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Proiektuaren 
irizpideak

1

1.1.‐ PROPIOAK DIREN IRIZPIDE TEORIKO‐METODOLOGIKOAK.

1.2.‐MARKETING KOMERTZIALAREN ESPARRUKO KOKAPENA.
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1.1.‐ PROPIOAK DIREN IRIZPIDE TEORIKO‐METODOLOGIKOAK

Bilboko merkataritza sektorean 
hizkuntzak  komunikazio‐
kodeak eta sinbolizazio‐
sistemak dira. 

Merkataritza sektorean batera 
bizi diren hizkuntzen elkarbizitza 
hobetzea da helburua,  
komunikazioaren beraren 
onerako. 

Motibazioa, ezagupena eta 
erabileraren bidez, hizkuntza 
eskaintza eta eskari 
komertzial osoaren ondasun 
amankomuna izan dadin 
lortzea: ikuspegi inklusiboa

1.
Ikuspegi 

komunikatiboa

2.
Osagarritasunaren 

ikuspegia

3.
Hizkuntza 

identitatearen 
ikuspegi unibertsala



‐ 5

1.2.‐MARKETING KOMERTZIALAREN ALORREAN KOKATUA

Euskara: Bilboko 
merkataritza 
sektorearen 

sustapenerako 
ardatza

Sektorearen
komunikazioa
hobetu: euskara 

“marketing mix”‐aren  
markoan sustatuz

Jarduera sektore 
honetan elkarrekin 
bizi diren hizkuntzen 
erabilera sortzaile eta 
atsegina adostuz

1

2

3
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Helburua Bilboko merkataritza 
biziberritzen laguntzeko eta 
marketing elementu gisa aztertu 
eta erabiliz, euskarak izan dezakeen 
garrantzia aztertzea da, bai 
sektorearen ikuspegitik, baita 
merkataritza establezimendu 
bakoitzaren ikuspegitik. 

Horretarako, hizkuntzek hobeto 
komunikatzeko behar duten 
eskaintzaren eta eskariaren 
protagonismoa berreskuratu behar 
da. Horretan datza euskarari 
funtzionaltasun komertziala
ematearen garrantzia, bai sektorean 
oro har, bai hala nahi duen 
establezimendu bakoitzean ere.

2.1. 2.2.
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Ikerketa eta 
abiapuntuko 
diagnostikoa

2

2.1.‐ DEFINIZIOA ETA FITXA TEKNIKOA.

2.2.‐MERKATARITZA SEKTOREAREN EGOERA SOZIOEKONOMIKOA. 

2.3.‐ SEKTOREAREN AZTERKETA SOZIOLINGUISTIKOAREN 
ONDORIOAK.
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Zer da proiektu hau?
 Proiektu hau, Bilbo hiriko merkataritza sektorearen

diagnostiko komertzial eta soziolinguistikoa da. Zentzu
honetan, oinarrizko tresna da sektore honetako hizkuntza
normalizaziorako plangintza egiteko.

Nork egiten du?
 Proiektu hau, Bilboko Udaleko Gazteria, Euskara eta Kirol

Sailak sustatuta eta bultzatuta, Siadeco Ikerketa
Aplikaturako lantaldeak diseinatu eta garatu du.

Zertarako da?
 Bilboko merkataritza sektorearen egoera aztertu eta

errealitate horretara egokitutako euskararen normalizazio
plana egiteko aukera ematen duten funtsezko alderdiak
identifikatzeko.

2.1.‐ DEFINIZIOA ETA FITXA TEKNIKOA
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Norentzat da?

 Bilboko txikizkako merkataritza sektorean eragiten duten
eragile pribatu nahiz publikoei zuzendutako proiektua da
eta baita Bilboko merkataritza establezimenduen bezero
guztiei ere.

Zertan oinarritzen da?

 Euskara indarberritzeko Siadecok Bilbon egindako lanak
(1989 eta 2004 urteak).

 Udalerri desberdinetan merkataritza sektorearen bizibe‐
rritze plangintzetan Siadecok metatutako esperientzia.

 Merkataritza sektoretik zuzeneko informazioa eskuratzeko 
«ad hoc» aplikatu den metodologia.
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  Bilboko biztanleria  Bilboko txikizkako merkataritza 

Unibertsoa Bilboko 16 urte eta gehiagoko 
biztanleria: 311.148 herritar (2005) 

Bilboko txikizkako merkataritza 
establezimenduak: 5.931 
establezimendu (2004) 

Laginaren tamaina 1.194 perstona  1.200 merkataritza establezimendu 

Laginketa mota 
Laginketa polietapikoa.  
Galdetegiak, telefono bidezko 
elkarrizketa bidez bete dira. 

Laginketa aleatorioa. 
Galdetegiak establezimenduetan 
bertan bete dira, aurrez aurreko 
elkarrizketa pertsonalen bidez. 

Konfiantza tartea 95,5% (p=q=0,5)  95,5%  (p=q=0,5) 

Datuen errore 
margina ±2.89  ±2.58 

Laginaren banaketa 
espaziala, barrutien 

arabera 

 

 

Eskaria (16 urte 
eta gehiagoko 
biztanleria) %

Eskaintzaa (Txikizkako 
merkataritza 

establezimenduak) %
Deustu............................................
Uribarri ........................................... 
Otxarkoaga‐Txurdinaga .................. 
Begoña ........................................... 
Ibaiondo ......................................... 
Abando ........................................... 
Errekalde ........................................ 
Basurtu‐Zorroza ............................. 
Ed/Ee .............................................. 

12,9
8,5 
7,2 

18,5 
12,6 
18,4 
12,6 
9,0 
0,3 

10,6
5,1 
3,3 

14,6 
19,8 
33,5 
7,9 
5,3 
‐ 

GUZTIRA 
100,0 

(1.194) 
100,0 

(1.200) 

 

Metodologia: fitxa teknikoa
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 Bilbon ia 6.000 txikizkako merkataritza establezimendu
daude. Merkataritza sektorea zentzu zabalean hartuz gero
(ostalaritza, zerbitzu pertsonalak...) ia 10.000 establezimendu
daude.

 Merkataritza jardueran 20.000 pertsona baino gehiagok
egiten du lan.

 Jarduera honek, Bilbon urtero 1.750 milioi €‐ko salmenta
bolumena eragiten du.

Azken urteotan hiriak izan duen garapen prozesuak indartu egin du
Bilbok zerbitzu hiri bezala jokatzen duen erreferentziazko funtzioa
bai Euskal Herri mailan eta baita Europako Arku Atlantikoaren baitan
ere..

Bilbo: Erreferentziazko hiri komertziala

2.2.‐MERKTARITZA SEKTOREAREN EGOERA SOZIOEKONOMIKOA 
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 Garapen ekonomikoa: jarduera ekonomikoaren eta
aberastasunaren sortzaile, kanpoko fluxu ekonomikoen erakarle,
hirugarren sektoreko zerbitzuak garatzeko dinamizatzaile (zerbitzu
pertsonalak, finantza zerbitzuak, zerbitzu turistikoak, aisialdiko
zerbitzuak, ostalaritza…)

 Garapen soziala: enpleguaren sortzaile, gizarte harremanen
egituratzailea eta euskarria, gertuko ingurunearekiko
integraziorako joeren sustatzaile, gizarte bizitzaren
dinamizatzailea…

 Ingurumen aldetiko garapena: ingurumen jokabide egokiak
sustatzeko faktore giltzarria, batez ere, mugikortasun eta
garraiorako jarrera eta jokabide iraunkorrak sustatzeko duen
eraginarengatik eta hiri‐sarean integratuta dagoen sektorea
delako.

Merkataritza:  hiriko garapen iraunkorrerako sektore
estrategikoa
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La comunicación es un factor estratégico en los procesos de mejora y
revitalización del comercio urbano minorista y ahí están las lenguas

Komunikazioa, faktore giltzarria da txikizkako merkatarizaren
indarberritze eta hobekuntza prozesuetan, eta hor hizkuntzak daude:

• gertutasuna eta bezeroekiko aurrez aurreko tratua txikizkako
merkataritzaren ezaugarri bereizgarria da: hizkuntza, eskaintza eta
eskariaren arteko harremanetarako bitartekoa den neurrian, bezeroen
fidelizazio faktore garrantzitsua izan daiteke

• merkataritza sektoreak duen dinamismo eta bizitasuna kontuan
hartuta, hizkuntza batek bertan duen presentzia eta erabilera maila,
hizkuntza horren normalizazio mailaren oinarrizko adierazlea da.

• Bilboko merkataritzaren hedapen espazialaren eta aniztasunaren
ondorioz, sektoreak garatutako estrategia eta komunikazio prozesuek
eragin nabarmena dute hizkuntzek duten irudi sozialean eta hiriko
eremu desberdinetako hizkuntza paisaian.

