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Maiatzaren 14an: " Zure katiluarekin ekin"ekimenaren alde egin genuen, Leioako etaGetxoko pertsona sustatzaile talde batekantolatutakoa.
Maiatzaren 14an: INNOBASQUEren urtekoBatzarrera joan ginen eta Pedro Luis Uriarterekinegoteko aukera izan genuen, entitatekolehenengo presidentea dena. Berak azpimarratuzigun berrikuntza Administrazio Publikora eta gurejardueren kudeaketara ere eramatearengarrantzia.
Maiatzaren 22an: " Zure enpresa Interneten"jardunaldira joan ginen, EMPRENDEUSEGITARAU barruan dagoena, DEUSTUKOUNIBERTSITATEAK antolatutakoa, enpresanmarketinari egokitutako teknologiak zuzenzuzenean ezagutzeko.
Maiatzaren 29an: " Lanerako eta osasunerakoadimen emozionala + ekintzarako baliabideakmugitzen dituzten Finantza Sozialak" saioteknikora bertaratu ginen INNOBASQUEksustatua, pertsonei konpainia, laguntza eta eskuhartze programak egiteko metodologia ezberdinakprobatzeko.
Aldi berean, Ikasketa Komunitateen proiektutikbilerak egiten jarraitu dugu Leioako UmeenKontseiluarekin eta UPV/EHUko OstalaritzaEskolako ikasleekin, HERRIGUNEk antolatua,hiru entitate hauetan agertutako Jantoki Sozialbaten ideiari buruzko proposamena aztertzeko.
Bukatzeko, LEIOA SAREAK BULTZATUZproiektuaren markoan, VICRILA, FULCRUM etaUNILEVER herriko 3 enpresa garrantzitsurenerrealitatea hurbilagotik ezagutzeko aukera izandugu.

Egia esan, oso hilabete lanpetua izan dugu, baina aldi
berean, oso interesgarria, eta maiatzean zehar parte hartu
dugunetako jardueren laburpena jakinarazi nahi dizuegu.
Maiatzaren 2an: UPV/EHUtik bidalitako gonbidapenari
erantzun genion, gehiago zehazteko IRAKASKUNTZA ETA
GIZARTEHEZKUNTZA FAKULTATEETATIK, lan
hautaketa, lanelkarrizketak eta curriculumak berrikusteko
prozesuei buruzko dinamika ezberdinak egiteko. Hori
guztia hiru hizkuntzatan: euskara, gaztelania eta ingelesa.
Maiatzaren 4an: "TOPAKETAN" parte hartu genuen,
HERRIGUNEk antolatutako ekitaldian, udalerrian dauden
hezkuntzaproiektu ezberdinak ezagutzera emateko.
Maiatzaren 9an: FAES enpresa bisitatu genuen, LEIOA
EKITEN proiektu barruan dagoena, merkatuan
mantentzeko berrikuntzaren ezinbesteko beharra duen
enpresa batean berrikuntza hori praktikan jartzen dituen
erak ezagutzeko asmoz.
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Joan den maiatzaren 22an, eta udalerrikoalkate den Mari Carmen Urbietarekin,Leioako Hiri Merkataritza BiziberritzekoPlanari hasiera eman genion. Proiektuakherriko merkataritzaren egoera aztertu nahidu, zehaztasunez, eskaintza eta eskaerarenikuspegietatik.

Behin errealitatea ezagututaobjektibotasunez, planak bidaiaorria izannahi du, denon artean, Udalaren etamerkatarien artean, egoera optimizatzekoplangintza eduki dezagun.

Proiektua aurrera ateratzeko,IKERTALDEren laguntza daukagu.Merkataritza Biziberritzeko Plan Bereziakegiten esperientzia luzea duen aholkularitza,estatu osoko udalerri askotan.

Protagonistez gain, merkataritza etaostalaritzako eragileak, kontsumoaninplikatuta daudenen parte hartzea ere nahidugu: udal atalak, eragile politikoak,herritarrak…

Gainera, hemendik, ez dugu aukera galdunahi eta eskerrak eman nahi dizkiegujardunaldira etorri ziren 29 merkatariei,proiektuari eta sektorearen egoerari buruzkoiritzia eman zutenak.

Hilabete hauetan, udalerriko egoerarenezaugarri diren faktoreen analisian aritukogara, eta uda ostean, faktore horiei aurreegiteko eta ingurua hobetzeko ekintzakaurkeztuko ditugu.
Leioa eraikitzen dugun guztion laguntzanahi dugu, talde lanare.
Parte hartu nahi duzu?Idatziguzu:
behargintza.enpresa@leioa.net

HIRI MERKATARITZA
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ZURE MERKATUA EZAGUTZEN DUZU?

