aurreko prestakuntza eskaintzen badugu, agian “on line”
prestakuntzaz esaten dena jakin nahiko genuke).
o Alderdi desberdinei buruzko beste iruzkin eta iradokizun batzuk, etorkizuneko
garapenei bide emateko.
o Gure erakundearen irudiari, izen onari eta ospe mailari buruzko iritziak. Gure
irudia eta antzeko produktuak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten beste
erakundeena.
o Gure jarduerari eragin diezaioketen beste gai batzuk, adibidez, lege-esparruari,
egoera ekonomikoari, merkatu berriei, aldaketa teknologikoei eta abarri
buruzkoak, etab.
Foro horietako informazioa bildu eta aztertzen dugu?
Erabiltzen al ditugu elementu teknologikoak “bezeroekin” harremanak izateko? Gure
lana errazten dute, eraginkorragoak izaten laguntzen digute?
Harremana areagotzen eta “bezeroentzako” lan egiten dugun pertsonak hobeto
ezagutzen laguntzen digute?
“Bezeroei” dagokienez, badakigu zer iritzi duten baliabide teknologikoei buruz?
“Lagunkoitzat” eta positibotzat jotzen dituzte?

Estilo-eskuliburua

Komunikabideek “estilo-eskuliburua” izan ohi dute, dokumentuak idazteko irizpide eta arau
multzo bat biltzen duen gida.
Praktika hori, beste erakunde batzuetan aplikatuta, erabilgarria izan daiteke erabilitako
adierazpenak koordinatzeko eta, hartara, “bezeroentzako orientazioa” hobetzeko.
Estilo-eskuliburu hau idazteko proposamen batzuk:




Erabili nahi ditugun kontzeptuak eta terminoak. Adibidez, gaixoa, erabiltzailea edo
bezeroa?
Erabiltzeko baldintzak eta testuinguruak.
Saihestu beharreko kontzeptuak eta terminoak. Arrazoiak.

Baita:



Erakundeko pertsonek ulertzen, partekatzen eta erabiltzen dituzten galdetzea.
Eta nola erabiltzeak emaitza positiboak sortzen dituen “bezeroekiko” harremanetan.
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6. Nola kudeatzen dugu bildutako informazioa?

Erakundeetan norbanako gisa erlazionatzen gara, baina kolektibo gisa jarduten dugu.
Erabakiak hartzeko prozesuak aldez aurretik banakako ikuspegiak integratzea eskatzen du.
Pentsa dezagun une batez elkarrizketa berean parte hartzen ari diren bi pertsonengan;
laburpen bat egiteko eskatzen badiegu, ziur asko laburpenak nabarmen desberdinak izango
dira. Gure sentsibilitate, interes, ezagutza, esperientzia eta abarretan oinarrituta
interpretatzen dugu errealitatea.
“Bezeroak”

Akzioa
Ikuspegi
partekatua

Entzute pertsonalak

Hausnarketa kolektiboa

Ikuspegi indibidualak integratzea zaildu egiten da erakundeen dimentsioak eta distantzia
fisikoa eta kulturala handitu ahala.
Erakunde bakoitzak askotariko estiloak erabiltzen ditu banakako ikuspegien integrazioan,
partaidetza eta hierarkizazio mailak konbinatuz, erakundearen kultura, ezaugarriak eta
erabilitako bitartekoak kontuan hartuta.
Aurreko edozein egoeratan, jasotako kanpoko informazioaren, hausnarketa prozesuen
(aurreko galderan aipatutakoak) eta eman beharreko erantzunari buruzko azken erabakien
arteko komunikaziorako kanalean dago klabea. Kanal arin batek gure erakundearen emaitzak
hobetuko ditu, zalantzarik gabe.
Erlazionatutako galderak






