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O książce

Mimo znaczących zmian w gospodarce w ciągu ostatnich dziesięcio-
leci i coraz większej liczby przedsiębiorstw sprzedających wiedzę lub 
usługi, zakup to nadal bardzo istotny czynnik w wielu firmach i or-
ganizacjach. Aby osiągnąć sukces w zawodzie kupca lub pracownika 
działu zakupu, potrzeba sporej wiedzy i wielu umiejętności. Celem tej 
książki jest pomóc Ci w ich nabyciu.

Życzę Ci przyjemnej lektury i mam nadzieję, że treść tej książki 
pomoże Ci w osiągnięciu sukcesu w pracy kupca oraz że Twoi 
dostawcy i klienci docenią Twój profesjonalizm i współpracę z Tobą.

Książka powstała w oparciu o stworzony przeze mnie poradnik na 
temat technik zakupu w wersji audio. W pracach nad poradnikiem  
w wersji papierowej uczestniczył Björn Lundén, który zredagował 
materiał.

Książka jest częścią serii poradników, w skład której wchodzą na-
stępujące tytuły: Techniki negocjacji, Techniki prezentacji, Techniki 
sprzedaży, Techniki zakupu oraz Osobista efektywność.

Jest to już trzecie wydanie tego tytułu w Polsce. Będziemy wdzięczni 
za wszystkie rady i propozycje do następnych wydań tej książki.

Gdańsk, lipiec 2014

Lennart Rosell
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Proces zakupu

Zamawiając towary, musisz być konsekwentny w działaniu. Powi-
nieneś zawczasu ustalić pewne zasady postępowania, które ci w tym 
pomogą. W przeciwnym razie możesz wpaść w jedną z wielu czyhają-
cych na ciebie pułapek.

Specyfikacja wymogów i postępowanie ofertowe
Jedną z pierwszych czynności składających się na proces zakupu 
jest przygotowanie specyfikacji wymogów zawierającej wymagania 
dotyczące wykonania, funkcji, właściwości itp., jakie stawiasz 
w stosunku do danego towaru lub usługi. Następnie wysyłasz 
zapytania ofertowe do poszczególnych dostawców. Ważne jest, aby 
jasno określić, jakie zasady będą obowiązywać w trakcie postępowa-
nia ofertowego. Jak będą wyglądać wasze zapytania ofertowe? Jakie 
informacje mają się znajdować w ofertach dostawców? Tego typu 
kwestie powinny być ustalone w planie zakupu.

Jeśli oferty nie będą miały podobnej formy, trudno będzie je ze 
sobą porównać, a czasami będzie to wręcz niemożliwe. Skąd masz 
wiedzieć, kto oferuje ci najniższe ceny, jeśli każda oferta zawiera 
inny zakres informacji? Pamiętaj, aby wyraźnie określić, jakie infor-
macje powinny zawierać poszczególne oferty, a unikniesz podobnych 
problemów.

Zastanów się, do ilu dostawców chcesz skierować swoje zapytanie 
ofertowe. W najlepszym wypadku udało ci się już nawiązać na tyle 
dobrą współpracę z jednym z twoich dostawców, że nie masz potrzeby 
prosić o oferty innych. Jednak w przypadku pewnych rodzajów 
produktów konieczne jest zebranie ofert od więcej niż jednej firmy. 
Decyduje o tym specyfika danej sytuacji zakupowej.

Ceny maksymalne
Jeśli dobrze znasz rynek i potrafisz obliczyć, ile mniej więcej powinny 
kosztować poszczególne produkty, możesz przedstawić dostawcom 
swoje ceny maksymalne. Podając cenę maksymalną danego produktu, 
dajesz dostawcy do zrozumienia, że nie jesteś przygotowany na to, 
aby zapłacić za niego więcej.
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Wiele dużych firm sprawnie posługuje się tą techniką w kontaktach 
ze swoimi dostawcami. Działania takie przynoszą kilka korzyści:

	 Jeśli cena jest dla ciebie czynnikiem decydującym, nie musisz 
prosić o ofertę więcej niż jednego dostawcę – w tym wypadku tego, 
z którym najchętniej robisz interesy. 

	 Oszczędzasz czas swój i dostawcy. Jeśli dostawca uzna, że twoja 
cena maksymalna jest dla niego za niska, może zrezygnować  
z przedstawienia ci swojej oferty i zaoszczędzić sobie mnóstwa 
pracy. 