Merkataritza sektorearen garrantzia hizkuntza
normalizazio prozesuan
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a).  Hizkuntza gaitasuna

• Bilboko euskaldunen ehunekoa (ia %16), hiriko
establezimenduetako arduradunena baino zertxobait
altuagoa da (%14).

• 16 urtetik gorako hiritarren %7 gai da euskaraz,
gaztelaniaz eta ingelesez hitz egiteko, eta
establezimenduetako arduradunen artean aldiz, %4.

2.5.‐ SEKTOREAREN AZTERKETA SOZIOLINGUISTIKOAREN 
ONDORIOAK
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b). Euskararen irudi komertziala

• Bilboko errealitate komertzialean, euskara erabiltzeak izan
dezakeen garrantziaz edo eraginaz honakoak azpimarra daitezke:

- Euskarak bezeroen arten duen irudi komertziala,
merkatarien artean duena baino hobea dirudi.

- Establezimenduaren modernizazioan, promozioan edota
prestigioan, bezeri berria erakartzeko garaian edo bezeroen
asebetetze mailan, euskara erabiltzeak garrantzia du
herritarren %60arentzat. Merkatarien artean, ehuneko hori,
batez beste %33aren inguruan kokatzen da.

- Halere, merkatariek euskara erabiltzeari garrantzia ematen
diote hainbat alderditan: %38k euskara erabiltzeak
bezeriaren asebetetze mailan eragin dezakeela uste du, eta
%35 inguruk, zerbitzuen kalitatean edota bezeriaren
konfiantzan.
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• Hiritarren %46k, erosketak egiteko garaian
establezimenduko pertsonalak euskaraz hitz egitea
baloratzen du eta %75 ados dago merkataritzan euskararen
erabilera maila sustatzera zuzendutako proiektu bat
martxan jartzeko ideiarekin.

• Merkatarien artean euskararen sustapena, nagusiki,
atxikimendu afektiboarekin lotzen da (“bihotzak” agintzen
du).

• Negozioarentzat mesedegarri edo beharrezkotzat jotzen ez
diren neurrian, euskara normalizazioaren alde
planteatutako urratsak, “zama” eta “koste” modura
pertzibitzeko arriskua dago.

b). Euskararen irudi komertziala
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c). Euskararen erabilera

• Merkatariek nahiz hiritarrek, azken urteetan Bilbon euskararen
erabilerak gora egin duela pertzibitzen dute: hiriko
establezimendu komertzialetan euskararen erabilerak gora egin
duela dio hiritarren %66k, eta Bilbon, orokorrean, erabilerak
gora egin duela merkatarien %62k.

• Pertzepzio honek kontrastatu egiten du euskararen
erabileraren proportzioekin, herritarren nahiz merkatarien
artean:

‐ Bilboko komertzioetan euskaraz gaztelaniaz adina ala
gehiago egiten du, euskaraz egiteko gai direnen %8,7k.

‐ Bezeroekiko harremanetan, batez beste %5ean
erabiltzen dute euskara merkataritza estable‐
zimenduek. Etorkizunean, batez besteko hori %10era
igotzea aurreikusten dute.
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• Lantokia da bilbotarrek euskara gehien erabiltzen duten
esparrua, atzetik lagunartea eta etxea datozelarik.
Merkataritza harremanetan adierazten dute erabilerarik
baxuena.

• Merkataritza establezimenduetan kanpo eta barneko
errotulazioan lortzen du euskarak bere erabilera mailarik
altuena (batez beste, elementu horien %7,8 euskaraz).
Baxuagoa da bezeroekiko harremanetan erabilitako
elementuetan eta komunikazio, publizitate eta marketing
euskarrietan ematen den euskararen erabilera maila
(batez beste %5,5 eta %5,3 hurrenez hurren).

c). Euskararen erabilera
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38,2

35,3

35,3

31,2

31,1

29,5

28,8

25,0

60,9

53,2

56,1

58,5

61,6

61,3

60,7

49,2

0 20 40 60 80

Bezeroaren asebetetzea

Bezeroaren konfiantza

Zerbitzuaren kalitatea

Establezimenduaren prestigioa

Bezero berriak erakartzea

Berrikuntza eta modernizazioa

Establezimenduaren promozioa

Erosteko motibazioa

Eskaintza eta eskariaren arteko ikuspegi konparatua: merkataritza jardueraren
alderdi desberdinetan euskararen erabilerak duen eragina garrantzi handia edo

nahiko duela uste dutenak (%)

Eskaintza Eskaria
Fuente: Siadeco, 2006
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Adirazgarria da euskararen erabilerak merkataritza jardueran duen
eraginari buruz eskaintzaren eta eskariaren pertzepzioen artean
antzematen den aldea.

Horrela, sistematikoki, bezeroek garrantzia handiagoa ematen diote
euskarari merkataritza establezimenduaren komunikazio eta
proiekzioarekin zerikusia duten hainbat alderditan: kontsultatutako
eskariaren %50‐%60aren arteko ehunekoak, merkataritza jardueraren
irudia eta martxa baldintzatzen duten alderdi desberdinetan euskarak
eragin handia ala nahikoa duela adierazten du. Aldiz, eskaintzaren
kasuan, ehuneko hori %25‐%38aren artekoa da.
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Planifikazio 
sistema

3

3.1.‐ DIAGNOSTIKO ESTRATEGICOA ETA MISIOA.

3.2.‐ ARDATZ ESTRATEGIKOAK.

3.4.‐ PLANIFIKAZIORAKO IRIZPIDEAK.

3.3.‐ ANTOLAKETA ETA PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEAK.
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DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA

Oro har, Bilboko merkataritza sektorearen ikuspegitik, hizkuntza
normalkuntzak eta hain zuzen ere, euskararen sustapenak, ez du
loturarik jarduera komertzialaren dinamika ekonomikoarekin. Hots,
pertzibitzen da, hizkuntza normalkuntzarekin zerikusia duten
programa eta ekintzek ez dutela eragiten establezimenduen
errentagarritasun ekonomikoa handitzea.

PROIEKTUAREN MISIOA

“Euskara Bilboko Merkataritza sektorearentzat komunikazio
hizkuntza gero eta erosoagoa eta lehiakorragoa izan dadin
laguntzea, sektoreak eskainitako zerbitzuaren kalitatea hobetzeko
eraginkorra bihurtuz, etorkizun komertziala planifikatzeko aldagai
komertzial gisa kontsideratuz eta hiriaren garapen iraunkorrerako
bitarteko izanez”.

3.1.‐ DIAGNOSTIKO ESTRATEGIKOA ETA MISIOA
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3.2.‐ ARDATZ ESTRATEGIKOAK

HELBURU ESTRATEGIKOA Euskararen erabilera Bilbo hiriko
merkataritzarentzat errentagarria
izatea lortzea

1. Ardatz estrategikoa: IRUDIA. Euskararen irudian eragitea,
izaera komertzialagoa eman eta hiriak duen
nortasunarekin gehiago lotuz: sektorearentzat eta
herritarrentzat euskara erakargarriagoa eta
hurbilagokoagoa izan dadin Bilboren irudiarekin lotu.

• Merkataritza sistema eta harremanetan
euskararen irudi komertziala integratu
komunikazio hizkuntza eraginkorra,
errentagarria, berritzaile modura aurkeztuz
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2. Ardatz estrategikoa: INFORMAZIOA. Merkataritzaren eta
hizkuntza normalizazioaren arteko harreman positiboak sustatzeko
bideratutako neurri eta zertzitzuen inguruko informazio ekintzen
diseinua eta garapena

• Merkataritza sektorearen hizkuntza normalizazioaren inguruko
jarrerak aktibatzeko neurri informatibo eta komunikatiboak.

• Merkataritza sektorearen hizkuntza normalizaziorako ekintza
eta zerbitzuei zabalpena emateko prozesu eta euskarri
komunikatiboen diseinua, beti ere merkataritzaren interesen
arabera.

• Eskari potentzialaren segmentuetara zuzendutako neurri
komunikatiboak, hizkuntza normalizazioaren inguruan
merkataritza eskaintzarekiko lotura eta harremanak lantzeko
aukera emango dutenak.
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3. Ardatz estrategikoa: EKINTZA. Bilboko merkataritza eskaintza
eta eskariaren artean euskarazko komunikazioa sustatzeko
dinamizazio ekintzak planifikatu eta garatzea, sektorearekin
elkarlanean.