Nola integratzen ditugu gure erakundeko pertsona bakoitzak “bezeroei” buruz dituen
informazioa eta ezagutza?
Definituta/ezarrita al dugu banakako ikuspegiak integratzeko partaidetzarako
prozesurik? Nork hartzen du parte? Nola hartzen da parte? Nola lortzen dira akordioak
eta erabakiak?
Ba al dugu “bezeroen” gaineko aplikaziorik edo erregistro-sistemarik (CRM motakoa)?
o Zer elementu jasotzen ditu aplikazio edo erregistro-sistema horrek? Egindako
kontaktuak, harremanean sortutako ideiak eta iruzkinak, parte hartzeko barneprozesuak, lortutako akordioak, lortutako emaitzak, etab.
o Nor sartzen da eta hartzen du parte aplikazio edo erregistro-sistema horretan?
o Harremanen kudeaketan laguntzen al digu?
Nola bermatzen ditugu gure bezeroen segurtasuna eta eskubideak euren datuen
tratamenduan?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
Gure harreman-estilo kolektiboa
3. galderan (“Nortzuk erlazionatzen dira?”) egindako ariketan, gure erakundeko pertsona-talde
desberdinak identifikatu ditugu, bakoitzaren zereginaren eta kanpoarekin duen harremanmailaren arabera.
Orain, pertsona horien arteko harreman estiloaz eta ekintza kolektiborako irizpideez
hausnartuko dugu. Nola hartzen ditugu egingo dugunari buruzko erabakiak?
Ariketa egiteko, gure erakundearen barruan hiru pertsona-talde bistaratzea iradokitzen dugu:
A. Lehenengo taldea eskaintzen ditugun produktu eta zerbitzu motei, horien ezaugarriei
eta abarrei buruzko erabaki garrantzitsuenak hartu ohi dituzten pertsonek osatzen
dute. Horiek gidatzen dute, nolabait, kanpo-harremana.
B. Bigarren taldea kanpoarekin harremanetan dauden pertsonek osatzen dute. Batzuetan
A talde berekoak izan daitezke, baina beste batzuetan desberdinak dira; erabakitzeko
gaitasun mugatua edo hutsa duten pertsonek izan dezakete harremana.
C. Hirugarren taldea kanpoarekin harremanetan ez dauden edo/eta erabakiak hartzeko
gaitasunik ez duten erakundeko beste pertsona batzuek osatzen dute. Hirugarren talde
hori, kasuen arabera, oso handia edo txikia izan daiteke, edo horrelakorik ez egotea
ere gerta daiteke.
Hiru talde horien arteko harremanei buruzko galdera batzuk planteatzen dira:






Argi eta garbi zehaztuta daude, ala zaila da haien arteko mugak markatzea?
A taldeari dagokionez, kanpoko ekintza gidatzen duten pertsonek: Nola jasotzen dute
kanpoko informazioa? Zuzeneko harremanik al dute “bezeroekin”? Nola jartzen dira
harremanetan B taldeko pertsonekin, harremana dutenekin?
B taldeari dagokionez, kanpoaldearekin harremanetan dauden eta harremana duten
pertsonak: Lan egiten duten pertsonekin harremanak izateko gaituta eta prestatuta al
daude, egiten dituzten zeregin zehatzetatik harago? Kanpoko harremana hobetzeko
ekintzen aukeraketan parte hartzen al dute? Informazio nahikoa jasotzen al dute?
C taldeari dagokionez, kanpoaldearekin harremanetan parte hartzen ez duten
gainerako pertsonak: Nola iristen zaie kanpoko informazioa? Nahikoa al dira bide
horiek euren lana behar bezala egiteko? Kanpoko harremana hobetzeko ekintzen
aukeraketan parte hartzen al dute modu batean edo bestean?

Bereizitako lantokiak dituzten erakunde handien kasuan, antzeko ariketa bat egin genezake,
inplikatutako hiru taldeen definizioa aldatuz, matrizea “A Talde” gisa eta bereizitako lantokiak
“B, C… Talde” gisa jarriz.
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CRM, harremanak erregistratzea eta kudeatzea.

Kudeaketako aplikazio informatikoetan ohikoa den modulu bat CRM “Customer Relationship
Management” da, eta, laburbilduz, “bezeroekin” eta “bezeroentzat” egiten ditugun lanak
erregistratzea eta partekatzea proposatzen du.
CRMren azpian dagoen ideiatik abiatuta, eta tresna zehatza edozein dela ere, galdera batzuk
proposatzen ditugu:


identifikatuta eta erregistratuta dauzkagu gure erakundeak eskaintzen dituen
produktu eta zerbitzuen hartzaileak?



Badugu pertsona horiei buruzko informaziorik, hala nola ezaugarriak, lehentasunak,
erosketa- eta erabilera-esperientziak, harremanen historikoa, etab. (ikus 4. galdera,
“Lan egiten dugun erakundeen mapak”)?