	 Jeśli potrafisz ocenić, ile dany towar powinien kosztować, to po-
dając cenę maksymalną, możesz czasami uzyskać lepszą cenę, niż 
gdybyś złożył zapytanie ofertowe bez jej podawania.

	 Podanie ceny maksymalnej sprzyja otwartej i szczerej komunikacji 
między tobą i dostawcą. Możecie sobie darować wzajemne podcho-
dy i sztuczki negocjacyjne.

Nie zawsze na miejscu
Wielu kupcom nigdy nie przyszłoby do głowy, aby przedstawić 
dostawcom swoje ceny maksymalne. Skąd mam wiedzieć, że jest to 
najlepsza cena, jaką mogę uzyskać? – mówią. Cóż, może więc przed-
stawianie ceny maksymalnej nie zawsze jest na miejscu, a poza tym 
ma to także pewne ujemne strony – jeśli nie potrafisz prawidłowo 
oszacować kosztów materiałów i robocizny, ani nie wiesz, jaki jest 
średni poziom cen danego produktu, ryzykujesz, że zapłacisz więcej, 
niż to konieczne.

W tym względzie zdania są podzielone. Czasem dobrze jest przedsta-
wić dostawcy swoje ceny maksymalne, a czasem lepiej tego nie robić.

Cena maksymalna przy utrudnionym kontakcie handlowym
Jeśli wcześniej współpracowałeś z dostawcą lokalnym, a teraz chcesz 
sprowadzać towary z jakiegoś odległego kraju, podanie cen maksy-
malnych może ułatwić ci pracę. Duża odległość od danego kraju może 
oznaczać, że wszelkiego rodzaju komunikacja będzie trwała dłużej  
i trudno ci będzie porównać ceny poszczególnych dostawców.

Jeśli masz trudności z oceną poziomu cen w obcym kraju, za punkt 
wyjścia możesz uznać cenę niższą o przykładowo 25-30% od dotych-
czasowej.

Może nie będziesz wtedy miał pewności, że zapłaciłeś najniższą 
możliwą cenę, ale niekoniecznie to jest najważniejsze. Najważniejsze 
jest to, żebyś był zadowolony ze swoich interesów. Płacisz i tak 
znacznie mniej, niż gdybyś kupował od lokalnego dostawcy, a jed-
nocześnie nie musisz się fatygować i porównywać cen różnych 
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dostawców, tracąc czas i pieniądze na komunikowanie się z kimś, kto 
pracuje na drugim końcu świata.

Czy najniższa możliwa cena to najważniejszy cel?
W tym kontekście musisz zastanowić się również nad tym, czy 
uzyskanie najniższej możliwej ceny to rzeczywiście ten cel, który 
chcesz osiągnąć. Oczywiście, uzyskanie niskiej ceny jest bardzo 
ważne, ale pamiętaj także, że na dłuższą metę współpraca klienta  
i dostawcy opiera się na tym, że obie strony na niej zarabiają. 

Nie możesz wywierać na swoich dostawcach tak dużego nacisku,  
że przy każdym zamówieniu będą zarabiać tylko na pokrycie swoich 
bieżących kosztów. Muszą zarobić tyle, aby mogli inwestować  
w działania podnoszące jakość produktów i rozwijać się w tempie, 
które sprawi, że będą wciąż dla ciebie interesujący jako potencjalni 
partnerzy. To przecież nie mój problem, myślisz sobie. Nie, oczywiście, 
że nie twój, a w każdym razie nie przede wszystkim twój. Wiadomo, 
że to dostawca jest odpowiedzialny za oferowane przez siebie ceny. 
Ale mimo wszystko powinieneś pamiętać, że na dłuższą metę każda 
współpraca handlowa opiera się na tym, że obie strony na niej 
zarabiają. 

Niektóre firmy, kiedy dyskutują z dostawcą na temat cen, dobrze 
wiedzą, że mają nad nim dużą władzę. Dzieje się tak szczególnie 
wtedy, jeśli klientem jest duża firma, a dostawcą niewielka. Władzy 
tej nie można jednak nadużywać. Jako kupiec musisz pamiętać, że 
ciąży na tobie pewna odpowiedzialność – zarówno wobec dostawcy, 
jak i wobec samego siebie.

