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Behargintza Leioa

Mendibil kalea, 3 . 48940 - Leioa
Tfnoa.: 94 400 41 95   |   Faxa: 94 402 25 41

www.behargintzaleioa.net
behargintza@leioa.net

SAILAK:
 Orientazioa
  behargintza.orientazioa@leioa.net
 Prestakuntza
  behargintza.enplegua@leioa.net
 Enpresa
  behargintza.enpresa@leioa.net
 Ekintzailetza
  behargintza.ekintzaile@leioa.net@LeioaBG Leioako BehargintzaT F

Leioa Bidean etxez etxeko banaketa zerbitzuarekin 7 hilabete 
eman eta gero, partaide guztiei eskertu nahi diegu zerbitzua 
hain ondo hartzearren, bai merkatariei, bai zerbitzua erabili 
duten leioaztar guztiei.

Azpimarratu nahiko genituzke, denbora honetan zehar, haien 
erosketak etxera eramateko zerbitzua behin eta berriro erabili 
duten 1400 pertsonak. Pozik gaude 3.100 eskaera baino 
gehiago  egin ditugulako. Horrela, nolabait, herrian erostea 
bultzatu dugu.

Parte hartzaile guztiek asko lagundu dute proiektu berritzaile 
honetan. Horregatik, Merkatarien Elkartearen eskutik, lan 
egiten jarraituko dugu, Leioa Bidean banaketa zerbitzua 
mantentzeko. Udalak ez du proiektua alde batera utziko, 
zerbitzuarekin jarraitu nahi duten merkatariekin buruz buru 
ekingo diogu lankidetzari.

Besterik gabe, agurtu nahi zaituztegu eta eskerrak eman 
proiektu honen alde hasieratik egotearren. 

Leioa Bidean

Behargintza Leioa
Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroa

http://www.behargintzaleioa.net
mailto:behargintza%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.orientazioa%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.enplegua%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.enpresa%40leioa.net?subject=
mailto:behargintza.ekintzaile%40leioa.net?subject=
https://twitter.com/LeioaBG
https://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?ref=hl


kainaren 5ean, Txorierri Valleyk, Erandioko Behargintzak eta Leioako Behargintzak nazioartekotzeko hilabeteari hasiera 
emango dion jardunaldia egingo dute Mendibile jauregian (Leioa), GARAPENen (Garapen Agentzien Euskal Elkartea) eskutik. 
Bizkaiko agentzien eta enpresen arteko lankidetza sustatzeko egitasmoa da, eta nazioartekotze-prozesuari laguntzea du 
xede.

Nire enpresa ba al da esportatzeko gai?

Nire enpresa nazioartekotzeko prest al dago?

Estrategiarik behar al dut nazioarteko merkatuetara sartzeko?

Eskura daude helburu hori lortzeko finantza- eta diru-laguntzak?

Kontu horiek argitzeko, Bilboko Merkataritza Ganbera izango da bertan: enpresek mundu osoko merkatuetara sartzeko 
eman beharreko lehenengo pausoak azaldu eta nazioartekotze-diagnostikoa egiteko gakoak emango ditu.

Jakinekoa da enpresa guztiek dutela nazioartekotzeko aukera, beren tamaina zeinahi dela ere. Arrakasta izateko, ordea, 
estrategia bati eutsi behar zaio. Ildo horretatik, benetako 3 enpresak beren nazioartekotze-esperientzia partekatu eta 
jardunaldiko gaiari buruzko eztabaida irekiko dute.

Azkenik, Partners Global Funding enpresa arituko da hizlari: herri-administrazioek, egin beharreko urratsak errazte aldera, 
enpresei ematen dizkieten finantzazio-lerroak azalduko ditu.

EGITARAUA

NOLA IRITSI

Ekainaren 4ra arte eman daiteke izena, doan, esteka honen bitartez:

INSKRIPZIOA
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Enpresa
JARDUNALDIA: 
“Nazioartekotze-prozesuan egin beharreko urratsak”

www.garapen.net/documentos/ficheros/documentacion_es/2015-06-05_Egitaraua-Programa.pdf
https://www.google.com/maps/dir/43.3239714,-2.9799067/@43.323971,-2.979907,14z?hl=es-ES
https://docs.google.com/forms/d/1gjZUQLDx3LFSu2UjlvFBPaV_PXL34Gk6GS6MoDSVZmQ/viewform
https://docs.google.com/forms d/1gjZUQLDx3LFSu2UjlvFBPaV_PXL34Gk6GS6MoDSVZmQ/viewform 
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MIKROEMPRESA DIGITALA,
Formación para personas emprendedoras 
y microempresas de Leioa
MIKROENPRESA DIGITALA ekimena, 
Euskadi Informazioaren Gizartean Planaren 
barruan kokatzen dena, mikroenpresa 
eta autonomoen artean IKTak sustatzeko 
sorturiko programa da. Zerbitzua, 10 langile 
baino gutxiago duten enpresei zuzenduta 
dago eta helburua da Internet bidez lor 
ditzakegun zerbitzuetan trebatzea.

