


“El Euskera amable. Orain bai! 
Horrela bai!”  Bilboko Udalak, 
Euskara Sailaren eta Lan 
Ekintza udal sozietate 
publikoaren bidez, eta Bilbao
Dendak Elkartearekin 
elkarlanean sustatzen duen 
Biribilko markaren komunikazio 
kanpaina da. Kanpainaren 
diseinuaz eta zuzendaritza 
teknikoaz, Siadeco enpresa 
arduratzen da. 



Komunikazio kanpaina honen 
helburua, Biribilko Bilboko gizarteari 
aurkeztea da, eta zehazkiago hiriko 
merkataritza eskaintzari eta eskariari 
aurkeztea; eta honekin batera, 
merkataritza establezimenduetan 
lanean ari diren pertsonei 
zuzendutako euskara ikastaroen 
eskaintza sustatzea.



Komunikazio kanpaina honekin Biribilko gizarteari hurbilarazi, 
eta eskaintzak eta eskariak Bilboko merkataritza 
harremanetan euskara erabil dezaten eragin nahi da, beti ere 
merkataritza harremanen ardatz nagusia adeitasuna dela 
kontuan hartuta.



Kanpaina hau aurrera eramaten da Bilboko merkataritza 
sektorearen egoera soziolinguistikoaren azterketak, euskarak 
merkataritza harremanen berezko ezaugarriei erantzun behar 
diela erakusten duelako; eta hain zuzen ere adeitasuna da 
salerosketa ekintza gustura egin dadin  gako nagusietako bat. 



Kanpaina hau aurrera 
eramaten da Bilboko eta bere 
inguruneko errealitate 
soziolinguistikoaren 
bilakaerak, euskaldunen 
kopurua gero eta handiagoa 
dela erakusten duelako, eta 
merkataritzak datu hori 
kontuan hartu beharko du 
merkatura egokitu nahi badu. 



Bilbon eta bere inguruan gero eta 
euskal hiztun gehiago dago: Bilbon 
83.000 pasatxo dira euskaraz 
dakiten pertsonak, 207.000 Bilboko 
metropoli-barrutia kontuan hartuz 
gero. Bestetik, euskaraz zerbait
ulertzeko gai diren pertsonak 82.000 
inguru dira Bilbon, eta 202.000 
Bilboko metropoli-barrutian.
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Bilboko
merkataritza
establezimendueta
n lan egiten duten
pertsonen artean
gero eta gehiago 
dira euskaraz
dakitenak. 
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Biribilkok bildutako azken 
datuen arabera, 
merkataritza eskariaren 
%50-%60 inguruk, 
komertzioan euskara 
erabiltzeak, merkataritza 
zerbitzuaren irudia eta 
kalitatea hobetzen lagun 
dezakeela irizten dute.



Helburu desberdinekin bada ere, 
komunikazio kanpaina hau Bilbo 
hiriko merkataritza eskaintzari 
eta eskariari zuzenduta dago 
(hirian bertan bizi denari nahiz 
inguruko herrietatik datorrenari)



Eskariari dagokionez, 
helburu nagusia 
Biribilkoren irudiaren 
inguruan eta Biribilkoren
atzean dauden  faktoreen 
inguruan sentsibilizazioa 
lantzera zuzendurako 
informazioa eskaintzea da.



Eskaintzari dagokionez, Bilboko Udala, HABE 
euskalduntze eta alfabetatze erakundearekin 
elkarlanean, hiriko merkataritza 
establezimenduei zuzenduta antolatzen ari den 
euskara ikastaroen eskaintzari buruzko 
informazio zuzena ematea da helburu nagusia.



Egitasmo honen barruan, bi ikastaro
mota eskaintzen zaizkie Bilbon
kokatutako merkataritza
establezimenduetako merkatari edota
enplegatuei euskararen ikasketa eta
erabilera errazteko asmoz. Batetik, 
euskara komertzialeko oinarrizko
ikastaroa eta bestetik, euskara
komertziala hobetzeko ikastaroa.  



Euskara komertzialeko oinarrizko ikastaroa
eskaintzen da, euskara ez dakiten (edo oso 
gutxi dakiten) Bilboko establezimenduetako
merkatari edota enplegatuei zuzenduta. 
Helburua, ahozko oinarrizko komunikazioa
lantzea da, merkataritzarako egoera
arruntetarako hizkuntza oinarriak ematea. 



Euskara komertziala hobetzeko ikastaroak ere 
eskaintzen dira, zerbait hitz egiten dakiten Bilboko
establezimenduetako merkatari edota enplegatuentzat. 
Helburua, merkataritza arloko ahozko eta idatzizko
euskara maila hobetzea da. 



Biribilkok
euskararen
erabilera atsegina
bultzatu nahi du, 
denon eskura eta
edozeinen neurrira, 
bezero nahiz
merkatari izan. 
Azken batean, 
euskara eroso eta
goxoa, Bilboren
modukoa. 



Bezero eta merkatariek
hizkuntza berean hitz egin
behar dugu. 

Bilboko harreman
komertzialetan esaten
denak esateko moduaren
besteko garrantzia dauka
eta horrek egiten ditu
berezi: helburua
komunikazioa erraztea eta
eraginkorra izatea da eta
modu horretan salerosketa
atsegina egitea erosle nahiz
saltzailearentzat. 



Euskara horrela erabiliz gustura
sentituko zara eta besteei ere gustura
sentitzeko aukera emango diezu. Eskertu
egingo duzu eta euskarak ere bai. 

Egingo dugu aproba?

Euskara asko zein gutxi jakin, 
erabiltzera gonbidatzen zaitugu, 
goxotasun puntua baliatuz. Eman
aukera zeure buruari eta baita
besteei ere. 