Eskura dugun informazioa…
o
o

Aukera ematen digu taldeak segmentatzeko eta bereizteko, produktu eta
zerbitzu espezifikoak proposatzeko?
Pertsonalizatzeko, banakako arreta eskaintzeko aukera ematen digu?



“Bezeroekiko” harremanetik sortutako ideiak, iradokizunak,
proiektuak eta abar ere erregistratzen eta kudeatzen ditugu?



Informazioa eskuragarri al dute “bezeroekin” harremanetan dauden gure erakundeko
pertsonek, beren lana egiteko komenigarria denean?



Erregistro-sistema “bezeroekin” ditugun elkarrekintza berriekin elikatzen eta hazten
da?



Berrikusi eta eguneratu egiten da?
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proposamenak,

7. Nola aplikatuko dugu harremanaren emaitza?
Harremanak izaten ditugu, entzun, partekatu eta ekintza zehatzak proposatzen ditugu, gure
erakundeak “bezeroen” aurrean ematen duen erantzuna hobetzeko, horrela, haiekin dugun
lotura handitzea bilatuz.
Erantzun hobeak hau eskatzen du:




Produktuak eta zerbitzuak hobeto egokitzea "bezeroen" beharrizan eta eskaeretara,
eurentzat esanguratsua den guztian.
Pertsona horientzat produktu eta zerbitzu berriak garatzea, konpondu gabeko beharrei
erantzuteko.
“Bezero” talde berriak bilatzea, gure egungo zeregina osatzen duten produktuak eta
zerbitzuak eskaintzeko edo, agian, une honetan gure lanaren oinarri ez direnak
eskaintzeko.

Nolanahi ere, gure produktu eta zerbitzuen eskaintza diseinatzeaz arduratzen diren pertsonek
ba al dute “bezero” talde edo segmentu desberdinen kezkei, eskaerei eta iritziei buruzko
informazio eta ezagutza egokirik?

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK




“Bezero” talde edo segmentu desberdinei eskaintzen dizkiegun produktu eta zerbitzu
moten definizio argia al dugu?
Gure eskaintza zabaltzea planteatzen dugu?
o Produktu eta zerbitzu berriekin.
o Pertsona talde desberdinentzat.
Laburbilduz, gure eskaintzak, gure produktuek eta zerbitzuek, erantzun egokiena
ematen al diete beraien eskaerei eta eskakizunei?

ARIKETAK ETA JARDUKETAK
QFD, eskaerak barneko erabakiekin alderatzea

“Bezeroek” eskatzen digutenaren eta eskaera horiei ematen diegun erantzunari buruz
erakunde barruan hartzen ditugun erabakien arteko kontraste-ariketa bat proposatzen dugu.
Funtsean, sarrera bikoitzeko taula baten gainean lan egitean datza, bi elementuak uztartuz.
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6. taula. Kanpoko eskariak eta barne-prozesuko elementuak
Barne-prozesuko elementuak …
Kanpoko eskariak
Eskaintza eskaria

Materiala biltzea

Fabrikazioa

Muntaketa

Entrega azkarra …
Akatsik gabe …
… egokitua
…

Lehenengo pausoa “bezeroen” eskariak eta beharrak jasotzea da. Zeregin hori hainbat
bitartekoren bidez egin dezakegu: galdetegiak, elkarrizketak, talde fokalak, behaketa, jasotako
kexak eta erreklamazioak…
Planteatutako eskaerek, jarduera eremu eta sektore bakoitzerako egokienak diren hitzekin
idatzita, “bezeroei” eskaintzen dizkiegun produktuak eta zerbitzuak zein irizpidetan oinarrituta
har daitezkeen optimotzat argi eta garbi identifikatzeko aukera emango dute.
Kanpoko eskari horiek lerroen goiburuetan egongo dira.
Zutabeen goiburuetan barne-prozesuko elementuak jarriko ditugu: funtsezko zereginak,
produktuaren/zerbitzuaren osagaiak, etab. Bi kasuetan garrantzitsua da zehaztasunez
definitzea, elementu bakoitzaren edukiei buruz zalantzarik ez izateko.
Bi goiburuak osatu ondoren, gelaxka bakoitzean eskariaren eta barne-elementuaren arteko
erlazioa aztertuko dugu, bi mailatan:



Bi alderdien artean dagoen harreman-maila: handia, ertaina, baxua edo hutsa. Eskala
horri balioak esleituko dizkiogu, eta emaitzak batuko ditugu, kanpoko eskariei
erantzuten gehien laguntzen duten barne-elementuak hautemateko.
Barneko elementu edo zeregin bakoitzak izan ditzakeen hobekuntzak, planteatutako
kanpoko eskari bakoitzari dagokionez.

