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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

Behargintza Leioa
Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroa

Pasa den maiatzean VICRILATIK berri onak jaso genituen. Lamiakon kokatuta dagoen enpresa honek, etxeko beira tresnak 
egiten dituenak, 50 pertsona gehiago kontratatuko ditu zuzenean, eta beste 50 zeharka egingo dute lan negozio unitate 
berrirako. Talde berriak beirazko baxerak ekoitziko ditu. Horretarako, 14 miloi euro inbertituko dira lantegi berri bat egiteko, 
orain arte egiten dituzten produktuak ahaztu barik.

Baina hori ez da izan albiste positibo bakarra egun hauetan.

FAES FARMA farmazia enpresak, Leioan ere kokatuta 
dagoenak, akordio bat sinatu du Eddingpharm txinatar 
farmazia enpresarekin, bien artean konpainia berria eta 
paritarioa osatzeko (‘joint venture’). Horrela, FAES FARMAk 
beren produktuak Txinako merkatuan saldu ahal izango 
ditu. Egitasmo horrekin hasteko, lau produktu garatu eta 
erregistratuko dituzte han, 500 miloi euroko merkatuan 
lehiatuz. Ondoren, FAES FARMAren beste espezialitate 

batzuk eta produktu berriak gehituko dira, I+G+b jardueratik 
sortuak.

Horrez gain, beste albiste mikroekonomiko positibo batzuk 
ere badauzkagu.

Adibidez, LEIOA BIDEAN-ek aurrera jarraituko du, Leioako 
Merkatarien Elkarteari esker. Herritarren eskaera ikusita, 
bideragarritasuna aztertuko duen prozedura diseinatu da.

Tokiko berrizkuratzea: Leioa AURRERA

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
www.deia.com/2015/05/21/economia/vicrila-invertira-14-millones-en-leioa-y-creara-50-nuevos-empleos


Leioa Bidean-ek, udalerriko dendetan egindako erosketak 
etxez etxe banatzeko zerbitzuak, aurrera jarraituko du 
Leioako Merkatarien Elkarteari esker. Elkarteak, leioako 
Udalaren laguntzarekin, Grupo SIFUrekin (leneratzeaz 
arduratzen den udalerriko enpresa) akordioa sinatu du 
banaketaz ardura daitezen. 

Azken 6 hilabeteotan burututako proba pilotuak izan 
duen arrakasta dela-eta, batutako 80 merkatari baino 
gehiagorekin, 3.000 eskaeratik gora eta 1.200 leioaztar 
erabiltzailerekin,zerbitzuarekin jarraitzeko formula bat 
hautatu da. Horrela, herritarren erosketa ohiturak egonkortzen 
jarraitzea espero da eta kontsumoa udalerrira hurbildu, 
enplegua sortzeaz gain. 

Etxez etxeko banaketa zerbitzua

Leioako Udaletik sortzen den proiektua da Leioa Bidean, 
Merkataritza Biziberritzeko Planetik ateratakoa. Helburua 
da udalerriko sakabanaketa geografikoak dakartzan hesiak 
ezabatzea, leioaztarren eta Leioako merkatarien arteko 
harremanak zailtzen dituena. 

Merkataritza Biziberritzeko Planari esker herritarren premia 
bat antzeman zen, etxez etxeko banaketa zerbitzu baten 
bidez ase zitekeena. LANBIDEtik jasotako finantzaketaren 
bidez, posible izan da 6 hilabetez 3 pertsona kontratatzea 
horretarako (2 logistika eta banaketarako eta bat 
koordinaziorako). 

Zerbitzu honi esker, onuradunentzako bi abantaila nagusi 
antzeman dira: 

- Alde batetik, salmenta gehiago egon dira (batez ere 
udalerriko periferiako merkataritzan) eta beren gogobetetzea 
handitu da bezeroei balio erantsia eskaini ahal izan dietelako. 

- Bestalde, Leioako herritar gehienak herrikoago zentitu dira 
zerbitzuari esker, eta etxerako gastua handitu dute udalerriko 
dendetan.
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Leioa Bidean zerbitzuak jarraituko du 
erosketak etxez etxe banatzen udalerritik

Enpresa
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ENPRESA BERRIAK MINTEGIAN…
Aldizkari honen bidez, Leioako udal mintegian dauden enpresa berriak aurkeztu nahi 
dizkizuegu.

MISS TAILOR: modan espezializatuta dagoen marketin digitaleko agentzia.

www.misstailor.es

Komunikazio, publizitate eta marketin digitalean hartutako lan esperientzia, eta sektoreko 
garapen lehiakorraren beharra ikusita, erabaki zuten modan espezializatutako komunikazio 

agentzia sortzea.  Marka identitateak sortzen dituzte bezeroak mantentzeko eta konpetentziatik desberdintzea lortzeko. 
Gainera, “Blogger Connection” izeneko proiektua daukate moda blogger eta markak lotzeko, eta era berean, bloggerrei 
laguntzen diete blogak profesionalizatzen eta horiei etekinak ateratzen.

