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Ekintza eta proiektu ugariko urtea izan da 2014.
 · Gure aholkularitzarekin, 62 enpresa abian jartzen 
 lagundu dugu. 
 · 39 prestakuntza ikastaro eman ditugu,espero zuen 
 interesekoak izana. 
 · Ikastaro horietan, 559 pertsonak parte hartu dute. 
 · 34 lan-eskaintza tramitatu dugu.
 · Euren enplegagarritasuna hobetu nahi zuten 350 
 pertsonari eman diegu arreta.
 · Enpresa-prestakuntzako 23 jardunaldi antolatu 
 ditugu. 
Baina hori ez da ezer izan. 2015 proiektuz, ekintzez, ikasta-
roz, eta jakina, lan eskaintzez lepo dator. 
Hori da urte berrirako dugun desioa. Eta zurea? 

1

Behargintza Leioa

Zorionak eta urte berri on!

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

Behargintza Leioa
Enplegu eta Tokiko Garapenerako Zentroa

@LeioaBG Leioako BehargintzaT F

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


Gaur, Interneti esker, enpresek aukera berriak dituzte, ez 
bakarrik erabiltzaileen artean informazioa bidaltzeko, baita 
kontaktuen sareak sustatzeko ere, eta zergatik ez, bezeroak, 
hornitzaileak eta lehiakideak nola mugitzen diren jakiteko.
Enpresa batek sare sozialen bitartez egiten duena, nola es-
aten duen, zer jarraitzaile daukan, garrantzi handiko infor-
mazioa da, aztertu beharrekoa. Askotan, konturatu gabe, 
garrantzi handiagoa ematen diogu enpresa bati beste bati 
baino Interneten, iruzkinak partekatuz, iritziak irakurtzen edo 
bakarrik haien webguneetan ibiliz. 
Normalean, Interneten potentziala salmenta inpakturik han-
diena lortzen saiatzera mugatu da, hau da, gaurko eta etor-
kizuneko bezeroen interesa piztea. Baina hori da sareak 
ahalbidetzen digun gauza bakarra?
Gure estrategia eta jardueraren arabera, hauek egin ahal 
izango ditugu:

 · Merkatuan sartzeko teknologiarik sendoenak aztertu.
 · Hornitzaile posibleak ezagutu.
 · Gaur egunean dauzkagun bezeroen interesak 
 zeintzuk diren jakin.
 · Sortzen ari diren merkatuak identifikatu.
 · Gure lehiakideekin alderatu.
Hori guztia, gure inguruaren behaketari esker egin daiteke. 
2015erako, behaketa prozesuak martxan jartzeko tailer 
praktikoa abiaraztea pentsatzen ari gara, zuen beharrizanen 
arabera.
Bazatoz?
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Enpresa

Zure enpresak onura atera dezake 
komunikazio digitaletik?
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Emakume ekintzaileentzako laguntzen 
mapa argitaratu du Emakundek

Emakunde-tik aterata:

Ekintzailetza

Emakundek Emakume ekintzaileentzako laguntzen mapa argitaratu du. Honetan, enpresa bat martxan jarri nahi duten 
emakumeek erakundeetan aurkitu ditzaketen laguntzen berri ematen da. Erakundde bakoitzak eskaintzen dituen laguntzen 
zerrenda bat aurkitu daiteke bertan.

http://www.emakunde.euskadi.net/contenidos/informacion/pub_guias/eu_emakunde/adjuntos/guia_ayudas_contr_eu.pdf
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PLE  eta PLE bat antolatzeko tresna: 
Symbaloo
PLE gero eta gehiago entzungo dugun akronimoa da, eta 
horregatik dakargu hona, Gabonetako oporretan zehar, ho-
rren aniztasuna eta irismena aztertzeko aukera izan dezagun. 

PLE Ikasteko Ingurune Pertsonala da [Personal Learning 
Environment]. Esamolde hori erabiltzen da gaitasun berriak 
lortzeari lotuta dauden helburu desberdinak erdiesteko ma-
neiatzen ditugun tresna, zerbitzu eta konexioak aipatzeko.  

Ikastea etengabeko prozesua da gure bizitzan. Horrek 
esan nahi du ikasketa formala eta ez-formala oso kontuan 
hartu behar ditugula, horiei esker garatzen baitugu bizit-
zan zehar ikasteko prozesua. Hori ahalbidetzeko, ikaske-
ta errazten duten espazioak bilatu behar ditugu, ezagutza 
guneak. 

Internet, ezer baino lehen, komunikazio gunea da, baina 
eskaintzen dituen komunikazio aukerez gain, ikasketaren 
ikuspegitik ere begiratu behar diogu. Komunikazioak era-
maten gaitu informazioa partekatzera, ekoizpenak parte-
katzera, azken baten, ezagutza sortu eta partekatzera. PLE 
asko dago Interneten pertsonak askok euren PLEak beste 
batzuekin partekatzea eskaintzen dutelako, eta argitaratu 
egiten dituzte blog edo foroetan. Jarraian, PLE adibide bat-
zuk doaz eta SYMBALOO programa proposatzen dizuegu, 
hau da, gure PLE erraz egituratu eta antolatzeko lan tresna.

