
                                                                                                                             
 

 

 
NEURE BURUAREN ORDEZKARIA NAIZ 

 

Arlo artistikoan eta kulturalean dabiltzan askori kontu gaitza iruditu ohi zaie 

beren lana saltzea.  

Nola aldatu uste hori? Zer egin behar da norbere gaitasun komertzialak atera 

eta norbere lanaren zerbitzura jartzeko? Nola kendu burutik saltzailea pertsona 

“ez zintzo” bezala irudikatzen duen ideia, zuk erosi nahi ez arren saldu egin nahi 

dizunarena? Eta nola bihurtu harreman komertzialak zerbait interesgarria, 

aberasgarria eta, are, dibertigarria? 

Saltzea oinarrizkoa da zure negozioak aurrera jarraitu ahal izan dezan. 

Managerra izatea aukera bat da. Baina, zu zeu izango bazina zure lana saltzeko 

pertsonarik onena?   

Lan ona egiten duen ordezkari batek argi izan behar du zer eta nola egiten 

duzun. Zure indarguneak ezagutu eta adituak ez direnei azaltzeko gai izan behar 

da. Hitz egiten baino, galdera irekiak egiten dakien norbait izan behar da. 

Galdera ireki asko. Entzun egiten du eta bezeroek ase nahi dituzten 

beharrizanak topatzen daki. 

Baina jarraitu aurretik, geldi gaitezen apur bat eta pentsa dezagun: Zer nolako 

gaitasunak/ezagutzak izan beharko lituzke zure ordezkariak? 

 Entzuteko gaitasuna 

 Enpresaren estrategia orokorra ezagutzea 

 Bezero toxikoak detektatzen jakitea (prezioari soilik begiratzen diotenak 

eta ez dituztenak baloratzen lana eta denborak)  

 Pertsona sortzailea, malgua 

 Proaktiboa, ekintzailea, ausarta 

 Negoziatzeko gaitasuna 

 Bere zeregin nagusia izan dadila, konstantea izan dadila eta bere 



                                                                                                                             
 

 

jarduera errentagarria izan dadila 

 Jendetasuna 

 Proposamenak ondo idazten jakitea  

 Norbere buruarengan konfiantza duena 

 Bezeroekin enpatia duena baina guztiari men egiten ez diona 

 Beharrizanak detektatzen dakiena 

Eta zu zeu izango bazina zeure managerra? Zein gaitasun azaleratu ditzakezu 

jarduera horren bitartez? Pentsatu lehenago izandako lanetan, beharrezko 

gaitasun horiekin bat datorren zure aurpegi hori azalarazten duten zure 

bizitzako beste alderdi batzuetan.  

Jardun komertzialean hasteko behar dena:  

 Nori deitu jakitea: estrategia apur bat behar da helbide zehatz batera 

joateko eta abiadura nahiz esperientzia irabazteko.  

 Zure produktuak edo zerbitzuak zein beharrizan asetzen dituen jakitea 

 Zure produktuari sendotasuna emango dien argazki edo materialen 

lagin bat.  

 I-R-T-E-T-E-A: Norantza zehatza duen ekimena izatea gakoa da.  

 

Batzuek diote hamar harreman komertzialetatik proiektu bat ateratzen dela. 

Bada, harrigarria iruditu arren, arrakastaren ratioa are handiagoa da. Hori 

gertatzeko, hasierako elkarrizketan, hitz egin baino, entzun egin behar da, eta 

konfiantzazko giroa sortu, solaskideari irekitzeko eta benetan behar duen horri 

buruz mintzatzeko aukera eman ahal izateko.  

 

Zeure buruaren ordezkari bazara hobeto egin ahal izango duzu lan zure 

bezeroekin, zuzenean ezagutuko baitituzu beren beharrizanak. Hori bai, argi 

izan behar duzu zure ni-artista eta ni-manager rolen arteko bereizketa. Hala, 

bakoitzak bere lana ahalik eta ondoen egin ahal izango du. Ausartzen al zara? 

 