• Merkataritza sektorearekin joan‐etorriko komunikazio
prozesua aurrera eramatea, horren bitartez, sektorearen
egoera soziolinguistiko eta komertzialera egokitutako
neurri normalizatzaileak diseinatu eta garatzeko aukera
izateko, beti ere, mailaketa eta progresibitatearen
irizpideetan oinarrituta.
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EGITASMOAREN ZUZENDARITZA TEKNIKOA
• Bilboko Udaleko Gazteria, Euskara eta Kirol Saila
• Siadeco Aholkularitza enpresa

- Auzoetako merkatari elkarteak

- Merkatu eta merkataritza 
guneak

- Siadeco
- Komunikazio eta 

publizitaterako agentziak
- Prestakuntza eragileak
- Hedabideak

Egitasmoaren kudeaketa eta
garapen teknikoa 

Bilboko komertzioaren 
ordezkaritza

Proiektuaren babesle eta sustatzaileak
‐ BILBAO EKINTZA
- BILBAO DENDAK

3.3.‐ ANTOLAKETA ETA PARTE HARTZEN DUTEN ERAGILEAK 
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3.4.‐ PLANIFIKAZIORAKO IRIZPIDEAK 

Planaren proiektuak diseinatu eta garatzeko irizpideak:

• Zeharkakotasuna: proiektu desberdinek helburu edo ardatz
estrategiko bera lortzeko balio dezaketelako eta proiektu batek beste
proiektu batzuen ardatz estrategikoak lantzen eta lortzen lagun
dezakeelako.

• Emergentzia: ikerketa edota kudeaketa prozesuan zehar, diseinu
fasean aurreikusi ezin diren eta sortzen diren egoera, planteamendu,
hipotesi berriak. Hauek funtsezkoak izan daitezke proiektuaren
arrakasta lortzeko.

• Malgutasuna: prozesu metodologikoa, proiektuak bere aplikazioan
dituen behar errealetara egokitzen joan beharko da. Honela, hasiera
batean planteatzen diren hainbat fase eta planteamendu, ez dira gero
aurrera eramango, prozesuan zehar lehentasunezkotzat edo
operatiboak jotzen ez direlako. Eta aldiz, aurreikusten ez diren hainbat
fase eta planteamendu aurrera eraman beharko dira.

• Eraginkortasun operazionala: gure planteamenduak honako hau
bilatzen du: inbertitutako baliabideen eta hortik ateratzea estimatzen
diren emaitza operatiboen arteko erlazioa ahalik eta gehien
optimizatzea.
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Komunikazio 
estrategiak eta 
identitate 
korporatiboaren 
eraikuntza.

4

4.1.‐ DIAGNOSTIKO ETA PLANGINTZA FASEEN KOMUNIKAZIOA.

4.2.‐ BILBOKO MERKATARITZAN EUSKARA SUSTATZEKO EGITASMOAREN 
IDENTITATEA ETA MARKA SORTU.

4.3.‐ BIRIBILKO EGITASMOAREN INGURUKO INFORMAZIOA ZABALDU ETA 
KOMUNIKAZIO INTERAKTIBO ETA IRAUNKORRERAKO KANALAK DISEINATU.

4.4.‐ BIRIBILKO EGITASMOAREN MARKETING ZUZENEKO KOMUNIKAZIO
KANPAINA.
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Helburuak honakoak izan dira: 

‐ Proiektuaren oinarriak eta erabilitako irizpide metodologikoak
komunikatzea, ondoko alderdiak integratuz: merkataritza,
errentagarritasuna, komunikazioa eta euskara.

‐ Sektoreko ordezkarien ikuspuntuak ezagutu eta elkar elikatze
komunikatiboa ahalbidetzea.

‐ Sektorearen jardueran eragiten duten ondoko eragileekin
komunikatzea: Bilboko Udala, Bilbao Ekintza, Bilbao Dendak,
merkatarien elkarteak, Eusko Jaurlaritzaren Merkataritza eremua.

‐ Proiektua gizarteratzea: prentsa aurreko agerraldiak

4.1.‐ DIAGNOSTIKO ETA PLANGINTZA FASEEN KOMUNIKAZIOA
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BILBOKO MERKATARIEN ELKARTE ETA TALDEAK

1. Agrupación Comercial Bilbao Centro / Bilbao Centro Merkataritza Elkartea

2. Bidarte Merkatarien Elkartea / Asociación de Comerciantes Bidarte

3. Zazpi Kaleetako Merkatarien Elkartea / Asociación de Comerciantes del 
Casco Viejo

4. Deustu eta San Ignazioko Merkatarien Elkartea / Asociación de 
Comerciantes de Deusto y San Ignacio.

5. Otxarkoagako Merkatarien Elkartea / Asociación de Comerciantes de 
Otxarkoaga

6. Erriberako Merkatuko Merkatarien Elkartea / Asociación de Comerciantes
Mercado de la Ribera

7. San Frantzisko Auzoko Merkatarien Elkartea / Asociación de Comerciantes
del barrio de San Francisco.

8. Txurdinagako Merkatarien Elkartea / Asociación de Comerciantes de 
Txurdinaga

9. El Corte Inglés

10. Bilbao Dendak

Bilboko Udaleko
Gazteria, Euskara eta 
Kirol Sailarekin eta 
Bilbao Ekintzarekin.

Siadeco‐rekin.

Merkataritza
esparruko
eragileekin.

Hiriko merkatariekin
oro har. 

Hiriarekin eta 
hiritarrekin oro har.



‐ 32

‐ Egitasmoaren oinarri metodologikoak eta Bilboko merkataritza
sektorearen ezaugarriak kontuan hartuz, egitasmoaren
identitate korporatiboa finkatu.

‐ Egitasmo honen baitan bideratzen diren ekintza desberdinak
“aterki” beraren azpian kokatu eta ikuspegi integrala eman:
notorietatea eta eraginkortasun komunikatiboa bermatu
(dispertsioa ekidinez)

4.2.‐ BILBOKO MERKATARITZARAKO EGITASMOAREN IDENTITATEA ETA MARKA 
SORTU
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Biribilko Bilboko merkataritzan hizkuntza
normalizazioa sustatzeko proiektu bat da. 
Bere ezaugarriak hauek dira

• Berritzailea da.

• Bilbo da, hiria.

• Merkataritza da.

• Errentagarritasun plus bat da.

• Euskara da.

• Komunikazioa da.

• Bateratzea da: euskara eta merkataritza.

• Etorkizuna da.

MARKA BEREIZGARRIAREN SORKUNTZA ETA DISEINUA
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‐ www.biribilko.com web gunea

4.3.‐ BIRIBILKO EGITASMOAREN INGURUKO INFORMAZIOA ZABALDU ETA 
KOMUNIKAZIO INTERAKTIBO ETA IRAUNKORRERAKO KANALAK DISEINATU
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‐ Biribilkoren telefonoa: 902 820 691
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‐ Bilboko merkataritza establezimendu guztietara bisita
pertsonalizatuak egin ziren, egitasmoaren berri eman
eta Biribilko marka ezagutarazten hasteko. Bisita
horietan euskarriak banatu ziren.

‐ Komunikaziorako euskarrien diseinua, edizioa eta
banaketa: Bilboko Udalaren aurkezpen gutuna,
liburuxka.

4.4.‐ BIRIBILKO EGITASMOAREN MARKETING ZUZENEKO KOMUNIKAZIO
KANPAINA
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Informaziorako 
liburuxka



‐ 38



‐ 39

4.5.‐ IKERKETA PILOTUA: ERRENTAGARRITASUNAREN ETA EUSKARAREN SUSTAPEN 
INTEGRALERAKO BALDINTZEN AZTERKETA

Zentroan Ertzilla, Máximo Aguirre eta Rodríguez Arias 
kaleen arteko loturak sortutako triangelua.

Santutxun Santutxu kalea,1etik 20ra
Karmelo kalea osorik

Ikerketa pilotuan parte hartu duten eta ez duten establezimenduak, eremuen arabera

Zentroa Santutxu GUZTIRA

Absolutua % Absolutua % Absolutua %

Parte hartu 
dutenak 43 58,9 44 62,0 87 60,4

Parte hartu ez 
dutenak 30 41,1 27 38,0 57 39,6

GUZTIRA 73 100,0 71 100,0 144 100,0

Iturria: Siadeco, 2008

Helburua:  eremu hauetako merkataritza
establezimenduek egoera
sozioekonomikoari buruz eta 
euskara‐komunikazio‐
errentagarritasuna ardatzari
buruz dituzten pertzepzioak
aztertzea.