 Behatoki, Merkataritza Ganbera,
Merkataritza Bulego, sektore edo zonalde
elkarte eta abarrek eskainitako ikerketak
eta informazioa.
 Sektoreko azokak bisitatzea.
Komenigarria da hauek noiz eta non izaten
diren jakitea, bertaratzea planifikatzeko eta
ikusteko zein enpresa egongo diren.
Informazio hori azoka ezberdinen
webguneen bitartez eskura daiteke.
Normalean, askoz lehenago agertzen da
informazio guztia.
 Bezero, hornitzaile edo lotutako
sektoreetako enpresekin kontaktatu,
merkatuaren egoerari buruzko datu
garrantzitsu eta praktikoak eman
diezazkizutenak.
Beste entitate batzuek batutako informazio
edo datu horiei bigarren mailako informazioa
deritze. Abantaila da kostua txikia dela, eta
askotan, doanekoa, baina beharbada, ez
zaio gure bilaketari hainbeste egokitzen.
Hori delaeta, batzuetan, ezinbestekoa da
lehen mailako informazio iturrietara jotzea,
gure beharretarako berenberegi
sortutakoak. Horretarako, profesionalak
kontrata ditzakegu, merkatu azterketetan
espezialistak direnak.

Enpresa batek lan egingo duen merkatuarenegoera aztertzea berebizikoa da, ez bakarrikeratu aurretiko azterketan, baita enpresakirauten duen denbora osoan zehar ere, etaaldizka.
Azterketa horri esker, sektoreareninformazioa eduki dezakegu eta gurebezeroak, lehiakideak eta gure ingurukogorabeherak hobeto ezagutu.
Enpresa edo proiektu bakoitzak ezaugarridesberdinak dauzka, eta horregatik,azterketak pertsonalizatua izan behar du,enpresa motaren araberakoa.
Aurretiazko esperientzia profesionalainformazio iturri garrantzitsua da, baina ezda bakarra. Nola aztertu, beraz, guremerkatua?
Artikulu honetan, azterketa hori egitekobaliagarriak izan daitezkeen ideia batzukdoazkizu:

 Erakunde nagusienek argitaratutakoinformazio estatistikoa, hala nola,EUSTATena. Kasu hauetan, gakoa da ondomugatzea bilaketa esparrua, aurkitu nahiditugun datuen arabera.
 Argitalpenak, aldizkariak edo prentsaespezializatua kontsultatzea. Hemendik,datuak, iritziak edo kontaktu posibleak lorditzakegu.
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ENPLEGURAKO FUNTSEZKO ESKUMENAK (2/4)

3. LANTALDEAN ARITU
Zer da?Pertsona talde batekin lan egiteko gaitasunada, elkarren arteko zeregina eginez etaelkarrekiko mendekotasunez; bere emaitzabaterako ekintzen produktua da.
Adibideak: Elkarren arteko laguntza eta partehartzeaktiboa.
 Kooperazioa eta sinergien kudeaketa.

Zertarako balio dit?Nire parteegote eta partaidetzaren beharraasebetetzeko, honek gizarteintegrazioa etaharreman afektiboak sortzen ditu, ekoizpenhandiagoa, autonomia eta erantzukizunhandiagoa, aldaketa eta berrikuntza,lanaren antolamendu era berriei erantzuna.
Nola lortzen da?* Buru batzuek batek baino gehiagok hobetopentsatzen duelako uste osoaz.
* Errespetuzko jokaera mantenduz etainformazioaren zabalera erraztuz.

4. KOMUNIKAZIOAREN KUDEAKETA
Zer da?Pertsona arteko komunikazio prozesuakmenderatzeko gaitasuna da.
Adibideak: Egokitasunez jokatu bai igorle baihartzaile bezala.
 Komunikazio motak menperatu egoerenarabera egokienak aukeratuz.
 Hitzezkoa ( ahozkoa eta idatzizkoa) zeinezhitzezkoa ( grafikoa eta korporala) izandaiteke.

Zertarako balio dit?Mota guztietako datuak jasotzeko, egintzak,gorabeherak, aginduak; informazioa trukatuahal izan, ezagupenak, iritziak,sentimenduak, eta abar.; heltzen zaidanainterpretatzeko eta nire ezagupenak gaindituezagupeniturri espezifikoen bidez..
Nola lortzen da? ?* Berezkotasunez, erreferentzia figurenbehaketa eta imitazioaz.* Nahitaezko ikasprozesuaren bidez, etapertsonen arteko komunikazioa eta gureinformazioaren kudeaketa hobetzekozuzendutako entrenamenduaz.
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Benetan beharrezkoa da Internet lanabilatzeko? Internetek zer eskaini ahal dit nirilana bilatzeko? Zer nolako benetakoaukerak eskaintzen dizkit? Eta beste aldebatetik, enpresa bat banaiz, zer eskaintzendit Internetek? Nolako bermea ematen dithautagairik onena hautatu ahal izateko?.