Postaw się w roli dostawcy
Wielu ludzi stawia innym wymagania, ale nigdy nie próbuje postawić 
się w ich sytuacji. Najlepsze rezultaty w zakupach osiągniesz wtedy, 
kiedy nie będziesz myślał jednostronnie, ale też spróbujesz postawić 
się w sytuacji dostawcy. Spróbuj zebrać jak najwięcej informacji na 
jego temat. Pomoże ci to upewnić się w kwestii wysokości cen maksy-
malnych, a także ocenić, czy dostawca podoła zamówieniom zgodnym 
z twoją specyfikacją i instrukcjami. 

Nie stawiaj dostawcy wyższych wymagań niż te, którym twoim 
zdaniem jest w stanie sprostać. Jeśli to zrobisz, ryzykujesz, że on 
zgodzi się na coś, czego potem i tak nie da rady wykonać. Wtedy ty 
sam kiepsko na tym wyjdziesz. Między innymi z tego powodu nie po-
winieneś ograniczać swojego kontaktu z dostawcą do rozmów telefo-
nicznych, faksów i maili. Musisz poświęcić trochę swojego czasu  
i złożyć mu osobistą wizytę. Powinieneś sam ocenić, jakimi dysponuje 
środkami i jaki jest jego sposób rozumowania.

Proces zakupu
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Jasne instrukcje
Zanim zamówisz towary, musisz udzielić dostawcy bardzo dokład-
nych instrukcji na temat tego, jak dane produkty mają wyglądać  
i w jaki sposób mają zostać dostarczone. Niezwykle ważne jest to, 
abyś sporządził te instrukcje wręcz przesadnie szczegółowo, i aby 
wszystkie elementy mające wpływ na jakość i formę produktu, jak 
np. rysunki techniczne, wymagania związane ze wzornictwem, skład 
materiałowy, wymagania jakościowe i warunki dostawy, były bardzo 
dokładne.

Powodem braków jakościowych, opóźnień w dostawach i błędów  
w produkcji jest najczęściej niedostateczna komunikacja. Wszystko 
zależy od tego, jak dobrze radzisz sobie w porozumiewaniu się z innymi. 
Doświadczeni kupcy wiedzą, że wiele rzeczy może się nie udać, chociaż 
wydaje się, że udzieliliśmy dostawcy dokładnych instrukcji. Problem 
polega na tym, że łańcuch komunikacyjny jest często bardzo długi. 
Nawet jeśli masz z dostawcą bezpośredni kontakt, to i tak w proces 
komunikacyjny zaangażowanych jest wiele osób i łatwo dochodzi do 
pomyłek. 

Zniekształcona informacja
Wygląda to tak, jak zabawa w głuchy telefon, w którą bawiliśmy się 
jako dzieci. Siedzieliśmy w kole na podłodze. Ktoś szeptał do ucha 
osobie siedzącej najbliżej jakieś słowo lub zdanie. W ten sam sposób 
wiadomość przekazywana była przez kolejne osoby siedzące w kole, 
aż dotarła do chłopca lub dziewczynki siedzącej obok dziecka roz-
poczynającego zabawę. Wtedy osoba ta mówiła usłyszane słowo lub 
zdanie na głos, po czym wszyscy wybuchali śmiechem. Dlaczego? 
Dlatego, że wiadomość, po dotarciu z ust pierwszego do ucha ostatnie-
go dziecka, była zwykle tak zniekształcona, że kompletnie zmienił się 
jej sens.

Jeśli informacje przekazywane dostawcy nie będą wręcz przesad-
nie dokładne, mogą one zostać zniekształcone w podobny sposób.  
W proces zakupu zaangażowanych jest wiele osób. Być może najpierw 
przekazujesz instrukcje jakiejś osobie w twojej firmie, którą prosisz  
o złożenie zamówienia. Osoba ta kontaktuje się z odpowiednim pra-
cownikiem w firmie dostawcy, który przekazuje następnie wiadomość 
dalej innym pracownikom, których zadaniem jest zrealizowanie za-
mówienia. 

Jeśli chcesz uniknąć pomyłek, postaraj się unikać składania zamówień 
ustnie. Zawsze składaj zamówienia na piśmie i proś dostawcę, aby 
również na piśmie potwierdził, że zrozumiał twoje instrukcje.