Ezaugarri sozioekonomiko eta soziolinguistiko desberdinak dituzten bi eremu piloturen mugaketa espaziala
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Establezimenduen jarduera‐adarra, eremuen arabera

GUZTIRA Zentroa Santutxu

Kop. % Kop. % Kop. %

Janari‐, edari‐dendak eta 
tabakoak 8 9,2 3 7,0 5 11,4

Drogeria, lurrin‐denda eta 
botikak 7 8,0 5 11,6 2 4,5

Ehunkiak, konfekzioa, 
oinetakoak eta larrua 47 54,0 24 55,8 23 52,3

Altzariak eta etxerako tresnak 5 5,7 2 4,7 3 6,8

Espezializatu gabeko 
establezimenduak 2 2,3 1 2,3 1 2,3

Bestelako txikizkako 
merkataritza 18 20,7 8 18,6 10 22,7

GUZTIRA 87 100,0 43 100,0 44 100,0

Iturria: Siadeco, 2008
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EUSKARARI BURUZKO ONDORIO NAGUSIAK

Sektoreak gizartean pertzibitzen duen euskararen aurrerapen prozesuak ez du ekarri euskara
erabiltzeko eskaera egiten duen bezeroen segmentua modu adierazgarrian haztea ezta
merkataritza eskariak euskara erabiltzeko aukera modu nabarmenean areagotzea. Bilboko
merkataritza harremanetan gaztelania da hizkuntza eraginkorra, praktikotasunaren ikuspegitik
denona dena. Euskara, praktikan “salbuespena” da, «ezkutuan» gelditzen da, eraginkortasun
komertziala falta zaiolako eta oro har ez duelako aurrez aurreko komunikazio zuzena errazten
(«deserosoa, artifiziala, funtzionaltasun eskasekoa»).

Euskararekiko erakusten den aldeko jarrera kanpora begirakoa da, norberaren inplikazioa
lortzen ez duen sentsibilizazio mailan gelditzen dena. Euskarak gehiegizko balio “sinbolikoa” du
eta horrela konpentsatu egin nahi da euskararen erabilera atsegina, erosoa eta komunikatiboa
ahalbidetuko lukeen komunikazio eredu praktiko eta eraginkor baten gabezia, Bilboko
merkataritzan euskarak bizi duen egoerari egoki erantzungo liokeena.

Irudikatzen diren erabilera ereduek murriztu egiten dute euskarak praktikan eduki dezakeen
funtzionaltasun komertziala. Euskararen funtzionaltasun hori komunikazio komertzialaren
ondorengo aspektuak hobetzeko erabil daiteke: hasierako harrera hizkuntza (agurra egiteko);
gertutasuna‐enpatia, komunikazio bereizgarria, zerbitzu kalitatea.

Bilboko merkatarien artean interesik handiena pizten duen normalizazio‐neurria, euskara
ikasteko merkataritza sektorearen beharretara egokitutako formazio eskaintza bat izatea da:
dohainekoa, ordutegi malguarekin eta errazak eta praktikoak diren edukiekin...
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‐ Biribilko egitasmoaren bidez, euskararen irudi eta pertzepzio
komertziala sustatzea: euskara goxoa, adeitsua, atsegina merkataritza
harremanen berezko ezaugarriekin bat datorren irudia.

‐ Ardatzak:

• Eskariari begirako kanpo komunikazioa: banderolak,
bezeroentzako liburuxkak.

• Merkatarientzako prestakuntza eskaintza berezitua:
euskara komertzialeko ikastaroen eskaintza antolatu eta
komunikatzea: establezimenduak banan‐banan bisituz,
www. biribilko.com‐en bidez

4.6.‐ EL EUSKERA AMABLE. ORAIN BAI, HORRELA BAI ! KOMUNIKAZIO 
KANPAINA
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Komunikazio kanpainaren briefing-a

Zer da?

Biribilkoren aurkezpena gizarteari (mezua: adeitasun komertziala) bai eskaintzari baita eskariari ere, bai eremu
fisikoan (eremu komertzialetan) baita eremu birtualean

Merkataritzan euskara sustatzeko filosofiaren oinarrizko ardatzetako bat posizionatu
ADEITASUNA EUSKARARENTZAT ETA MERKTARITZARENTZAT

ADEITASUNA EUSKARAREN SUSTAPENA ERRENTAGARRIA IZAN DADIN ADEITASUNA

Zergatik? Oro har, euskarak adeitasuna behar duelako eta bereziki, merkataritzaren eremuan (adeitasuna funtsezko
faktorea da merkataritza harremanetan). Horrez gain, euskaldun kopurua geroz eta handiagoa da.

Zertarako?
Biribilko marka eta proiektua ezagutzera emateko, eta irudi jakin bat ematen hasteko.
Eskariari informazioa emateko.
Merkataritza establezimenduak euskara ikasteko dagoen formazio eskaintzari buruz informatzeko

Nola?

Kanal fisiko eta birtual desberdinen bidez:

‐ Panel‐banderola informatiboen diseinua, edizioa eta instalazioa faroletan (zintzilikatuta) : 90 x 120 cm‐
ko 400 banderola. 

‐ Liburuxken diseinua, edizioa eta banaketa, bai merkataritza establezimenduen unibertsoan (6.000 ale), 
bai eskari potentzialaren segmentu desberdinen artean (20.000 ale)

‐ Kanpainaren jarraipen fotografikoa egin eta Biribilko web orrian txertatu

Nori? Merkataritza eremuetako eskaintza eta eskari komertzialari

Norekin?

Con Biribilko, el Ayuntamiento de Bilbao (Área de Euskera y Lan Ekintza), Siadeco y el resto de agentes 
sociocomerciales relacionados con el proyecto (BilbaoDendak, BilbaoCentro, Asociación de Comerciantes de 
Santutxu, comercio en general...)

Bilboko Udalarekin (Euskara Saila eta Bilbao Ekintza), Siadeco eta proiektuarekin zerikusias duten gainontzeko
eragile soziokomertzialekin (BilbaoDendak, auzoetako merkatarien elkarteak, komertzioak oro har..)

Non? Bilboko eremu publikoan, kale komertzialetan, merkatariza establezimenduetan eta Biribilkoren Web gunean.
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“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. 

 400 banderola 
ondoko
eremuetan: 
Zentroa, Zazpi
Kaleak, Deustu eta 
Santutxu‐Begoña
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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.
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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 HERRITAR  EUSKALDUNEN BILAKAERA: 1981‐2006
1981 1986 1991 2001 2006 

Kop % Kop % Kop % Kop % Kop %

Euskaldunak 23.981 6,2 33.956 9,1 35.061 9,6 53.031 15,5 83.354 24,3

Biztanleria 384.495 100,0 374.207 100,0 364.075 100,0 342.382 100,0 343.072 100,0

Iturria: Eustat 1981‐2006. Siadecok landua

Bilboko merkataritza
establezimenduetan lan
egiten duten pertsonen
artean gero eta gehiago
dira euskaraz dakitenak.  BILBOKO KOMERTZIOETAKO PERTSONAL  

EUSKALDUNEN BILAKAERA: 1991‐2006

1991 (%) 2006 (%)

Euskaldunak 9,2 15,9
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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.
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Eskaerari 
galdeketa eta 
informazio 
sistema baten 
eraiketa

5

5.3.‐ BIRIBILKO IKASTAROEKIKO ADIERAZITAKO INTERESA: ESKARI 
POTENTZIALA.

5.4.‐ BIRIBILKO MERKATARITZA ESTABLEZIMENDUEN DIREKTORIOA.

5.1.‐ GALDEKETA PROZESUAREN FUNTZIONAMENDUA: DATU NAGUSIAK.

5.2.‐ EUSKARA SUSTATZEKO HASIERAKO INTERESA. 
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Identifikatutako 
establezimenduak 

4.866 
 

Behin betiko itxita 

46 

Irekita dauden
establezimenduak 

4.820 

Komunikazio prozesu osoa bete 
ez duten establezimenduak 

954 

Komunikazio prozesu osoa bete 
duten establezimenduak 

3.866 

Fluxugrama: Establezimenduen kontaktazio-prozesua (intzidentziak)

Iturria:  Siadeco, 2009.

