20

13

ko

,1
1º

AURKEZPENA
Duela gutxi, MBPB barruko lan taldeak martxan
jartzeari buruzko informazioa ematen genizuen. Horien
bitartez, jarduera zehatzak aktibatu nahi ditugu
merkataritza dinamizatzeko, eta bide batez, aukera
aprobetxatu nahi dugu gogorarazteko ekimen hau
burutzen ari dela lan taldeak osatzen dituztenen arteko
batzarren eta aldizkako komunikazioen bitartez.
Zehatzago, azaroaren 13an, asteazkena, Leioako
Behargintzan 10 pertsona elkartu ginen mikrokluster
ekimena lantzeko asmoz. Bere aldetik, 14an,
osteguna, Zerbitzu Partekatuen taldea elkartu zen
modu erkidean kudea daitezkeen zerbitzu eta
proiektuak definitzeko. Gainera, 2014an martxan jarri
nahi den Kontsumitzaileen Fororako ekimenak
planteatu dira honezkero. Foro horrek balio izango du
aurreko
lan
taldeetatik
ateratako
jarduerei
buruzkokontsumitzaileen iritzia jakiteko.

2013ko otsaila

Lan giro interesgarria sortu da, udalerriko eragile
guztien lankidetza eskatzen duena. Guztion artean,
herrilankidetza eredu berria bultza dezakegu, gure
iritziak integratzen dituenaeta guztien beharrizanei
erantzuna ematen diena.
Azken baten, ez dugu eskatzen erakundeek entzun
diezaguten? Hemen dugu aukera. Zure zain gaude.
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Elkarrekin, hobeto!
Iragan azaroaren 20an, asteazkena, Mendibile Jauregian jardunaldia izan zen Bizkaiko
Merkataritzako Enpresari Konfederazioaren, Leioako Merkatari ElkartearenTorrealday
Aholkularitzaren eta Leioako Behargintzaren partaidetzarekin.
Leioako 60 merkatariren aurrean, Carlos Sacristanek, Leioako Torrealdayren bulego
arduraduna, 2014 ekitaldirako onartu diren nobedade fiskalak azaldu zituen, eta horiek
ekintzailetza aukeretan edo martxan dagoen negozio baten balantzean zelan eragiten
duten.
Bere aldetik, Merkataritzako Enpresari Konfederazioko presidente den Pedro Campok eta
Julian Ruiz idazkari nagusiak aipatu zituzten elkarte baten barruan dauden saltokiek
dituzten abantailak, patronalaren aterkiaren babespean baitaude. Enpresa transmisiorako
programa ere aurkeztu zuten, jarraikortasunaren bila dabiltzan merkatarientzat.
Leioako Merkatarien Elkarteak, bere txandan, merkataritzan elkartegintzak duen garrantzia
azpimarratu nahi izan zuen, ahots bateratua ematen duelako udalaz gaindiko erakundeetan,
eta halaber, aktibitatea dinamizatzeko ekintzak programatzeko aukera. Azken baten,
batasuna da indarra.
Mokadutxo batekin, urtebeteko aholkularitza fiskalaren zozketarekin, Torrealdayren eskutik,
amaitu zen, eta Leioako Merkatarien Elkarteko kide diren dendetan erosteko 60 euroko
deskontu txartelen zozketarekin amaitu zen.
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Ekintzailetza Merkataritzan
Edozein enpresak arreta jarri behar dio lan komertzialari, baina ekintzaileen kasuan, lan
horrek garrantzia berezia dauka, bezeroak kaptatzea baita negozioak hazteko oinarrietariko
bat.

Arlo hau modu egokian planifikatzeko, plangintza komertziala eduki behar da, eta modu
berean, bezero posibleekin harremanetan jartzeko, negoziatzeko eta negoziazioetatik sor
daitezkeen gatazkak konpontzeko abileziak eta gaitasunak garatu behar dira.
PLAN KOMERTZIALAK honako hau jorratu behar du:
Nori. BEZEROAK

Zertarako. HELBURUAK

Noiz. DENBORA EDO MAIZTASUNA

Zer eta nola. EKINTZAK ETA BALIABIDEAK
Plan komertzialean ezar daitezkeen helburuak hauek dira:

PROSPEKZIOA
EGIN:
bezero
berriak
identifikatzea
gure
enpresak
duen
posizionamenduaren arabera. Galderak dira tresnagakoa informazio erabilgarria lortzeko, eta
horien bidez, erosteko motibazioak, beldurrak eta oztopoak identifikatu beharko genituzke,
eskaintza lehiakorra aurkeztu ahal izateko.
ERAKARRI: bezero gehiago lortzea. Bezeroaren inplikazioa duten eskaintzak aurkeztea, eta
horien bitartez, gure enpresak duen hautemandako balioa handitzea.
HAZI: fakturazioa handitzea. Harremanen marketina landu, gure enpresa bezeroarentzako
lehen aukera gisa aurkeztuko duten emozio loturak sortzen saiatuz.
DEFENDATU: fidelizatzea. Fidelizatze politikak ezarri, gure bezeroen balio irizpideak,
egoeragatik etor litezkeen mehatxuak eta konpetentziak zer egiten duen aintzat hartuz.

Lan hori egiteko ABILEZIA ETA GAITASUN KOMERTZIALE egokiei buruz, hauek dira
garrantzitsuenetarikoak: bezeroari ematen zaion zerbitzua, fidagarritasuna, zerbaiten parte
izateaz harro sentitzea, proaktibitatea, taldeko lana, komunikazioa eta negoziazioa, ikuspegi
globala, automotibazioa eta ezagutza profesionalak.
Merkataritza emaitza hobeak lortzeko helburuarekin, Leioako Behargintza arlo hau jorratzen
ari da ekintzaileekin.
www.leioakobehargintza.net

Nire etorkizun profesionala
Leioako Behargintzak informazioa eta orientazioa eskaintzen dizkie langabezian dauden
gazteei, etorkizun profesionala bideratu nahi dutenei…
Gazteei informazioa eta aholkularitza ematen diegu lan baldintza eta lan harremanen
marko legala ezagut dezaten, eta aldi berean, beharrezko dituzten baliabideak eta
orientazioa ematea lanpostua lortzeko edo autoenplegua bideratzeko.
Helburuen artean, hauek daude:
Esparru profesionaleko lan baldintza eta lan harremanen marko legalari buruz
hausnartzea.
Gaitasun soziolaboralak jorratzea lanmerkaturatzeko.
Lan bilaketa eraginkorrerako motibazioa, eta zalantzak argitzea bere gaitasunei
buruz.
Lan ingurura egokitzeko baliabideak eta metodoak ematea laneratzea optimoa
izan dadin.
Banakako azterketak eta aukerak
Lana bilatzea. Ibilbideak
Langileak hautatzeko prozesua
Test psikoteknikoak, etab.
Gaztea bazara, lana aurkitu nahi baduzu eta ez badakizu nola, edo ez badaukazu
bilatzeko baliabiderik, edo ez baduzu garbi zein den zure etorkizuneko lanbidea, etorri
Leioako Behargintzara eta informazioa eskatu.
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PROFESIONALTASUN ZIURTAGIRIAK: galderak eta
erantzunak!

Duela urte batzuk agertu zirenetik, nahastu egiten gara –eta aldizkari honetan, aurreko
zaleren baten, PZei buruz hitz egin badugu ere, eta interesgarria izan daiteke
zalantzak argitzea. Jakina, esan gabe doa Leioako Behargintzaren bulegoan eta
telefono bidez pozik erantzungo dizuegula. Baina gehiago jakin nahi baduzue, sartu
esteka honetan:
http://www.lanbide.net/plsql/CE_MENU?idioma=C
1. Zer da profesionaltasun ziurtagiria?
• Lan jarduera jakin bat burutzeko gaitasun profesionalak ziurtatzen dituen agiri
ofiziala, enplegurako garrantzia duena. Prestakuntza Profesionalen Nazio Katalogoko
prestakuntzak dira.
• Enplegu Administrazioak egiten du.
• Lan merkatuan profesio jakin baterako behar den prestakuntza zehazten du.
Hau da, Profesionaltasun Ziurtagiriak, lanbide heziketako tituluak bezala,ofizialak dira,
Estatu osoan balio dute eta eskuduna den Administrazioak egiten ditu, kasu honetan,
Enplegu Administrazioak. Beraz, Euskal Autonomia Erkidegoan, Lanbide da erregistro,
ziurtatze eta izapidetzearen arduradun.
2. Nork eska dezake profesionaltasun ziurtagiria?
Enplegurako lanbide heziketa ikastaroa egin ondoren, profesionaltasun ziurtagiri jakin
bat osatzen duten moduluak ebaluazio positiboarekin gainditu dituztenek.
3. Nola aitor daiteke esperientzia?
Esperientzia zabala baduzu sektore baten baina ez badaukazu hori egiaztatzen duen
ziurtagiri ofizialik, orain lor dezakezu Gaitasun Profesionalen aitortze, ebaluazio eta
ziurtatze Prozesuaren bidez. Jarraian, deialdietarako estekak dauzkazue.
Estatuko deialdiak
EAEko deialdiak
4. Zer baldintza beete behar dut esperientzia aitor dakidan?
• Bi urte baino gehiagoko lanesperientzia izatea edota prestakuntzaren 1. mailan
egiaztatzeko diren gaitasunekin lotutako 200 prestakuntza ordu; 3 urte edota 300
prestakuntza ordu 2. eta 3. mailei dagokienez.
• 18 urte baino gehiago izatea 1. mailako prestakuntzekin lotutako gaitasun
unitateetan; eta 20 urtetik gorakoa izatea 2. eta 3. mailakoetan.
• Espainiako nazionalitatea izatea, Europar Batasuneko herritarra izatea edo
egoitza baimena edukitzea, eta Espainian lanean egotea.
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HILABETEKO AGENDA
Abenduaren 03a