Najlepiej będzie, jeśli sporządzicie w firmie dokument, który będzie 
zawierał dokładne instrukcje, jakie informacje powinny zostać prze-
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kazane dostawcom oraz jakie są wasze oczekiwania odnośnie reakcji 
dostawcy na zamówienie. Dokument taki może na przykład zawierać 
następujące instrukcje:

	 w jakim terminie chcecie otrzymać potwierdzenie zamówienia
	 czy przed rozpoczęciem produkcji chcecie otrzymać próbki produk-

cyjne do zatwierdzenia
	 w jaki sposób towary mają być zapakowane
	 czy i w jaki sposób towary mają być oznaczone numerami artykułów
	 czy należy dołączyć instrukcję obsługi
	 czy i w jakim stopniu chcecie mieć możliwość kontroli towarów  

w trakcie produkcji i przygotowania do wysyłki
	 jakie etykiety mają ewentualnie zostać przyszyte lub przyklejone  

do produktów
	 jakie wymogi jakościowe produkty mają spełniać
	 jakie wymogi środowiskowe produkty mają spełniać
	 jak mają wyglądać listy przewozowe
	 jaki jest adres dostawy.

Umowa
Podstawą zakupu jest zawsze umowa. Co prawda, zgodnie z prawem 
nie każda umowa musi mieć formę pisemną, jednak w praktyce 
należy zawsze doprowadzać do zawarcia umowy na piśmie. Dzięki 
temu ryzyko nieporozumień jest znacznie mniejsze. Zawarcie umowy 
poprzedzone jest zawsze złożeniem oferty. Oferta ta jest wiążąca dla 
składającego przez określony czas. Czas ten powinien zostać podany 
w ofercie. Jeśli jednak tak nie jest, terminy określone są przepisami 
Kodeksu cywilnego. Zgodnie z tymi przepisami, oferta ustna, złożona 
w obecności strony przeciwnej lub przez telefon, przestaje wiązać, 
jeśli nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Jeśli oferta została wysłana 
pocztą elektroniczną, listem lub faksem, przyjmuje się, że należy 
udzielić na nią odpowiedzi bez nieuzasadnionego opóźnienia, czyli w 
ciągu kilku dni.

Do zawarcia umowy dochodzi wtedy, gdy kupujący akceptuje ofertę 
sprzedającego. Dopiero wtedy obie strony związane są umową. Więcej 
informacji na temat aspektów prawnych znajdziesz w ostatnim 
rozdziale tej książki. 

Umowa między kupującym i sprzedającym powinna zawierać co 
najmniej następujące informacje:

	 nazwy stron zawierających umowę
	 nazwę i rodzaj produktu lub produktów
	 liczbę zamawianych produktów
	 sposób dostawy
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	 termin dostawy
	 warunki płatności
	 cenę towaru.

Warto także sprecyzować wysokość ewentualnego odszkodowania  
w razie opóźnionej lub wadliwej dostawy.

Dostawy próbne
Dostawy próbne i próbki produkcyjne to ważny element procesu 
zakupu, którego nie należy lekceważyć. Jeśli korzystasz z usług 
nowego dostawcy lub składasz zamówienie na nowy produkt, nie 
powinieneś stawiać wszystkiego na jedną kartę i od razu zamawiać 
dużych partii towaru, zanim się nie upewnisz, że dostawy odbywają 
się bez zakłóceń, a jakość produktów spełnia twoje oczekiwania. 

Jeśli, zanim twoje zamówienie zostanie całkowicie zrealizowane, 
poprosisz dostawcę tylko o jedną próbkę produkcyjną, ryzykujesz, 
że gotowe produkty nie będą dokładnie takie, jak wspomniana 
wcześniej próbka. Zdarza się, że dostawca szczególnie się stara, aby 
ta partia produkcji, z której pochodzi próbka, była idealna, natomiast 
do produkcji pozostałej partii nie przywiązuje już tak dużej wagi. 

Dlatego nie ograniczaj się do sprawdzenia jednej próbki produkcyjnej. 
Jeśli to tylko możliwe, początkowo składaj zamówienia na niewiel-
kie partie towaru, aby potem sukcesywnie je zwiększać. Jeśli wciąż 
jeszcze korzystasz z usług poprzedniego dostawcy, możesz składać 
u niego zamówienia uzupełniające, dopóki nie będziesz pewien, że 
wszystko układa się pomyślnie we współpracy z nowym dostawcą. 