IKERKETA: merkatu ikerketaren boutiquea.

www.ikerketa.com

Ikerketa enpresak neurrira egindako ikerketak diseinatu eta garatzen ditu, horretarako 
lortu nahi den informazioan bakarrik zentratuz. Metodologia kuantitatibo, kualitatibo eta 
etnografikoak erabiltzen ditu, banan banan edo aldi berean, datuak lortu eta aztertzeko. 

Horrela, datu objektiboetan oinarritutako erabakiak har daitezke erakundeak arrakastaz kudeatzeko, erronka eta aukerei 
aurre eginik.

VCP: arropa profesionala, lanerakoa, kirolerakoa eta aisialdirakoa hornitu eta 
pertsonalizatzea. 

www.vestuariocorporativo.com

Enpresa honek edozein lan motatarako arropa saltzen du, eta NBE eta material tekniko berezia eskaintzen ditu. Horrez gain, 
arropa pertsonalizatzeko aukera ematen du, bai publizitaterako, bai erakunde helburuetarako. Lanerakoa ez ezik, kirol eta 
aisialdirako produktuak ere eskaintzen ditu. 

PROINAC: akustika eta bibrazioen esparruan espezializatuta dagoen 
ingeniaritza.

www.proinac.net

Entseguen bidezko ebaluazioak edo modelizazioak egiten dituzte hasierako egoerak hobetzeko, eta horrez gain, aholkularitza 
espezializatua eskaintze dute. Hauek bezalako zerbitzuak eskaintzen dituzte: soinu mailaren gaineko entseguak, bibrazio 
maila, isolamendu akustikoa, potentzia akustikoa, erreberberazio denbora, lurzorua eremutan banatzea akustikaren arabera, 
zarata mapak, inpaktu akustikoari buruzko azterketa, neurri zuzentzaileak diseinatzea eta giltza eskurako proiektuak.

Ekintzailetza

http://www.misstailor.es
http://www.ikerketa.com
http://www.vestuariocorporativo.com
http://www.ikerketa.com 
http://www.proinac.net
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ZER DA HEZIKETA DUALA?

Lanbide heziketa eredu honi esker, testuinguru erreal batean ikasi ahal da, helburu bikoitzarekin: 

• Prestakuntza eta enplegu aukerak eskaintzea gazteei. 

• Enpresei bermatzea langile gaituak ekoizpen sistemaren beharrizanak asetzeko. 

Euskadiko 2015eko HEZIBI PROGRAMAREN ezaugarri nagusiak

• Lanbiden enplegu eskatzaile inskribatuta dauden 16 eta 29 urte bitarteko ikasleak. 

• 1 eta 3 urte bitarteko Prestakuntzarako / Ikasketarako lan kontratua sinatzea. 

• Enpresa eta prestakuntza zentroaren artean zehaztutako Prestakuntza Plana. 

• Ikasleek ez dute praktika-modulurik egin behar. 

• Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak 2000 eurorekin diruz-laguntzen du kontratualdiko urte bakoitza.  

• Enpresek berezko onuretarako eskubidea dute, hala nola, gizarte segurantzaren kotizazioa kendu edo murriztea. 

• Prestakuntza proiektuaren xedea profesionaltasun ziurtagiria eskuratzea denean, prestakuntza zentroek 400 euroko 
laguntza jasoko dute ikasle bakoitzeko. 

Ikasketak eta lana uztartzeko aukera ematen duen lanbide heziketa da. Horren bidez, 
ikasle-langileak prestakuntza eta ikasketa kontratua sinatzen du, Prestakuntza Zentroan 
eta Enpresan garatzen dena. 

Informazio gehiago:
http://bit.ly/1JkFOSc

Prestakuntza

http://bit.ly/1JkFOSc
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Uztaila:

Tailerra: Keyword Research: hitz gakoen azterketa zure SEO eta SEM estrategiarako

2015/07/08: Zamudio (Bizkaia) 

Ikastaroa: Onlineko denda bat urratsez urrats sortzea Prestashop 1.6rekin
2015/07/09-tik aurrera 2015/07/10 arte: Zamudio (Bizkaia) 

Ekitaldia: Informatizatu zure negozioa doako tresnekin
2015/07/14: Arrasate/Mondragón (Gipuzkoa) 

Agenda

http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/keyword-research-hitz-gakoen-azterketa-zure-estrategiarako/9365.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/onlineko-denda-urratsez-urrats-sortzea-prestashop-16rekin/9571.aspx
http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/informatizatu-zure-negozioa-doako-tresnekin/9601.aspx
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Ikus-entzunezkoen arloan sorrera, garapen eta produkzioaren aldeko diru-laguntzak
Epea: 2015/07/10