Ariketa hau QFD teknikaren (Quality Function Deployment, edo Kalitate Funtzioaren
Hedapena) laburpen bat da, hasieran Japonen Toyotak garatua.

32

…

8. Nola ebaluatuko dugu harremana?
“Bezeroekin” ditugun harremanak ebaluatzeko modurik ohikoena sortzen ditugun salmenten
edo/eta ditugun erabiltzaileen, matrikulen eta abarren bidez egitea da. Hori eragiten duten
arrazoiak azaltzen ez dituen adierazle bat.
Muga horiek, beste ebaluazio modu batzuk behar dituzte. Oso ohikoa den batek, galdera
zuzenak erabiltzen ditu: nolakoa izan da gure harremana? Zer asebetetze-maila sortu diegu?
Galderaren formak eta baldintzek eragina dute jasotako informazioaren kalitatean eta
erantzunek ondorio argiak ateratzeko duten gaitasunean. Ez da gauza bera ordenagailu bateko
pantailan aurpegitxo irribarretsuen gainean sakatzea, edo, talde fokalak, world cafeak,
elkarrizketa pertsonalak… erabiliz aurpegitxo horietako bat zergatik aukeratu dugun azaltzea.
Zeharkako beste ebaluazio-bitarteko batzuetara ere jo daiteke, hauekin lotutakoak:






Gure lanaren hartzaile diren pertsonen erantzuna: kontsultak, kexak, “bezero” berriak,
gomendioak, errepikapenak, etab.
Barneko datuak: erantzunerako denborak, kalitatearen adierazleak, etab.
Gure lanaren hartzaile diren pertsonekiko harremanaren jarduera-maila: egindako
harremanak, taldeen iradokizunak eta proposamenak, etab.
Eraginkortasuna informazioa biltzeko bitartekoetan.
Beste batzuk.

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK







Nola ebaluatzen ditugu “bezeroekin” ditugun harremanak?
Jarduera neurtzen eta ebaluatzen al dugu harremanean?: izandako harremanak, parte
hartu duten pertsonak, sortutako proposamenak, etab.
Harremanaren emaitzak neurtzen al ditugu, eraginkortasunari, gogobetetzeari,
fideltasunari eta abarri dagokienez?
Gogobetetzea neurtzeko sistematika daukagun kasuetan, beraien iritziak eta erabakiak
ulertzeko aukera ematen al digu? Baliagarria zaigu gure produktuak eta zerbitzuak
hobetzeko?
Barneko beste datu batzuk erabiltzen al ditugu harremanaren jarraipena egiteko?
Azken batean, gure harremanaren emaitzak 2. galderaren helburuei (“Zertarako
erlazionatzen gara”) erantzuten al die?
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ARIKETAK ETA JARDUKETAK
“Bezero”-ekiko harremana neurtzeko moduari buruzko galderak.
Erakunde askok euren gogobetetze-mailari buruz galdetzen diete “bezeroei”, ondoren
bildutako datuak aztertzeko eta hobetzeko ekintzak proposatzeko. Zeregin horri dagokionez,
zenbait galdera proposatzen ditugu:
Erabiltzen ditugun galdeketei dagokienez:


Erantzuten duten pertsonen ikuspegitik diseinatu al dira, garrantzitsutzat jotzen diren
gaiak barne, eta garrantzitsutzat jotzen ez direnak baztertuta?



Erantzun esanguratsuak lortzeko bezain zehatzak eta laburrak4 al dira, behar besteko
arretarekin emandakoak?



Bertsio desberdinak al dituzte, erantzuten duten talde edo pertsona moten arabera?
Soilik talde bakoitzak esanguratsutzat jotzen duena erantzuteko egokituta al daude?



Lengoaia argia eta zalantzarik gabea erabiltzen al dute? Erantzuten duenarentzat zein
emaitzak aztertzen dituen erakundearentzat? Ba al dago galdera/erantzun bakoitzaren
esanahiari eta interpretazioari buruzko zalantzarik?

Galdetegiak banatzeko moduari buruz:


Erantzun dezakeen pertsona kopuru esanguratsu batengana iristen al da? Zer
erantzun-ehuneko lortzen dugu?