Prestakuntza

Informazio gehiago:
http://www.edutec.es/sites/default/files/publicaciones/castane-
dayadelllibrople.pdf

http://www.edutec.es/sites/default/files/publicaciones/castanedayadelllibrople.pdf
http://www.edutec.es/sites/default/files/publicaciones/castanedayadelllibrople.pdf
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Orientazioa

Talde dinamikak

Talde dinamikak hautaketa proba mota bat dira, eta horietan, 
gizabanakoak talde barruan duen jokaera ebaluatzen da. 

Ariketa hauetan, agerian jartzen dira nortasuna eta gizaba-
nakoen ezaugarri nabarmenenak. 

Gaur egun, gero eta enpresa gehiagok erabiltzen dituzte 
profil mota asko aukeratzeko. Adibidez, Mercadona edo 
Ikea bezalako enpresek erabiltzen dituzte salmenta, lo-
gistika edo bezeroarenganako arreta bezalako sailetarako 
langileak hautatzeko, proba hauen abantaila nagusia de-
lako abilezia edo jarrera jakin batzuk erakusten dituztela 
oso denbora tarte laburrean. Modu berean, aintzat hartu 
behar da lehen iritzia dela, eta ondoren, sakondu beharra 
dagoela aurrez aurreko elkarrizketaren bitartez. 

Oro har, pertsona kopuru mugatua batzen da (10 inguru) 
areto baten, aulkia aukeratzen dute eta fitxa txiki bat ema-
ten zaie euren izena idazteko. Jarraian, prozesuaren ar-
dura dutenek eztabaidagaia ateratzen dute, edozelakoa, 
edo enpresaren jarduerarekin lotutako fikziozko egoera bat 
planteatzen dute, eta ordu betez apur gora behera, taldea 

soluzioa aurkitzen saiatu behar da edo ideiak eman proze-
suan zehar. Behatzaileek hautagaien ekarpenak balioetsi-
ko dituzte eta oharrak hartzen joango dira. 

 

Helburua ez da soluziorik aurkitzea, hautagaien jokaerari 
erreparatzea baizik. Halaber, behatzaileek ebaluazio fi-
txa betetzen joango dira, eta bertan, ezaugarri jakin bat-
zuk puntuatuko dituzte, abilezia batzuk, bete beharreko 
lanpostuaren araberakoak. 

 

Garrantzitsua da modu aktiboan parte hartzea, jendetasu-
nez, gainerakoei errespetuz adituz, nor bere ideiak babes-
ten saiatuz eta ideia berriak emanez.  Baina kideren batek 
ideia hobea badauka, ondo dago onartzea, enpatia eta 
komunikatzeko gaitasuna duten pertsonak ondo balioesten 
dituzte enpresek, adostasunak lortzeko gai direnak, lagunt-
zeko prest daudenak. 
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Abendua:
Merkataritza elektronikoa - Onlineko denda

2015/01/08: Bilbo (Bizkaia)

www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/merkataritza-elektronikoa-onlineko-denda/5739.aspx

Google Sites mikro-enpresentzat

2015/01/15: Bilbo (Bizkaia)

www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/google-sites-mikro-enpresentzat/5726.aspx 

Lehenengo Getting Contacts! Nazioartekotze 1º Edizioa

2015/01/29: Bilbo (Bizkaia)

www.gettingcontacts.com/es/events/view/apdexport2015

Agenda

http://www.euskadinnova.net/eu/enpresa-digitala-eu/agenda/google-sites-mikro-enpresentzat/5726.aspx 
http://www.gettingcontacts.com/es/events/view/apdexport2015
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Bizkaiko Foru Aldundiaren 163/2014 FORU DEKRETUA, 2014ko abenduaren 9koa. Honen bidez, langabezian eta baz-
terkeria-arriskuan dauden pertsonen artean Autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzeko diru-laguntzen oinarri arautzai-
leak ezartzen dira. Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 162/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Honen bidez, Ekintzailetzako eta Gizarte-be-
rrikuntzako Programaren oinarri arautzaileak eta deialdia onesten dira, 2015. urterako. Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 160/2014 FORU DEKRETUA, abenduaren 9koa. Honen bidez, Bizkaia Sortzailea Programaren 
oinarri arautzaileak eta deialdia onartzen dira 2015. urterako. Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren  142/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren 25ekoa. Honen bidez, kopuru osagarri bat gehitzen 
zaio 15/2014 Foru Dekretuan ezarritakoari, eta dekretu horri dagozkion kreditu erabilgarrien adierazpena egiten da. dekretu 
horren bitartez, LAFT, Merkataritza eta EETIFIL 2014 finantza-laguntzako planaren oinarri arautzaileak eta lehen deialdia 
onartu ziren. Ondoren, 115/2014 eta 128/2014 Foru Dekretuen bidez, aldatu egin zen 15/2014 Foru Dekretua. Buletinerako 
Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 143/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren 25ekoa. Honen bidez, kopuru osagarri bat gehitzen 
zaio martxoaren 4ko 24/2014 Foru Dekretuan ezarritakoari, eta dekretu horri dagozkion kreditu erabilgarrien adierazpena 
egiten da. Dekretu horren bitartez, Innobideak-Kudeabide programa arautzen duten oinarriak eta lehen deialdia onetsi dira. 
Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 137/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren 18koa. Honen bidez, Nazioartekotzeari buruzko Pro-
grama arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzen dira, 2015. urterako. Buletinerako Sarbidea