5.1.‐ GALDETA PROZESUAREN FUNTZIONAMENDUA: DATU NAGUSIAK
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Identifikatutako 
establezimenduak

4.866  %100,0 

Komunikazio prozesu osoa
bete dutenak 

3.866 %79,4 
%100,0

 
Euskara komertzialeko oinarrizko 

ikastaroan interesatutakoak 
Establezimenduak  1.312 %77,0
Langileak  1.520 

%100,0 

EREMU KOMERTZIALAK 
Establezimen-

duak Langileak  
Kop. % Kop. % 

Zentroa 468 35.7 544 35.8 

Errekaldeberri, Larraskitu, 
Masustegi, Peñaskal 

65 5.0 87 5.7 

San Frantzisko, Bilbo Zaharra, 
Zabala, San Adrian, Abusu 67 5.1 78 5.1 

Santutxu, Otxarkoaga, 
Txurdinaga, Bolueta 

170 13.0 181 11.9 

Zazpi Kaleak 184 14.0 214 14.1 

Atxuri, Solokoetxe, Iturralde, 
Begoña 49 3.7 51 3.4 

Uribarri 52 4.0 60 3.9 

Ametzola, Iralaberri 92 7.0 101 6.6 

Basurtu, Zorrotza, Olabeaga 30 2.3 39 2.6 

Deustu, Arangoiti 103 7.9 127 8.4 
San Inazio, Ibarrekolanda 32 2.4 38 2.5 

 

 
Euskara komertziala hobetzeko 
ikastaroetan interesatutakoak 

Establezimenduak  324  %19,0
Langileak  364 

%100,0 

Euskara sustatzeko interesatuta dauden 
establezimenduak 

%59,9  2.314 
Oso interesatuta ................ 893 ... %23,1 
Nahikoa interesatuta ...... 1.421 ... %36,8 

 
Euskara ikastaroetara joateko interesatuta 

dauden establezimenduak 
Bai .................................... 1.180 
Bai, baldintzen arabera .......525

1.705 %44,1

%100,0

JARDUERA ADARRAK 
Establezimen-

duak 
Langileak  

Kop. % Kop. % 

Ibilgailuak eta 
osagaiak, erregaiak 

24 1.8 24 1.6 

Bereiztu gabeko 
establezimenduak 

41 3.1 50 3.3 

Elikagaiak saltoki 
espezializatuetan 341 26.0 380 25.0 

Drogeria, lurrin 
denda eta botikak 

100 7.6 126 8.3 

Ehunkiak, konfekzioa, 
oinetakoak eta larrua 356 27.1 416 27.4 

Altzariak, 
elektragaiak eta 
etxerako tresnak 

211 16.1 247 16.3 

Bestelako txikizkako 
merkataritza 239 18.2 277 18.2 

 

LANGILE KOPURUA 
Establezimen-

duak 
Langileak Eremuak 

Kop. % Kop. % 

Pertsona 1 410 31.3 410 27.0 

2 pertsona 403 30.7 471 31.0 

3 pertsona 194 14.8 239 15.7 

4-5 pertsona 161 12.3 198 13.0 

6-10 pertsona 90 6.9 118 7.8 

11-20 pertsona 19 1.4 27 1.8 

21 edo gehiago 18 1.4 31 2.0 

Ed/Ee 17 1.3 26 1.7 
 

EREMU KOMERTZIALAK 
Establezimen-

duak 
Langileak Eremuak 

Kop. % Kop. % 

Zentroa 127 39.2 143 39.3 

Errekaldeberri, Larraskitu, 
Masustegi, Peñaskal 

3 0.9 3 0.8 

San Frantzisko, Bilbo Zaharra, 
Zabala, San Adrian, Abusu 15 4.6 15 4.1 

Santutxu, Otxarkoaga, 
Txurdinaga, Bolueta 

16 4.9 17 4.7 

Zazpi Kaleak 80 24.7 97 26.7 

Atxuri, Solokoetxe, Iturralde, 
Begoña 5 1.5 5 1.4 

Uribarri 3 0.9 3 0.8 

Ametzola, Iralaberri 14 4.3 14 3.8 

Basurtu, Zorrotza, Olabeaga 13 4.0 13 3.8 

Deustu, Arangoiti 39 12.0 44 12.1 
San Inazio, Ibarrekolanda 9 2.8 10 2.7 

 

JARDUERA ADARRAK 
Establezimen-

duak 
Langileak  

Kop. % Kop. % 

Ibilgailuak eta 
osagaiak, erregaiak 

3 0.9 4 1.1 

Bereiztu gabeko 
establezimenduak 

3 0.9 3 0.8 

Elikagaiak saltoki 
espezializatuetan 

64 19.8 69 19.0 

Drogeria, lurrin 
denda eta botikak 

36 11.1 46 12.6 

Ehunkiak, konfekzioa, 
oinetakoak eta larrua 

101 31.2 118 32.4 

Altzariak, 
elektragaiak eta 
etxerako tresnak 

51 15.7 54 14.8 

Bestelako txikizkako 
merkataritza 

66 20.4 70 19.2 

 

LANGILE KOPURUA 
Establezimen-

duak 
Langileak Eremuak 

Kop. % Kop. % 

Pertsona 1 82 25.3 82 22.5 

2 pertsona 102 31.5 107 19.4 

3 pertsona 42 13.0 49 13.5 

4-5 pertsona 46 14.2 59 16.2 

6-10 pertsona 37 11.4 44 12.1 

11-20 pertsona 9 2.8 17 4.7 

21 edo gehiago 4 1.2 4 1.1 

Ed/Ee 2 0.6 2 0.5 
 

FLUXUGRAMA:
BURUTUTAKO 
PROZESUAREN 
ADIERAZLE NAGUSIAK

Iturria: Siadeco, 2009.
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GUZTIRA = 3.866

1.421
%36,8893

%23,1

227
%5,9

859
%22,2466

%12,1

1.421
%36,8893

%23,1

859
%22,2

1.421
%36,8893

%23,1

466
%12,1

859
%22,2

1.421
%36,8893

%23,1

227
%5,9 466

%12,1

859
%22,2

1.421
%36,8893

%23,1

227
%5,9 466

%12,1

859
%22,2

1.421
%36,8893

%23,1

Oso
interesatuta

Nahikoa 
interesatuta

Ez oso 
interesatuta

Batere interesatua
ez

Ed/Ee

Establezimenduek euskara sustatzeko azaldutako interes orokorra (%)

Iturria: Siadeco, 2009.

227
%5,9 466

%12,1

859
%22,2

1.421
%36,8893

%23,1

5.2.‐ EUSKARA SUSTATZEKO HASIERAKO INTERESA 
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DEUSTU-ARANGOITI

BASURTU-
ZORROTZA-
OLABEAGA

ZENTROA

URIBARRI

AMETZOLA-
IRALABARRI

ERREKALDEBERRI-
LARRASKITU-
MASUSTEGI-
PEÑASCAL

SANTUTXU-
OTXARKOAGA-
TXURDINAGA-

BOLUETA
SAN FRANTZISKO-
BILBO ZAHARRA-

ZABALA-
SAN ADRIAN-

ABUSU

ATXURI-
SOLOKOETXE-

ITURRALDE-
BEGOÑA

ZAZPI-
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Mapa:  Euskara sustatzeko interesa dutela adierazi duten establezimenduen banaketa, eremu komertzialaren
arabera

Iturria: Siadeco, 2009.
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Metodologia

Biribilkoren ”El Euskera amable. Orain bai, Horrela Bai!” komunikazio kanpainaren
barruan, Bilbo hiriko txikizkako merkataritzaren unibertsoa osatzen duten
establezimenduak banan banan bisitatzeko landa‐lana antolatu eta garatu da.
Horretarako, inkestagile‐sare zabal bat prestatu da eta hiri osoa, eremu geografiko
desberdinetan banatu ostean, inkestagile bakoitzak, berari egokitutako zonaldeko
kaleetan dauden establezimenduak identifikatu eta bisitatu egin ditu:

• batetik, Merkatarientzako Euskara Ikastaro berezien eskaintza
aurkezteko: euskara komertzialeko oinarrizko ikastaroa eta euskara
komertziala hobetzeko ikastaroa.

• bestetik, merkataritza establezimenduen oinarrizko identifikazio datuak
jaso eta egindako eskaintzaren inguruan erakusten duten interesa
jasotzeko.

5.4.‐ BIRIBILKO IKASTAROEKIKO ADIERAZITAKO INTERESA: ESKAERA 
POTENTZIALA
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Lan‐faseak

1. Euskara ikastaroen eskaintza definitu: hiruorrikoaren diseinua eta edizioa. Bilboko Udalaren aurkezpen‐
gutunaren eta gutun‐azalaren diseinua eta edizioa.

2. Landa‐lanaren prestaketa eta diseinua: Bilbo zonaldetan banatzea, inkestagile sarea aukeratu eta
prestatzea, zonaldeak inkestagileen artean banatzea, establezimenduen galdetegi‐fitxaren diseinua,
landa‐lanaren kontrolerako euskarrien diseinua.

3. Landa‐lanaren garapena (2008ko azaroaren 25etik 2009ko urtarrilaren 26ra): establezimenduak banan
banan identifikatu, eskaintza aurkeztu, komunikazio euskarriak entregatu, galdetegi‐fitxa osatu.
Establezimenduek Biribilkoren doako telefonora egindako deien kudeaketa (108 establezimendu) eta
jasotako informazioaren erregistroa (2008ko azaroaren 25etik 2009ko otsailaren 9ra).