Azkenean erantzuten duten pertsonak, galdeketaren xede den kolektiboaren ordezkari
al dira? Ba al dago batez ere ezaugarri jakin batzuk dituzten pertsonek erantzun dutela
uste izateko zergatirik?



Ba al dugu erantzuten duten pertsonek euren erantzunen ondorioz hobekuntzaekintza eraginkorrak itxaroten dituztela adierazten digun informaziorik? Argi eta garbi
adierazten al dugu jardungo dugula, eta galdetegia ez dela gerora ondoriorik izango ez
duen tramite burokratiko hutsa?



Kontaktuak, galdetegiak banatzeko, iritzi kualitatiboak jasotzeko (ohar bat ematen
digute eta hori justifikatzen duten arrazoiak hitzez azaltzen dizkigute) eta lortutako
puntuazioak hobeto ulertzeko baliatzen al ditugu?

“Bezeroen” gogobetetzearekin lotutako barneko datuen analisiari dagokionez:


Identifikatu ditugu “bezeroen” gogobetetasunaren funtsezko faktoreak? Zer dela eta
baloratzen dira jasotako produktuak eta zerbitzuak?



Ba al dago funtsezko faktore horietakoren batekin lotura handia duen, eskuragarri
dagoen edo bildu eta neurtu daitekeen barneko daturik? Adibidez, prestatzerakoan

4

Fred Reichheld-ek, “Galdera erabakigarria” liburuan (Harvard Business School Press, Deustuk
argitaratua), galdera bakarra egitea proposatzen du: “Zure lagun eta senideei gomendatuko zeniguke?”.
Erantzuna positiboa bada (8tik gora), ez da besterik egin behar. Bestela, sakondu egin beharko da.
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eta entregatzerakoan denborak neurtzen ditugu, epea funtsezkoa dela dakigulako.
Edo, zerbitzuen ikuspegitik, planteatzen zaizkigun gaiak behar bezala ebazteko zenbat
egun behar ditugun kontatuko ditugu.


Era sistematikoan biltzen al ditugu barneko datu horiek? Aztertzen al ditugu
aldaketak? Analisi horretatik abiatuta, hobekuntzarako eta zuzenketarako ekintzak
gauzatzen al ditugu?

Eta galdera-sortetatik, barneko datuetatik, elkarrizketetatik, talde fokaletatik eta beste
edozein iturritatik eratorritako ekintzak eta proposamenak aztertzeko zereginei buruz:


Emaitzak taldean aztertzen al ditugu, profil desberdinetako pertsonekin, hobeto
ulertzeko eta hobetzeko ekintzak proposatzeko?



Inkestetako datuak eta elkarrizketetan eta talde fokaletan jasotako iritzi kualitatiboak
konbinatzen al ditugu?



Barneko beste datu batzuk ere ebaluatzen al ditugu, iritzi kualitatiboak eta inkesten
emaitzak hobeto ulertzeko?



Kanpoko datuak bilatzen al ditugu, beste inkesta batzuekin eta barneko adierazleekin
konparatzeko?



Analisi-lan horiek era sistematikoan eta etengabe egiten al ditugu, jarraipena eta
ebaluazioa egiteko, horretarako konparazio taulak eta grafikoak erabiliz?



Inkesten emaitzak eta ekintza-planak “bezeroei” jakinarazten dizkiegu, hala
dagokionean?
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9. Nola aintzatesten eta eskertzen dugu?
“Bezeroen” bizitza hobetzeko ditugu harremanak. Haien kezkak eta proposamenak entzunez
egiten dugu hori. Euren iritziak ematen dizkigutenek opari bat egiten digute. Gure lana
hobetzeko funtsezko informazioa da.
Haien ekarpena aitortzea eta eskertzea da harreman-prozesua osatzen duen zeregina. Hainbat
modutan egin dezakegu, banaka edo taldean. Adibidez, erakunde batzuek bezeroen edo
erabiltzaileen taldeak sortzen dituzte, eta horiek zenbait abantaila jasotzen dituzte parte
hartzeagatik eta iradokizunak emateagatik.

ERLAZIONATUTAKO GALDERAK





Gure lana hobetzeko “bezeroen” laguntza eskatu dugun kasuetan, pentsatu al dugu
zergatik dauden laguntzeko prest?
Ekintzak gauzatu al ditugu motibatzeko, lankidetza hori areagotzeko? Zein emaitzekin?
Diseinatu al dugu lankidetza areagotzeko eta haien ekarpenak aitortzeko eta
eskertzeko sistematikarik?
Eskertzen al dugu, nolabait, gure erakundearekin kolaboratzen dutenean egiten
diguten oparia?