Bizkaiko Foru Aldundiaren 138/2014 FORU DEKRETUA, azaroaren 18koa. Honen bidez, Lankidetzari buruzko Programa 
arautzen duten oinarriak eta deialdia onartzen dira, 2015. urterako. Buletinerako Sarbidea

Dirulaguntzak

http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=33
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=54
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141219a243.pdf#page=92
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/bao_bob/2014/12/20141204a233.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/bao_bob/2014/12/20141204a233.pdf#page=3
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141204a233.pdf#page=4
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141204a233.pdf#page=5
http://www.bizkaia.net/lehendakaritza/Bao_bob/2014/12/20141204a233.pdf#page=22
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Duela urte batzuk, merkataritza jarduera berriari ekin zenion eta elikagai denda ireki zenuen Leioan. 

Datorren urtarrilean, 18 urte beteko ditugu denda honetan. Hasieran, gauzak ez ziren erraz suertatu, nahiz eta esperientzia 
izan sektore honetan, hainbat gauza ez ziren gure alde egon, adibidez, dendaren kokapena, Leioako gune berri batean 
zabaldu baikenuen. Hala eta guztiz ere, pixkanaka, eta lan handia eginez, eguneroko bezeroak lortzen joan ginen eta gure 
helburuak betez.

Zer balorazio egiten duzu kontsumoaren eboluzioaz azken urteotan? Nola aldatu dira bezeroen jarrerak?

Azken urteotan, kontsumoa oso aldakorra izan da. Hasieran oso garai baikorra bizi genuen, ondoren, krisialdiaren ondo-
rioak pairatu genituen. Dena den, azken 6 hilabeteota,n kontsumoaren igoera txikia nabaritzen ari gara.

Bezeroen jarrera ere aldatuz joan da, gero eta jende gehiagok nahiago du denda txikietara jo bere eguneroko erosketak 
egiteko, dendariak ezagutzea ematen duen lasaitasunagatik, produktuak fidagarriak direlako, e.a. 

Hagaxka magikoa izango bazenu, zer egingo zenuke Leioan barne kontsumoa sustatzeko?

Bide bakarra dago: lan egin, lan egin eta lan egin. Horretaz gain, ideia argi bat izan behar dugu buruan, garen guztia 
bezeroei zor diegula. Beraz, haien beharrak asetzen saiatu behar dugu. Bezeroen premiak ikertzen saiatu gara, zeintzuk 
diren haien ohiturak kontsumitzerako mementoan, nahiago dituzten ordutegiak eta antzerako galderak egin dizkiogu gure 
buruari. Gauza horiek guztiak kontuan izanda, ohiko bezeroak gugana behin eta berriro bueltatzea lortu dugu.

Bestalde, oso garrantzitsua da Leioan daukagun merkataritza ezagutaraztea, biztanleek jakin behar dute berton gaudela, 
ordutegi malguak ditugula eta behar duten  guztia Leioako dendetan eskuragarri daukatela.

Badaude ere faltan botatzen ditugun ekintzak. Gure ustez, funtsezkoa litzateke Leioako giroa areagotzeko plangintzaren 
bat, herriko gazteria euren lokaletatik ateratzeko eta kaleko giro bizia sustatzeko.

Familia denda bat edukita, leioako merkatarien elkartean asko parte hartzen duzue. Nola animatuko zenuke merka-
tari berri bat elkartean sartzera? 

Ez dugu pentsatzen inor konbentzitu behar dugunik. Kasu honetan, denok batuta egotea guztiontzat onuragarri dela argi 
dago. Leioako merkatarien elkarteari esker, informazio, laguntzak eta abar ditugu eskuragarri eta hori guztia oso lagunga-
rria da.

Leioa Bidean programa barruan zaudete. Nola balioesten duzue programa hori? Salmentak igoko direlakoan al zau-
dete? 

Oraindik oso arin da baloraziorik egiteko ez baitugu  daturik,  baina pertsonalki esan dezakedana da oso ideia ona iruditzen 
zaidala. Zerbitzu berri horri esker, Leioako erdigunetik urrun dauden auzo ezberdinetara helarazi izan ditugu gure produk-
tuak, eta horrela, bezero berriak egin.

Oso interesgarria izango litzateke programa mantentzea bukatzen denean, nahiz eta bere kostua altua izan. Agian, merka-
tarien artean gastu hori kudeatu ahalko genuke…

JAI ZORIONTSUAK ETA URTE BERRI ONA OPA DIZKIZUEGU

Estartetxe, 17 Bajo. 48940 Leioa
Tfnoa.: 672 18 96 55

Elkarrizketa

https://www.facebook.com/CarniceriaSevel