Horrek, duela urte batzuetako debatebaterako galderak izan litezke, baina gauregun, inork ez du zalantzan jartzen lanabilatzeko biderik garrantzitsuena Internetdela, eta gainera, etxetik mugitu gabe,informaziorik gehien eskain diezagukeena.
Internet baliabide interaktiboetako kit bat da,"lana bilatzeko lana" asko erraztendiguna, CV ezberdinak sortzeko aukeraematen diguna, hizkuntza ezberdinetan etaeredu ezberdinez ere bai. Horretaz gain,hautagairen bat bilatzen duen enpresarakoedo eskaintzarako "neurriko jantzia egiteko"erraztasuna ematen digu, gure datuakdigital eran gaurkotzea minutu batzuetakolana baita. Duela urte gutxi, nork imajinazezakeen, bideo formatoan, gurekandidatura aurkez genezakeenik? Eta gureeramangarriko pantailan txertatutakokamera txiki baten bidez elkarrizketa bategiterik izango genuenik gure etxekoegongelako sofatik? .
Horrela ikusita, lana bilatzeko era hauburutzeko beharrezkoa den inbertsioak osohandia izan beharko lukeela dirudi, baina ezda horrela, ez baita beharrezkoa etxean PCbat izatea edo Interneteko konexiorik.

Leioan baliabide horiek eskuraditzakezu zerbitzu eta entitateaskotan dohainik, hala nola:Behargintzan, Kultur Leioakoliburutegian, Gaztegunea gaztezerbitzuan, Wifi espazioetan, etaabar.

Leioako Behargintzan denbora luzeadaramagu herriko pertsonen eskumenakhobetzeko apustua egiten hiru ekintzenbidez:1. IKTk ardatz nagusi gisa erabiltzendituzten berariazko formazioekintzenplanifikazioa.
2. KZGunearekiko koordinazioa, IKTetan oinarrizko prestakuntzarako eta lanabilatzeko GizarteSareen erabilerarakoberariazko ekintzak emateko.

3. IkaskuntzaKomunitateen bidez,lortutako gaitasunen esperimentazioa edobere erabilerarako ariketa praktikoak etalanaukerak bilatzeko norberaren profilasortzeko ahalmena.

Benetan al dira hain garrantzitsuak IKTk Lan Bilaketan:
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HILABETEKO AGENDA

INTERNET , IT TXARTELAK ETA LANERAKO SARE SOZIALEI BURUZKOIKASKETAKOMUNITATEA.Ekainaren 03a

HITZIK GABEKO KOMUNIKAZIOA ETA LAN ELKARRIZKETARI BURUZKO
IKASKETAKOMUNITATEA.

Ekainaren, 04a

OINARRIZKO INFORMATIKAHASTAPENARI BURUZKO IKASKETA
KOMUNITATEA.Ekainaren 05a

IGELTSEROTZA ERAIKUNTZAKO LANBIDETXARTELA
LORTZEKO IKASTAROA

NEGOZIO IDEIA BAT MARTXAN JARTZEKO GARAPENERAKO
PRESTAKUNTZA.

ETXEZ ETXEKO LAGUNTZA ETA FAMILIA ELIKADURARI BURUZKO
IKASTAROA.Ekainaren, 24a

Ekainaren, 10a

Ekainaren, 06a
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+Innova Programa.

Inbertsiorako Finantza Laguntzak Programa (AFI).

+Digital@ Programa.

MEC  Merkataritzasaltokiak modernizatzeko laguntzak 2013.

ENPRESA TXIKI ETA ERTAINEN ONDORENGOTZA 2013.

Enpresa txiki eta ertain, bakarkako enpresaburu eta profesional autonomoei finantzalaguntzaemateko programa garatzekoa.

DIRULAGUNTZAK
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BERRIAK
INFOREUSKADI” Euskadiko CECAPek abian jarri du Informazio Zentroa. Web orrianwww.inforeuskadi.cecapeuskadi.org EAEko Enplegu Prestakuntzarako ekimen guztiak agertzen dira.

Europako Banku Zentralak honako txostena argitaratu du berriki: INKESTA.

35 packaging adibide desberdin, harrigarriak, barruan dagoen produktua ez duzu erabili nahi izango..

Gatz handiko ekintzaileak.

Enpresa berritzaileen sekretua: ez da I+G

Zaintzaile errobotikoak eta sistema adimendunak pertsona nagusientzat

LeioakoBehargintza

@LeioaBG

http://www.leioako-behargintza.net
http://www.facebook.com/pages/Leioako-Behargintza/114220018661075?fref=ts
https://twitter.com/LeioaBG
http://www.inforeuskadi.cecapeuskadi.org/
http://www.ecb.int/pub/pdf/other/accesstofinancesmallmediumsizedenterprises201304en.pdf?3b7bc41a75f26b1f4ba492a29b9e7670
http://www.barrixe.com/index.php/eu/tendencias/berrikuntza-teknologikoak/2729-cuidadores-roboticos-y-sistemas-inteligentes-para-los-mas-mayores
http://www.barrixe.com/index.php/eu/arrakasta-enpresariala/2731-el-secreto-de-las-empresas-innovadoras-no-es-la-id
http://www.emprendedores.es/ideas_de_negocio/nuevas_empresas_mayo_2013
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/tendencias/35-ejemplos-de-packaging-tan-increibles-que-no-querra-utilizar-el-producto-que-hay-dentro/?goback=%2Egde_4283755_member_236341902