4. Landa‐lanaren kontrola: bildutako informazioaren depurazioa eta balidazioa.

5. Jasotako informazioaren grabaketa eta kontrol informatikoa.

6. Egindako bisiten bidez eta telefonoz jasotako informazioaren alderaketa eta bateratze‐lana.

7. Informazioaren tratamendua eta datu‐basearen ustiaketa estatistikoa. Ikastaroetan interesatutako
merkataritza establezimenduen Direkorioa sortzea.

8. Datuen azterketa eta irakurketa

9. Balantze‐txostenaren lanketa.

10. Txostenaren aurkezpena eta komunikazioa.
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 Eskariarentzako diptikoa: azala (2 eredu, guztira 20.000 ale)
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 Eskariarentzako diptikoak (2 eredu): barrutik
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 Ikastaro eskaintzaren ezaugarriak (hiruorrikoaren barneko aldea): oinarrizkoa eta hobekuntzakoa
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 www. biribilko.com: BIRIBILKO IKASTAROEI BURUZKO INFORMAZIOA
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Grafikoa:  Establezimenduen banaketa, pertsonalaren artean euskara ikastaroetara joateko interesa 
duen norbait dagoen ala ez kontuan izanik (%)

Iturria: Siadeco, 2009.
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Iturria:  Siadeco, 2009.
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Mapa:  Euskara ikastroetara joateko interesa duen pertsonaren bat badagoela adierazi duten
establezimenduak, eremu komertzialaren arabera (datu absolutuak)
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5.4.‐ BIRIBILKO MERKTARITZA ESTABLEZIMENDUEN DIREKTORIOA
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Biribilko merkataritza establezimenduen Direktorioa: zenbait datu

Biribilko Direktorioaren establezimenduak (2008) Web orria Posta elek‐
tronikoa Telefonoa

1.‐ Biribilko proiekturako 
datuak eman dituztenak  3.866 (%100) 386 870 3.626

2.‐ Euskara sustatatzeko 
interesa azaldu duten 
establezimenduak 

2.314  (%59,9)
(893 oso interesatuta + 

1421 nahikoa 
interesatuta)

271 630 2.243

3.‐ Euskara ikastaroetara 
joateko interesa duen 
norbait dagoela adierazi 
duten establezimenduak

1.705 (%44,1)
(1180 bai + 525 bai, 
baina ikastaroen 

baldintzen arabera)

216 509 1.676

4.‐ Euskara sustatzeko 
interesatuta 
(ondo+nahikoa) agertu 
diren edota ikastaroekiko 
interesa azaldu duten 
establezimenduak

2.579 (%66,7) 305 702 2.501
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Formazio 
eskaintzaren 
sustapena, 
jarraipena eta 
ebaluazioa

6

6.1.‐ EUSKARA KOMERTZIALEKO IKASTAROEN ANTOLAKETA ETA 
ABIARAZPENA: 2009‐2010 IKASTURTEA.

6.2.‐ BIRIBILKO 2010‐2011 ETA 2011‐2012 IKASTAROEN KOMUNIKAZIO ETA 
MATRIKULAZIO KANPAINEN GARAPENA.

6.3.‐ BIRIBILKO 2012‐2013 IKASTAROETAN MATRIKULATZEKO KOMUNIKAZIO       
KANPAINA ESPEZIFIKOA.

6.4.‐ BIRIBILKO EUSKARA IKASTAROEN EBALUAZIOA.
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1. Fasea: izena‐ematea: interesa 
azaldutakoei behin betiko
eskaintza komunikatu eta 
izenak jaso (eskaera)

Kontrastea: egindako 
eskaeren eta eskaintza 
bideragarria izateko 
baldintzen artean

2. Fasea: matrikulazio‐
proposamena izena 
emandakoei

Komunikazio eta antolaketa lehen prozesuaren abiarazpena: 2009‐2010 
ikasturtea

1.  Ikastaroetara joateko interesaren neurketaren barne‐komunikazioa: Udaleko 
Gazteria, Euskara eta Kirol Saila, Bilbao Ekintza, HABE, Bilbao Dendak, 
Merkatarien Elkarteak.

2. 2009‐2010 Biribilko ikastaro eskaintzaren zehaztapena:
‐ Ikastaro mota: oinarrizkoa eta hobekuntzakoa

‐ Emango dituzten euskaltegiak

‐ Klase egunak eta ordutegiak

‐ Gutxieneko ikasle kopurua klase bakoitzeko 

‐ Finantziazioa: kostea

3.  2009‐2010 Biribilko ikastaro eskaintzaren komunikazioa eta kudeaketa:

6.1.‐ EUSKARA KOMERTZIALEKO IKASTAROEN HASIERAKO ANTOLAKETA ETA 
MARTXAN JARTZEA: 2009‐2010 IKASTURTEA
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1. Fasea: Interesa agertu duten pertsonei izena emateko komunikazioa 
eta prozesuaren emaitzak

Posta bidezko informazio 
pertsonalizatua  1.985 gutun 1.705 establezimendutara

Posta elektronikoaren bidezko 
informazioa 701 posta elektroniko.

www.biribilko.com gunearen bidezko 
informazioa

Ikastaroen eskaintzari buruzko informazio zehatza
Izena emateko orria jaisteko aukera.

Izena emandako pertsonak, ikastaro motaren arabera 

  Abs.  % 

Oinarrizko Euskara komertzialeko ikastaroa  146  69,2 

Euskara komertziala hobetzeko ikastaroa  65  30,8 

GUZTIRA  211  100,0 
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2. Fasea: 2009‐2010eko matrikulaziorako komunikazioa eta emaitzak

Posta bidezko informazio pertsonalizatua Izena emandako 211 pertsona 161 establezimendutan

Telefono bidezko jarraipen pertsonalizatua 
ikastaroetara joateko izena emandakoekin

Izena emandako pertsonekin kontaktazioa eta 
aholkularitza/komunikazioa

Testeo telefonikoa: ikastaroetan matrikulatzeko 
aukera ematea

Ikastaroetara joateko interesik ez baina euskara sustatzeko 
interesa azaldutako 456 establezimendurekin testeoa egin

EUSKARA KOMERTZIALA HOBETZEKO IKASTAROA (100 ordu)

EUSKALTEGIA MODULUA ORDUTEGIA GUZTIRA 
(pertsonak)

Juan Mateo ZABALA HOBEKUNTZA L‐X 8:00‐9:30 8

GOIZETAN:  TALDE 1 8

BILBO ZAHARRA HOBEKUNTZA L‐X 14:15‐15:45 9

BILBO ZAHARRA HOBEKUNTZA M‐J 14:15‐15:45 8

INDAUTXUko AEK HOBEKUNTZA M‐J 14:15‐15:45 12

EGUERDITAN: 3 TALDE 29

GUZTIRA, 4 TALDE 3 EUSKALTEGITAN 37

OINARRIZKO EUSKARA KOMERTZIALEKKO IKASTAROA (60 ordu)

EUSKALTEGIA MODULUA ORDUTE‐GIA GUZTIRA 
(pertsonak)

BILBO ZAHARRA OINARRIZKOA L‐X 8:15‐9:45 14

INDAUTXUko AEK OINARRIZKOA L‐X 8:15‐9:45 9

BILBO ZAHARRA OINARRIZKOA M‐J 8:15‐9:45 16

INDAUTXU‐ko AEK OINARRIZKOA M‐J 8:15‐9:45 8

GOIZETAN:  4 TALDE 47

BILBO ZAHARRA OINARRIZKOA L‐X 14:15‐15:45 15

INDAUTXUko AEK OINARRIZKOA L‐X 14:15‐15:45 12

BILBO ZAHARRA OINARRIZKOA M‐J 14:15‐15:45 19

Juan Mateo ZABALA OINARRIZKOA M‐J 14:15‐15:45 14

LIZARDI AEK OINARRIZKOA M‐J 14:15‐15:45 15

MATXINTXU AEK OINARRIZKOA M‐J 14:15‐15:45 9

EGUERDITAN:  6 TALDE 84

GUZTIRA: 10 TALDE EN  5 EUSKALTEGITAN 131Guztira: 168 ikasle
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‐ Biribilko Direktorioa osatzen duten merkataritza establezimenduen unibertsoari posta bidezko
komunikazioa (gutuna): 4866 establezimendu.

‐ Ikastaroen ezaugarriei eta matrikulazio sistemari buruzko informazioa www.biribilko.com web
orriaren bidez.

‐ Marketing zuzeneko kanpaina telefono bitartez: ikastaroei eta matrikulazio prozesuari buruzko
informazioa eman zaie 3898 establezimenduri.