Ekimen horren helburu nagusietako bat 
da enpresen lehiakortasuna hobetzea 
informazioaren eta komunikazioaren teknologia berrien erabilera bultzatuz eta, aldi berean, sarean negozio berriak garatzen 
laguntzea, ekonomia berriaren profesionalak gaitu eta haiei babesa emanez, eta, hori guztia, hazkunde ekonomikoaren 
faktore bereizgarri gisa. Mikroenpresa Digital@ prestakuntza zerbitzuak zenbait ikastaro antolatzen ditu hilero-hilero, eta 
horri plangintza orokorra deritzo; hala ere, bestelako gai eta ikastaro mota batzuk ere lantzen dira, Behargintza zentroek 
berariaz eskatzen badituzte.

Behargintza Leioan doako prestakuntza hau sustatu nahi dugu, ekintzaile eta udal mikroenpresei gehien interesatzen zaiena 
eskainiz. Hori dela-eta, ekainean galdetegi bat bidaliko dizuegu. Horrela, ikastaro-katalogotik gehien eskatzen dena eskaini 
ahalko dizuegu: 

1.- Google Sites mikroenpresentzat

2.- Hootsuite

3.- Merkataritza elektronikoa. Online denda

4.- Nola egin bezeroentzako e-mailingak Mailchimp erabiliz

5.- Egokitu zure enpresa DBLOra 

6.- Metaposta. Interneteko posta-kutxa eta kutxa gotorra zure negozioarentzat

7.- Netvibes. Integratu Interneteko edukiak eta iturriak mahaigain pertsonalizatu batean

8.- Tramite telematikoak (sinadura elektronikoa)

9.- Evernote

10.- Google apps: Google Drive, Google Calendar

11.- Weba posizionatzeko lehen urratsak. SEO eta SMO

12.- Twitter: eragin soziala handitu eta neurtu

13.- Blog bat negoziorako marketin tresna bezala

14.- Aplikatu Errealitate Handituko estrategiak zure negozioan

Ekintzailetza
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Nola bila ditzaket nire intereseko 
prestakuntzari buruzko ikastaroak eta nola 
sortu alertak?
Lanbidek abian jarri du diruz lagundutako ikastaroen programazioa, 2015. urterako. Ikastaroen katalogoa oso zabala da, 
espezialitate guztiak biltzen ditu, eta erraz aurkituko duzu zure beharretara egokitzen den ikastaroa.

Ia ikastaro guztiak profesionaltasun-ziurtagiri bat lortzera bideratuta daude; agiri ofiziala da, eta pertsona batek enplegu-
rako esanguratsua den lan-jarduera jakin batean aritzeko gaitasun profesionalak dituela egiaztatzen du.

Ondoko bideoan, zure intereseko ikastaroak nola bilatu eta inskribatu erakusten dizugu, baita bilatzen ari zaren ikastaroa 
ateratzen denerako alerta nola programatu ere ikus dezakezu.  Gogoratu Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena eman 
behar duzula aurreinskripzioa egiteko Lanbidek finantzatutako ikastaro baten.

Beste batzuen artean, Lanbideren webgunean aurkitu ahal duzun Bideotutoriala zure intereseko ikastaroetan izena ema-
teko eta alertak sortzeko:

https://youtu.be/8EjCRY7cxf8

Prestakuntza

https://youtu.be/8EjCRY7cxf8
https://youtu.be/7XHEuHpAiCs 
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Orientazioa
HELBURU PROFESIONALA
Lan-bilaketa aktiboaren prozesua kontsumo-merkatuan produktu bat saltzearen antzekoa da. Zeure burua enpresa bati 
eskaintzen ari zarela pentsatu behar duzu. 

“Salmenta” egiteko, oso garrantzitsua da publizitate-kanpaina on bat egitea. Horretarako, zer ezaugarri dituzun jakin beharko 
duzu aurrez: norberaren ezagutza

Zer egin nahi dut?