Możliwość wprowadzenia zmian 
Instrukcje, których udzielasz dostawcy składając zamówienie, 
powinny również zawierać dokładne informacje na temat próbek 
produkcyjnych i dostaw próbnych. Musisz sobie także zapewnić 
możliwość wprowadzenia ewentualnych zmian w sposobie wykonania 
produktu, jeśli próbka nie spełni twoich oczekiwań. Czasami zdarza 
się, że kiedy klient po otrzymaniu próbki produkcyjnej ma obiekcje 
w stosunku do jej wykonania, w odpowiedzi słyszy, że cała partia 
towaru została już wyprodukowana i przygotowana do wysyłki 
(dostawca tłumaczy się najczęściej tym, że inaczej nie zdołałby 
dotrzymać umówionych terminów) i że jest już za późno, aby cokolwiek 
zmieniać. Tego typu sytuacje nie należą do przyjemnych.

Jeśli chcesz zapobiec podobnym sytuacjom, musisz domagać się od 
dostawcy dostarczenia próbki produkcyjnej, jeszcze zanim rozpocznie 
on produkcję masową. Dobrze też jest wymagać przesyłania próbek 
z bieżącej produkcji masowej. W ten sposób jeszcze przed wysyłką 
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upewnisz się, że nie tylko próbka produkcyjna, ale także towary pro-
dukowane masowo, spełniają stawiane wymagania. 

Monitorowanie dostaw
Nawet jeśli powiesz dostawcy, że chcesz otrzymać zamówione towary 
przed upływem określonego terminu, i nawet jeśli potwierdzi on, że 
dostarczy je na czas, i tak może się zdarzyć, że dostawa się opóźni.

Najczęstszym powodem opóźnienia jest to, że dostawca otrzymał 
inne zamówienia od klientów, którzy głośniej krzyczą i stawiają 
mu większe wymagania, zmuszając do tego, aby traktował ich za-
mówienia priorytetowo. Oznacza to, że twój dostawca uważa cię za 
klienta drugiej kategorii, a nie jest to na pewno powód do zadowo-
lenia. Możesz tego uniknąć prowadząc rutynowe działania, których 
celem jest nadzór nad twoimi dostawami. Opracuj system kontroli, 
który pomoże ci sprawdzić, czy dostawca jest w stanie dotrzymać 
umówionych terminów. Możesz na przykład na kilka tygodni przed 
umówioną dostawą wysłać do niego maila, w którym prosisz, aby  
w mailu zwrotnym potwierdził dotrzymanie ustalonych terminów. 

Postępując w ten sposób nie tylko dajesz dostawcy do zrozumienia,  
że masz go stale na oku, ale także zapewnisz sobie możliwość 
złożenia zamówień uzupełniających u innych dostawców, jeśli okaże 
się, że jednak szykują się opóźnienia.

Dostawa
Nawet w dniu dostawy musisz pilnować swoich interesów. Im lepszą 
kontrolę masz nad dostawą, tym większa pewność, że towary zostaną 
dostarczone we właściwym czasie na właściwe miejsce. Przewóz 
towarów „na koszt dostawcy” może wydawać się kuszący, ale oznacza 
to także, że nie masz praktycznie żadnej kontroli nad samym trans-
portem.

Podstawowa zasada dokonywania zakupu mówi, żeby – o ile to tylko 
możliwe – starać się kontrolować dostawy samemu. Dobrze jest 
samemu wybrać spedytora lub firmę przewozową, bo wtedy zawsze 
wiesz, gdzie w danym momencie znajdują się twoje towary, kiedy 
dotrą na miejsce, kto jest za tę dostawę odpowiedzialny, itp. 

Monitorowanie wewnętrzne
Kiedy zamówione towary trafiają do firmy, wielu kupców uważa 
swoją pracę za zakończoną. Jednak ty, jako profesjonalny kupiec, nie 
możesz tylko przyjąć do wiadomości, że towar zostały dostarczony. 
Musisz sprawdzić, co dzieje się z nimi dalej i czy wszystkie osoby, 
których twoja dostawa w jakikolwiek sposób dotyczy, są zadowolone  
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z rezultatu twojej pracy. Tylko w ten sposób możesz dowiedzieć się, co 
powinieneś poprawić, aby w przyszłości dokonywać jeszcze lepszych 
zakupów. 