ARIKETAK ETA JARDUKETAK
Lankidetza-foroak.
Erakunde batzuek kanpoko lankidetza bilatzen dute, euren produktuak/zerbitzuak eta
kudeaketa hobetzeko. Hainbat ekintza egin daitezke:





Lankidetzan aritzeko eta horretarako bide eraginkorrak irekitzeko nahia adieraztea.
“Bezeroek” berez sor ditzaketen kanalak behatzea eta elikatzea, sare sozialetako
foroen bitartez, adibidez.
Lankidetzan aritzeko prest dauden pertsonen arteko konexioa erraztea. Eta baita
haien eta gure erakundeko pertsonen artean ere, hobekuntza-jarduera gure
erakundearen eremutik harago hedatuko duten sareak sortzea bultzatuz.
Egindako ekarpenak aitortzea eta era publikoan eskertzea, eta galdera honi erantzun
eraginkorra ematea: zerk motibatzen ditu pertsona horiek gurekin lankidetzan
aritzera?

Lankidetzak ahalegin-maila jakin bat eskatzen duen kasuetan, erakunde batzuek pertsona talde
txiki batera eta denbora jakin batera mugatzen dute lankidetza (adibidez5:: 14 bezerok
osatutako batzordea, urtero 7 berritzen dira).

5

Benetako adibidea, CTI Soft enpresatik aterata https://www.spyrosoftware.com/
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GALDERAK ETA KUDEAKETA
AURRERATUAREN EREDUA
“Bezeroekin” dugun harremana zeharkako esparrua da erakundeen kudeaketan. Ondorengo laukian, presentzia
esanguratsuena duten KAEko (2018ko bertsioa) azpi-elementuak laranjaz markatuta ikus daitezke:
Gidako galderak

KAEren azpi-elementuak

1.
Norentzat
dira gure
produktuak
eta
zerbitzuak?

2.
Zertarako
erlaziona
tzen
gara?

3.
Nortzuk
erlaziona
tzen
dira?

4. Noiz,
zein
unetan,
erlazionatz
en gara?

5. Nola
erlazionat
zen gara?

ESTRATEGIA ELEMENTUA
E.1 Estrategia definitzeko
beharrezkoa den informazioa nola
kudeatzen dugun
E.2 Estrategia nola hausnartzen eta
ezartzen dugun
E.3 Estrategia nola hedatzen dugun
E.4 Estrategia nola komunikatu,
berrikusi eta eguneratzen dugun
BEZERO ELEMENTUA
C.1 Bezeroekiko harremanak nola
kudeatzen ditugun
C.2 Bezeroentzako produktuak eta
zerbitzuak nola diseinatu, garatu
eta merkaturatzen ditugun
C.3 k nola produzitu eta banatzen
ditugun eta zerbitzuak nola ematen
ditugun
C.4. Hornitzaileekiko harremanak
nola kudeatzen ditugun
PERTSONA ELEMENTUA
P.1 Pertsonak nola erakartzen,
hautatzen, ordaintzen eta zaintzen
ditugun
P.2 Pertsonen ezagutza,
konpetentziak eta talentua nola
zaintzen eta garatzen ditugun
P.3 Pertsonen konpromisoa eta
motibazioa nola bultzatzen dugun
P.4 Pertsonen lidergo-gaitasuna
nola areagotzen dugun
GIZARTE ELEMENTUA
S.1 Gure gizarte ingurunearekiko
konpromisoa nola kudeatzen dugun
S.2 Ingurumen iraunkortasuna nola
bultzatzen dugun
BERRIKUNTZA ELEMENTUA
I.1 Berritzeko gure helburuak eta
estrategia nola zehazten ditugun
I.2 Berritzeko barne testuingurua
nola sortzen dugun
I.3 Berritzeko gure ingurunearen
ahalmena nola baliatzen dugun
I.4 Ideia eta proiektu berritzaileak
nola kudeatzen ditugun
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6. Nola
kudeatzen
dugu
jasotako
informazioa?

7. Nola
aplikatzen
dugu gure
harremanar
en emaitza?

8. Nola
ebaluatze
n dugu
erlazioa?

9. Nola
aintzateste
n eta
eskertzen
dugu?
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