Lana bilatzen hasi aurretik, autoebaluazio bat egin beharko genuke, bai eta azterketa pertsonal nahiz profesional bat ere, 
hasierako galderari erantzuten laguntzeko. Gure gaitasunak, abileziak, trebetasunak, prestasuna eta abar ezagutzeko gai 
izan behar dugu; hartara, geure burua ezagutuko dugu, eta zehaztuko dugu zer onartzeko prest gauden eta zeri egingo 
geniokeen uko eta zergatik. Lana zer lanpostutan bilatu nahi dugun zehazten lagunduko digu horrek.
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Maiatza:

Agenda
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EBAZPENA, 2015eko maiatzaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, hirugarren sektorean 
energia eraginkortasunean eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argita-
ratzen duena -2015. urtea. Buletinerako Sarbidea

EBAZPENA, 2015eko maiatzaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, garraioan eta mugikorta-
sun efizientean inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena - 2015. urtea. Buletinerako Sarbidea

EBAZPENA, 2015eko maiatzaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, industrian energia era-
ginkortasunean eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen due-
na - 2015. urtea. Buletinerako Sarbidea

EBAZPENA, 2015eko maiatzaren 13koa, Energiaren Euskal Erakundeko zuzendari nagusiarena, Energia Zerbitzuetako 
Enpresekin (ESE) kontratuak eginez Euskadiko Eraikin Publikoetan energia eraginkortasuna eta energia berriztagarrien era-
bilera sustatzeari begirako laguntzen deialdia argitaratzen duena. - 2015. urtea. Buletinerako Sarbidea

EBAZPENA, 2015eko apirilaren 22koa, Industriako sailburuordearena, zeinaren bidez argitara ematen baita Global Lehian 
programaren diru-laguntzak emateko 2015eko deialdia. Programa horren helburua da banaka nahiz lankidetzan jarduten 
duten ETEen nazioartekotzeari laguntzea. Buletinerako Sarbidea

Dirulaguntzak

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502251e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502252e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502253e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502254e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1501986e.pdf
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Zure denda marka jakin batekoa da eta zuen publikoa umeak 
dira. Zer ekintza sustatzen dituzu zure ukitu pertsonala 
identifika dezaten?

Hasiera baten, nire proiektu pertsonalaren kudeaketan jartzen 
duzuen interesa eskertu nahi dizuet. 

Ezinbestekoa da adi egotea, egunero, inguruan gertatzen dena 
ikustea, osoko zerbitzua ematea, haurrak janzteaz harago doan 
zerbait eta harreman bat sortzea. Haurren modako denda bat 
baino gehiago izan nahi dugu. Harremanak eraikitzen ditugu. 
Horrek erabat asebetetzen gaitu.

Oso pertsona dinamikoa zara eta horrela aitortzen dute 
merkataritza munduko zure lankideek Leioan. Zure 
hausnarketa estrategikoa azaldu ahal diguzu eta zertzelada 
batzuk bezeroak dendara erakartzeko egiten duzunaz? 

Garapen ekonomiko eta teknologikoko garai itzela bizi dugu, dena gertatzen da oso arin, guztiok dugu informazio asko eta 
denbora gutxi, kontsumorako aukera pilo bat daukagu eta denbora gutxi maila pertsonalean. Bertan jafrtzen ditugu gure ahalegin 
guztiak,  harreman pertsonalak sortzean. Pertsonala dena lantzen dugu, eskura dauden baliabide teknologikoen bitartez.

Zer uste duzu merkataritzako prestakuntzaz? Nola animatuko zenituzke zure kideak prestakuntzarako?  

Ez da esaldi egina, prestakuntza jarraitua beharrizana da. Negozio bat daramagunok negozio horietan aurkitu ahal denaren isla 
gara, buru eragilea gara. Langileak kontratatuta badauzkagu, erreferente ere izan behar dugu, beharrizanak aldatzen dira eta 
prestakuntza oso inbertsio errentagarria da. Nire ustez obligazioa da aukera baino gehiago.

Zer beharrizan ikusten duzu Leioako merkataritzan?

Oso negozio egonkorrak daude hemen zorionez, horietaz asko ikasteko daukagu, nahikotxo datozkit burura, eta orain, ilusioz 
beteriko jende asko ari gara ikusten, eta une zail hauetan, zerbitzu berrien aldeko apustua egiten ari dira. Hobera ere egin ahal 
dugu eta horretarako lan egiten jarraituko dugu. Canada Leioak LEIOA markaren aldeko apustua egiten du. 

Bezero gehiagorengana heldu behar dugu, gure ahalmen guztia ezagutzera eman behar dugu. Askok ezagutzen gaituzte 
dagoeneko, erraztasunak eman behar dizkiegu aparkatzeko, Leioa merkataritza-inguru erosoa izatea, kuriositatea piztu behar 
dugu, oso urrunetik datozen bezeroak dauzkagu eta ildo horretatik jo behar dugu. 

Leioa Bidean banaketa zerbitzuan parte hartu duzu. Udalerriko merkataritzari zertan lagundu ahal dio?

Eta proiektu honetan jarraituko dut gainera. Nire ustez, banaketa sistema soila baino gehiago izatera hel daiteke, kontsumoa 
dinamizatzeko balio izan du eta egitasmo berrietarako aukera bat izan daiteke. 

Elkarrizketa

http://www.canadahouse.es/es/