‐ Informazio bidalketa hala eskatu duten establezimenduei, bitarteko desberdinak erabiliz:
posta elektronikoa, posta arrunta, faxa.

‐ Irekitako matrikulazio prozesuaren inguruko euskarri informatiboak diseinatu eta merkatarien
elkarteen esku jarri, beren bazkideen artean zabal ditzazten.

‐ Hedabideak: ikastaroetan matrikulatzeko epearen irekierari buruzko prentsa oharra.

‐ Parte hartzen duten euskaltegiekin koordinatzea: Bilbo Zaharra, Indautxuko AEK, Juan Mateo
Zabala, Lizardi AEK, Matxintxu AEK, Ulibarri.

‐ Matrikulazioari buruzko datuak:

 2010‐2011 ikasturtea: 209 pertsona.

 2011‐2012 ikasturtea: 112 pertsona.

6.2.‐ BIRIBILKO 2010‐2011 ETA 2011‐2012 IKASTAROEN KOMUNIKAZIO ETA 
MATRIKULAZIO KANPAINEN GARAPENA
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Bilboko merkataritza establezimenduen Biribilko Direktorioa eguneratzeko burutu den landa lana
abiatzearekin batera eta modu koordinatuan, Biribilko 2012‐2013 ikastaroen komunikazio kanpaina
espezifiko bat antolatu da. Hain zuzen ere, kanpaina hau ondoko teknika eta euskarri komunikatiboetan
oinarritu da:

• Marketing zuzeneko operazio baten bitartez, Bilboko eremu desberdinetan kokatutako merkataritza
establezimendu gehienak modu pertsonalean bisitatu dira. Guztira, 5788 establezimenduri buruzko
informazioa jaso eta eguneratu da. Bisita horietan ondoko gaiak landu dira: ikastaroen ezaugarrien eta
matrikulazio sistemaren aurkezpen pertsonala, ikastaroei buruzko informazioa ematen duen euskarri
informatibo baten entrega (mailak, publiko objektiboa, datak eta ordutegiak, kostua, klaseak emango dituzten
euskaltegiak eta beren kokapena...), establezimenduetan matrikulatzeko interesa adierazi duten pertsonen
identifikazioa, matrikulazio orria «in situ» betetzeko aukera.

• Telefono bidez marketing zuzeneko komunikazio kanpaina bat burutu da, aurreko edizioetan, Biribilko
ikastaroetan matrikulatu diren edo matrikulatzeko interesa agertu duten establezimenduei zuzenduta.

• Batetik, Biribilko ikastaroetan inoiz matrikulatu diren establezimenduetako langileei eta bestetik, euskara ikasi
edo sustatzeko interesa adierazi duten establezimenduetako langileei, informazioa bidali zaie sms bidez,
Biribilko Direktorioan jasotako datuetan oinarrituta.

• Posta elektronikoaren bitartez, ikastaroei buruzko informazioa bidali zaie establezimendu guztiei (Biribilko
Direktorioan oinarrituta).

• www.biribilko.com web orria eguneratu da, Biribilko 2012‐2013 ikastaroen informazioa kontuan hartuta.

• Merkatarien elkarteen inplikazioa landu da: irekitako matrikulazio prozesuari buruzko euskarri informatiboak
diseinatu eta beren esku ipini dira, beren bazkideen artean zabal ditzazten.

• Aurreko ikasturteetan parte hartu duten euskaltegiekiko koordinazioa: Bilbo Zaharra, Indautxuko AEK, Juan
Mateo Zabala, Lizardi AEK, Matxintxu AEK, Ulibarri.

• Biribilko 2012‐2013 ikastaroetan matrikulatutako pertsona kopurua: 130 pertsona.

6.3.‐ BIRIBILKO 2012‐2013 IKASTAROETAN MATRIKULATZEKO KOMUNIKAZIO            
KANPAINA ESPEZIFIKOA
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Euskara ikastaroen ebaluaketarako zuzeneko informazio 
bilketaren fitxa teknikoa

Merkatari‐Ikasleak: eskaria Euskaltegiak: eskaintza

 Unibertsoa: Ikastaroetan parte 
hartu duten pertsona guztiak.

 Teknika: erdi‐egituratutako
galdetegi batean oinarritutako 
elkarrizketa pertsonala.

 Unibertsoa: parte hartu duten 
euskaltegietako ordezkariak: 
irakasleak eta zuzendaritza.

 Teknika: erdi‐egituratutako
galdetegi batean oinarritutako 
aurrez aurreko elkarrizketa 
pertsonala euskaltegi 
desberdinetan.

• Bildutako informazioaren azterketan oinarrituta ikastaroen balantze‐
txostenak egiten dira.

6.4.‐ BIRIBILKO EUSKARA IKASTAROEN EBALUAZIOA
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BILBOKO MERKATARITZAN BIRIBILKO EGITASMOAK DUEN ERAGINARI BURUZKO ONARRIZKO 
DATUAK (2009‐2011) 

Bilboko sare urbanoan bisitatu eta identifikatutako txikizkako merkataritza establezimenduak, direktorioa 
osatzeko erabili direnak. Proiektuaren Direktorioa sortzea ....................................................................................... 4.866 

Banan banan bisitatu eta komunikazio prozesu osoa ahalbidetu duten establezimenduak: datu 
soziolinguistikoak eman eta Egitasmoaren aurrean jarrera irekia agertu dutenak ................................................... 3.866 

Euskara sustatzeko interesa adierazi duten establezimenduak ................................................................................. 2.314 
Merkatarientzako euskara ikastaroetara joateko interesa agertu duten establezimenduak ................................... 1.705 
2009‐2011 artean, Biribilko euskara ikastaroetan matrikulatu diren merkatariak:

 Euskara komertzialeko oinarrizko ikastaroa (85 ordu)  .........................................................................................
 Euskara komertziala hobetzeko ikastaroa (100 ordu) ...........................................................................................
 GUZTIRA  ................................................................................................................................................................

Batezbeste ikasturte bakoitzean matrikulatu diren merkatariak (3 ikasturte) ..........................................................

391 
78 

469 
 

156

Matrikulatutako merkatarien banaketa portzentuala, jarduera adarraren arabera l ( epea: 2009‐2011)  
 Elikagai freskoak ....................................................................................................................................................
 Elikagai lehorrak ....................................................................................................................................................
 Drogeria, lurrin‐denda eta farmazia produktuak ..................................................................................................
 Jantziak eta oinetakoak .........................................................................................................................................
 Informazio eta komunikazio teknologien ekipoak ................................................................................................
 Altzariak eta etxeko artikuluak ..............................................................................................................................
 Kultur eta aisialdirako artikuluak ...........................................................................................................................
 Bestelako produktuak (optikak, naturdendak, belardendak, estankoak, …) ........................................................
 Zerbitzuak (ostalaritza zerbitzuak, enpresa zerbitzuak, bidai‐agentziak…) ..........................................................

 
7.5 % 
4.4 % 
8.7 % 
21.5 % 
5.2 % 
9.1 % 
6.6 % 
22.2 % 
14.7 % 

 Antolatutako talde/gela kopurua (3 ikasturtetan)  ...................................................................................................
 Ikasturte bakoitzeko batezbesteko taldeak/gelak   ...................................................................................................

41 
14 

Biribilko ikastaroak eman dituzten euskaltegiak: Bilbo Zaharra, Indautxuko AEK, JM Zabala, Lizardi AEK, 
Matxintxu‐Larrako AEK, Ulibarri .................................................................................................................................
Ikasturte bakoitzeko batezbesteko irakasle kopurua 

6 

12 

2011‐2012 ikasturtearen batezbesteko balorazioa (0 eta 10 arteko puntuazioa)  
 Matrikulatutako ikasleena: ....................................................................................................................................
 Irakasleena   ...........................................................................................................................................................

8.4 
7.1

2011‐2012 ikasturtean matrikulatutako  merkatariek zenbateraino aholkatuko liokete beste bati ikastaroetara 
joateko (0 eta 10 arteko puntuazioa)) ........................................................................................................................ 8.6 

2011‐2012 ikasturteko irakasleek Biribilko ikastaroak ematen jarraitzeko erakutsitako interes‐maila (0 eta 10 
arteko puntuazioa) ...................................................................................................................................................... 8.7 
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Euskarri eta 
baliabideen 
etengabeko 
eguneratzea 
berrikuntza

7

7.2.‐ BIRIBILKO WEB ORRIAREN BERRIKUNTZA ETA BERTAN ZERBITZUAK 
SARTZEA.