Musisz się na przykład dowiedzieć, jak dostarczone produkty odbierane 
są przez pracowników, którzy z nimi pracują. Czy są zadowoleni  
z wykonania? Czy jest jeszcze coś, co można poprawić? Czy chcą,  
aby dostawy były częstsze?

Kupiec musi znać opinię klienta
Jako kupiec musisz mieć także kontakt z ostatecznymi użytkownika-
mi produktów. Być może kupowane przez ciebie towary są w waszej 
firmie w jakiś sposób przetwarzane, a potem wysyłane do końcowych 
użytkowników, czyli do waszych klientów. Musisz się więc dowie-
dzieć, jak oni postrzegają gotowe produkty, tak abyś mógł w jak naj-
większym stopniu zaspokoić ich potrzeby. 

Nie tylko sprzedawcy muszą mieć stały kontakt z klientami. Kupcy 
również powinni zadbać o to, aby mieć z nimi stały kontakt i zbierać 
opinie na temat produktów firmy.

Łatwo stracić klienta
Nakłonienie klienta, aby zechciał kupować w waszej firmie, może 
pochłonąć wiele lat intensywnych starań i całkiem spore sumy prze-
znaczone na działania marketingowe. Wystarczy jednak tylko jedna 
sytuacja, w której klient poczuje się niewłaściwie przez was potrak-
towany, a możecie go bardzo łatwo stracić. I wcale nie trzeba się  
o to specjalnie starać. Wystarczy nie dołożyć odpowiednich starań,  
a można stracić klienta. A jeśli klient jest niezadowolony, może to 
spowodować wielkie straty. Dlatego chodzi o to, aby się postarać. 

Musisz wykazać się inicjatywą i zapytać klientów, co sądzą o waszych 
produktach i czy jest coś, co chcieliby w nich w jakikolwiek sposób 
ulepszyć. 

Pod koniec każdego miesiąca miej w zwyczaju dzwonić do kilku  
z waszych klientów i pytać ich, jakie jest ich zdanie na temat kupo-
wanych produktów. Z reguły zajmuje się tym dział marketingu lub 
dział sprzedaży. Jednak jeśli ty jako kupiec również postarasz się 
utrzymywać tego typu kontakty, twoja praca będzie dużo bardziej 
efektywna.

Kupcy, którzy odnoszą w pracy największe sukcesy, to ci, którzy nie 
tylko dokonują zakupu, ale także próbują pomóc klientom firmy  
w rozwiązaniu ich problemów. 
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Musisz dążyć do tego, aby każdy klient, który raz kupi wasz produkt 
lub skorzysta z waszych usług, zrobił to ponownie. Aby to osiągnąć, 
należy słuchać klientów, analizować ich potrzeby i – dokonując od-
powiednich zakupów – dostarczać im rozwiązań, które te potrzeby 
zaspokoją. 

Kalkulacja podsumowująca
Ostatnim etapem procesu zakupu jest zawsze sporządzenie kalkula-
cji podsumowującej dany zakup. W firmach, w których liczba dostaw 
przychodzących jest bardzo duża, sporządzanie kalkulacji podsumo-
wującej dla całego dokonanego zakupu może być niewykonalne.  
W takim wypadku należy podsumować choćby niektóre z nich. 

W kalkulacji podsumowującej zakup powinieneś wziąć pod uwagę nie 
tylko ceny zakupu i ceny sprzedaży danego towaru, ale także:

	 ewentualne różnice kursowe 
	 terminowość dostaw (jak wiele z nich dociera na czas)
	 ewentualne koszty szkoleń
	 koszty transportu
	 ewentualne opłaty celne
	 koszty związane z zamrożonym kapitałem 
	 koszty kasacji wadliwych towarów
	 wpływ zakupu na inne grupy towarowe (być może zakup jakiegoś 

produktu ma wpływ na wzrost kosztów zakupu innych produktów)
	 koszty uboczne związane z zakupem.

Rutynowe dokonywanie takich kalkulacji podsumowujących może 
znacznie usprawnić działania związane z dokonywaniem zakupu. 
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