Kontaktua: 012

Arte Plastiko eta Ikusizkoen eremuan jarduerak sustatzeko eta garatzeko diru-laguntzak
Epea: 2015/07/10

Kontaktua: 012

Industrian energia eraginkortasunean eta energia berriztagarrien erabileran inbertsioak 
sustatzeari begirako laguntzak
Epea: 2015/09/15

Kontaktua: 944 035 600

Krisi-egoeran dauden enpresak berregituratzeko eta bultzatzeko laguntzak
Epea: 2015/10/31

Kontaktua: 012

«Lankidetza Digitala: EIKTak sartzea enpresen edo profesionalen elkarteetan» Programa
Epea: 2015/10/30

Kontaktua: 902 702 142 / info@spri.eus

Gazte langabeak euskal enpresetan kontratatzeko laguntzak. Lehen Aukera Programa
Epea: 2015/11/20

Kontaktua: lehenaukera@lanbide.eus

Dirulaguntzak

https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/06/1502549e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/06/1502548e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502253e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502253e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/05/1502253a.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501864e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/04/1501781e.pdf
https://www.euskadi.eus/r48-bopv2/es/bopv2/datos/2015/03/1501434e.pdf
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Gaztea zara. 31 urterekin, zure hirugarren ekintzailetza egitasmoan sartuta 
zaude. Hitz egin diezagukezu zure nortasun ekintzaileaz? Zerk eraman zaitu 
proiektu berrietara?

holkularitza baten nuen 5 urteko ibilbideari amaiera emateko erabakia fakultateko 
ikaskide batzuen proposamen baten eskutik etorri zen, proiektu bat abiarazteko 
proposamena hain zuzen ere (Spotbros). Gaitasun teknikoaz, sobera geneukala 
pentsatu izan dut beti. Baina proiektu bat aurrera eramateko faktore gehiago dago 
(finantzaketa, produktu bat saltzera bideratutako orientazioa, e.a.). Behin nire 
Sportbros-eko aldia amaituta, pentsatu nuen hirugarren baten kontura lan egitea 
edo nire konturako ibilbide baten murgiltzea. Nire kontaktu sarearen bitartez, beste 
ekintzailetza proiektu bat abian jartzeko aukera atera zen. Ez nuen zalantzarik izan. 
Gainera, nire profileko pertsona bat eskatzen zuen enpresa baterako freelance 
lanarekin uztartu ahal izan nuen.

  Zure proiektu gehienetan, beste pertsona batzuekin lan egin duzu zure 
ideia garatzeko. Adibide bat SPOTBROS aplikazioa da, unibertsitateko kideekin garatu zenuena. Zer esan ahal diguzu 
ekintzailetzarako lankidetzari buruz? Zer da zure ustez oinarrizkoa bazkideekin akordio bat ezartzeko?

Nire ustez, oso erabilgarria da pertsona bat baino gehiago sartzea ekintzailetzan. Pertsona bakar batek ezin ditu gaitasun guztiak 
eduki proiektu bat egikaritzeko, apur bat handia eta berritzailea bada bederen. Bazkideak hautatzerako orduan, osagarriak izan 
behar dute. Bakoitzak ondoen burutzen duen lanean jardun behar du.

Zein da, zure ustez, hodeian partekatzeko garatuta dauden aplikazioetarako negozio eredua?

Erabiltzaile modura,  zerbitzu bat doanekoa denean, produktua zu zara. Aplikazio bat bideratuta badago erabiltzaileek janariaren 
argazkiak ateratzera, bere inguruko bezeroek zer janari mota eskatzen duten jakin nahi duten jatetxeak izango dira aplikazioaren 
bezeroak.

Kontrako kasuan, zure edukiak hirugarrenekin ez partekatzea bermatzen duen zerbitzua kontratatzen baduzu, zerbitzu horren 
erabiltzaile eta bezeroa zara aldi berean. Negozio eredua zure edukien erabilgarritasuna litzateke, hori egiteko gailua aparte 
utzirik. 

Gaur egun, oso zaila da erabiltzaileak konbentzitzea zerbitzu bat ordaintzeko (denek nahi dute guztia doan). Beraz, negozio 
eredua komunikazioak ustiatzen ateratzen diren ondorioetan dago (Twitterreko Big Data ad.). 

Zer da merkaturatzea zure proiektuaren barruan?

Oinarrizkoa. Uste dut nire gabeziarik inportanteena dela. Azpiegitura garatzea nire gain har dezaket. Baina jendea konbentzitzea 
zerbitzu bat erabiltzeko oinarrizko lana da, hortik baitatoz, azkenean, diru-sarrerak..

Elkarrizketa