7.3.‐ ESTABLEZIMENDUEN DIREKTORIOA ETA BIRIBILKO PROIEKTUAREN 
INFORMAZIO SISTEMA EGUNERATZEA.

7.1.‐ BILBOKO MERKATARITZAREN WEB ORRIEN HIZKUNTZA 
TRATAMENDUAREN INGURUKO AZTERKETA.
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Bilbon web orria duten 374 merkataritza establezimenduen %10k euskaraz ere eskaintzen du baliabide
hau. Hauxe da Siadecok Biribilko egitasmoaren barnean egindako azterketan baieztatu ahal izan duena.

Beren web orria euskaraz eskaintzen duten establezimenduen artean, azpimarratzekoak dira liburu eta
paper‐dendak, baina badira ere moda eta osagarrien dendak, etxerako tresnen establezimenduak,
supermerkatuak, etab.

Bestalde, aztertutako web orrien %20 inguru ingelesez ere eskaintzen dira, eta %5 inguru frantsesez.
Beste hizkuntzaren batean eskainitakoak (katalana, portugesa, alemana, etab.) %8 inguru dira.

Establezimenduetako web‐etan 
eskuragarri dauden hizkuntzak

Establezmendu
kopurua

%
(web orria duten 374 
establezimenduekiko)

Euskara 36 9,6

Gaztelania 368 98,4

Ingelesa 70 18,7

Frantsesa 21 5,6

Bestelako hizkuntzak (katalana, 
portugesa, alemana, bestelakoak) 29 7,8

Iturria: Siadeco 2009

7.1.‐ BILBOKO MERKATARITZAREN WEB ORRIEN HIZKUNTZA 
TRATAMENDUAREN INGURUKO AZTERKETA
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Web orria duten Bilboko establezimenduen %30k on line erosteko aukera eskaintzen du, hau da, 
hiriko establezimendu guztien %2,9.

On line erosteko aukera ematen duten web orri guztien %12,4 euskaraz daude, hau da, hiriko 
merkataritza establezimendu guztien %0,4.

Euskaraz dauden web orri guztien %38,9 salerosketa elektronikorako aukera ematen du.

Web orria 
dutenak

Web orria 
euskaraz dutenak

On line salerosketa % %

Bai 30,2 38,9

Ez 65,8 52,8

Bestelakoak 2,7 8,3

Zehaztu gabe 1,3 ‐

Guztira

% 100,0 100,0

% (establezimenduen 
unibertsoarekiko)

9,6 0,9

Abs. 374 36

Azterketa hau egiteko, Biribilko komunikazio kanpainan establezimenduak berak emandako
web orriak aztertu dira, eta baita Bilbao Dendak merkatari eta ostalari elkarteko web orrian
jasota dauden enpresa eta establezimenduetako web orriak ere.

Iturria: Siadeco 2009
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Biribilko web orria berritzeko lanari ekin zaio bere funtzionaltasuna areagotzeko asmoz. Horretarako,
batetik, orain arte egon diren atalak osatu egin dira eta bestetik, hizkuntza zerbitzu mota desberdinak
eskuratzeko aukera ematen duten atal berriak sortu dira. Jarraian Biribilko web orrian egindako
hobekuntzak aipatzen dira.

Hasierako orrian, Biribilkorekin zerikusia duten azken albisteak erakusten dituen elementu dinamiko
bat sartu da. Hain zuzen ere, elementu horrek zuzeneko lotura du webaren Berriak atalarekin.

Heziketa atalaren berrikuntza, ondoko azpiataletan egituratu diren on line zerbitzuak eskainiz:

• Prestakuntza espezifikoko ikastaroak: Biribilko ikastaroen inguruko informazio emateaz
gain, izena interneten bidez emateko aukera eskaintzen zaie merkatariei.

• Hiztegi orokorrak: hiztegi mota desberdinak on line kontsultatzeko aukera: Haluxet
Hiztegi Enziklopedikoa, Hiztegi Batua, Labayru, Espainiako Errege Akademiaren Hiztegia,
Dictionaire de l´Académie Française…

• Material didaktikoa: sektoreari begira bereziki diseinatutako Dendaketan materiala
kontsultatzeko aukera, horren bidez pertsonala euskara ikasi eta bezeroekiko
harremanetan erabiltzera motibatuz eta animatuz.

• Euskararen autoikaskuntzarako on line materiala: Ikasten.net eta Boga proiektuak.

7.2.‐ BIRIBILKO WEB ORRIAREN BERRIKUNTZA ETA BERTAN ZERBITZUAK 
SARTZEA
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Hizkuntza baliabideak izeneko atal berria sartu da. Interneten bitartez, zerbitzu desberdinak modu azkar eta
pertsonalizatuan eskuratzeko aukera erraztu nahi zaie merkatariei. Hain zuzen ere, zerbitzu horiek ondoko
azpiatal hauen inguruan egituratzen dira:

‐ On line itzultzaile automatikoak: Apertium (hizkuntza desberdinen arteko kode irekiko plataforma
librea), testu laburrentzako gaztelania‐euskara itzultzailea.

‐ Hizkuntza baliabide orokorrak:

• Errotulu desberdinak: eskaintzak eta deskontuak, argibideak‐seinaleak, jakinarazpenak‐oharrak,
egun bereziak.

• Oinarrizko hiztegia: merkataritza establezimenduak eta produktuak, zenbakiak, ordutegiak eta
datak, hiztegi orokorra.

• Oinarrizko elkarrizketa: era desberdinetako adierazpenak eta argibideak: agurrak eta kortesiazko
espresioak, hurbiltze espresioak, espazio adierazpenak, salmenta espresioak, transakzio
ekonomikoa, agurrak.

• Lanerako dokumentuak ele bietan eta euskaraz: gutun komertzialak (eskaerak, erreklamazioak),
inprimakiak (faktura, eskaera‐agiria, emate‐agiria...)

‐ Hizkuntza baliabideak, jarduera adarrari jarraiki. Errotulu komertzialak, oinarrizko hiztegia eta
eskaintzaren eta eskariaren espresioak ondoko jarduera adar desberdinetarako: okindegiak eta
gozotegiak, harategiak eta urdaitegiak, arrandegiak, frutak eta barazkiak, jantzi‐oihal‐oinetakoak,
drogeriak eta lurrin‐dendak, liburu‐dendak eta paper‐dendak, burdindegiak‐brikolajea‐etxerako
tresnak.

Informaziorako buletinaren atala. Biribilko proiektuaren inguruko informazioa eta berriak zabaltzeko buletin
elektronikoa da. Buletin hau interesa agertzen duten merkataritza establezimendu desberdinei (2012ko
urrian, 900 establezimendutik gora), posta elektroniko bidez helarazteko diseinatuta dago. Horretarako,
Biribilko web orriak buletineko harpidetza egiteko aukera ematen du.
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Bilboko merkataritza establezimenduen Biribilko Direktorioa eguneratzako asmoz, landa lan zabal bat 
burutu da,  hiriko auzo desberdinetako merkataritza eremu nagusietan kokatutako establezimenduak 
banan‐banan bisitatuz. Landa lan hau, ondoko faseen arabera garatu da:

• Informazio bilketarako galdetegien diseinu eta edizioa.
• Landa lanaren antolaketa: Bilboko auzo, eremu eta kale komertzialen banaketa inkestatze‐sarea 

osatzen duten pertsonen artean.
• Inkestagile‐sarearen hautaketa eta formazioa
• Landa lanaren garapena eta kontrola: merkataritza establezimenduen araketa, identifikazioa eta 

bisita pertsonala informazio bilketarako, egituratutako galdetegi batean oinarrituta.
• Bildutako datuen grabaketa informatikoa eta ustiaketa: Biribilko 2012 Direktorioa sortu da.

Landa lan honetan, 5700 merkataritza establezimendu baino gehiagoren informazioa kontrastatu eta 
eguneratu da. Bildutako informazioa ondoko gaien ingurukoa izan da, besteak beste:

• Establezimendu bakoitzaren egoera (irekita, behin behingoz edo behin betiko itxita).
• Establezimenduaren oinarrizko identifikazio datuak (izena, helbide postala, telefonoa, posta 

elektronikoa, web‐a...)
• Jarduera adarra.
• Hizkuntza paisaiaren azterketa, establezimenduen errotulu komertzialen arabera.
• Pertsonalaren hizkuntzaren ezagupen‐maila.
• Euskara sustatzeko interes‐maila.
• Arreta euskaraz eskaintzeko gaitasuna.
• Biribilko egitasmoaren web orria elikatzeko informazio bilketa.

7.3.‐ ESTABLEZIMENDUEN DIREKTORIOA ETA BIRIBILKO PROIEKTUAREN 
INFORMAZIO SISTEMA EGUNERATZEA