Directiv@21.BEZEROAK. Bezeroei buruz jakin beharreko lau ideia nagusiak.
Donostin.

Abenduaren 04a

Innovanet Sarearen
laguntzak. Zamudion.

Abenduaren 05a

Merkataritza elektronikoa  Onlineko denda. Getxon.

Jardunaldia:

ETEEn

lehiakortasuna

hobetzeko

Abenduaren 09tik 19ra Tailerra: Zerbitzu enpresak kudeatzeko tailer praktikoa . Amurrion.
Abenduaren 09a

Lider21: Zer egiten dute liderrek gidatzeko. Bilbon.

Abenduaren 12a

Zure ecommerceri etekin handiena ateratzeko modua. Donostin.
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DIRULAGUNTZAK
Langabeziagatiko prestazioa ordainketa bakarreko modalitatean jasotzen dutenei
Gizarte Segurantzako kuoten ordainketa dakarten dirulaguntzak.
Enpresa txiki eta ertainei, banako enpresarioei eta profesional autonomoei finantza
laguntza emateko Programa.

www.leioakobehargintza.net

Nor ezagutzen dugu....? "Juguetería Itziar"retik Itziar San
Martin

 Zer suposatzen du zuretzat merkataritza urbanoak?

Herri eta hirien bizia da. Tratu hurbila, argiteria eta erakusleihoak ikusten dituzun bitartean paseatzeko
aukera. Merkataritzarik gabeko kalea hilda dagoen kalea da, ez du paseatzeko gogorik pizten.
Zer eskaintzen du zure dendak?
Arreta pertsonalizatua. Gaur eguneko jostailuen eta jostailu tradizionalagoen aukera, egurrezkoak…
Jostailu marka onenak, txikientzako segurtasun berme guztiekin.
Baina batez ere, gure bezeroengandik hurbil gaude, gure auzotarrak baitira azken baten. Euren seme
alabentzat erosten zuten bezeroak dauzkagu, eta orain, ilobentzako jostailu eta opariak erostera
datoz.
Zer abantaila dauka merkataritza urbanoak?
Tratu pertsonalizatu eta hurbila. Askotan, gure gustuak eta beharrizanak ezagutzen dituzte horrela. Eta
hor jarraituko duten bermea, edozein zalantza edo kontsulta argitzeko.
Merkatarien Elkartekoa zara? Zer suposatzen du horrek?
Bai, Elkartea sortu zenetik.
Elkarteak merkatarien batasuna suposatzen du, gure negozioak biziberritzeko ekintza komunak
egiteko aukera, eta kasu askotan, gure bezeroak euren leialtasunagatik saritzeko aukera.
Edozein egoeratan elkarri laguntzea ere dakar, baina bizi ditugun garai zail hauetan gehiago.
Urte hauetan bizi izandako anekdota barregarririk daukazu?
Nire ahizpa eta nirekin nahasten dira bezero asko, eta hori ez daukagula antz handirik. Behin, bera
bezero batekin ari zen eta zerbaiten bila joan zen. Ni beste pasillotik agertu nintzen eta bezeroak zera
esan zidan: “Aiiii! Arropaz aldatu zara?”
Barrez lehertzen hasi nintzen. ETA ESAN NION: EZ, BESTE BAT NAIZ.

@LeioaBG

LeioakoBehargintza

www.leioakobehargintza.net

