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HITZAURREA
Merkataritzako bulego teknikoetarako “Kudeaketa eta praktika onen gida” Eusko
Jaurlaritzaren Merkataritzako Bulego Teknikoetako arduradunek hiru urtez (20172019) Eragileak Programaren esparruan banaka eta taldean egindako lanaren
emaitza da. Programa hau Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo
Saileko Merkataritza Zuzendaritzak sustatu du, eta EUSKALIT – KUDEAKETA
AURRERATUAREN lankidetzarekin garatu da.
Gida hau egiteko, Berta Beldaren laguntza paregabea izan dugu - Estrategias
Empresariales Europeas -, eta, gainera, Eragileak Programaren hiru edizioetan zehar,
bera izan da formatzaile eta aholkulari lanak egin izan dituena.
Gida honen helburua da bulego horien ardura daukaten merkataritza teknikarientzat
kudeaketarako oinarrizko erreferentzia izatea.
Euskaliten Kudeaketa Aurreratuaren Eredua (KAE) erreferente gisa erabiliz,
kudeaketaren eraginkortasuna errazteko eta hobetzeko metodologia eta tresnak
ematen ditu; zehazki, Estrategiaren (plangintza), Bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak)
eta Emaitzen (zerbitzuen eta jardueren barne kudeaketa) kudeaketaren arloetan.
Era berean, Programan parte hartzen duten bulegoek partekatzen dituzten
kudeaketarako praktika onen adibide ugari jasotzen ditu. Jardunbide horiek
ikaskuntza gisa balio dezakete kudeaketaren barne hobekuntzarako, bai eta jarduera
eremu bakoitzean merkataritzaren sektorea dinamizatu eta lehiakortasuna hobetuko
duten jarduerak garatzeko ere.
Euskalitek eskerrak eman nahi dizkie Programan parte hartu duten bulegoko 38
merkataritza teknikariri, haien interesagatik, dedikazioagatik, onuragatik eta egin
dituzten ekarpenengatik; horri esker egin ahal izan baitugu gida hau. Era berean,
eskerrak laguntza talde teknikoari, Berta Belda-E3 eta Jone Auzmendi-ABK
Kontsultoreak, Programaren garapenean egiten duen erraztatzaile lanagatik, bai eta
Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Zuzendaritzari ere, Euskadiko saltoki txikien
lehiakortasuna hobetzen eta biziraupena bermatzen ahalegintzen diren programak
bultzatzeagatik, hala nola Eragileak Programa.
Bilbo, 2020ko ekainaren 3
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1.- ERAGILEAK PROGRAMA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOEN
TESTUINGURUAN
1.1.- EUSKO JAURLARITZAREN MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOEN
(MBT) SAREA

Eusko Jaurlaritzaren Merkataritzako Bulego Teknikoen sarea Euskadiko
merkataritzaren sektoreari laguntzeko aktibo nagusietako bat, eta Merkataritza
Sailaren politikak koordinatzeko eta kudeatzeko baliozko talde profesional bat da;
merkataritza banaketaren sektorearekin lotutako jarduerak eraginkortasunez egiteko
behar den aholkularitza ematen du, eta eremu bakoitzeko saltokien lehiakortasuna
hobetzeko eta iraunkortasuna ziurtatzeko prozesuak bultzatzen ditu.
Bulegoak haiek sustatutako merkatarien elkarte, federazio edo taldeetan,
merkataritza ganberetan, udaletan eta garapen erakundeetan daude kokatuta.
Buelgoek eskaintzen dituzten zerbitzuak doakoak dira eta haien helburuen artean
honakoak daude:
•

Berrikuntzarekin, kalitate prozesuekin eta teknologia berriekin zerikusia duten
prozesuak zabaltzea eta horien gaineko sentsibilizazioa bultzatzea.

•

Lankidetza horizontaleko (hiri inguruetan) zein bertikaleko (banaketa katean)
prozesuak sustatzea.

• Enpresa eta ekintzailetzarako transmisio prozesua bultzatzea eta horri jarraipena
egitea.
• Ekonomia iraunkorrarekin, ondarearekin, kulturarekin eta ingurumenarekin
zerikusia duten estrategiak garatzea.
• Hirugarren sektoreko estrategiak bultzatzea udalerrian edota merkataritzan.
• Kontsumitzaileentzat balio erantsia sortzen duten ekintzak garatzea, aldi berean
xede publikoaren fideltasuna lortzera bideratuta.
Zona edo gremioa da euren eremua, eta, edonola ere, beren eremuko saltokiei
ematen diete zerbitzua, elkarteei nahiz elkartekoak ez direnei, hala eskatzen badute.
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1.- ERAGILEAK PROGRAMA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOEN
TESTUINGURUAN
1.1.- EUSKO JAURLARITZAREN MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOEN
(MBT) SAREA
MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOEN SAREA (2018-2019 deialdia)
Titularra
GASTEIZKO MERKATARI, OSTALARI ETA ZERBITZU ETA
MERKATARITZA ENPRESEN ELKARTEA
GASTEIZ ON - GASTEIZKO HIRI MERKATARITZA SUSTATZEKO
ELKARTEA (2)
APILL - LAUDIOKO MERKATARI ETA INDUSTRIALARI TXIKIEN
ELKARTEA
ARABAKO MERKATARITZA, INDUSTRIA ETA ZERBITZUEN GANBERA
OFIZIALA
ARABAKO MERKATARITZA ETA ZERBITZUETAKO ENPRESABURUEN
FEDERAZIOA (2)
ARABAKO LAUTADAKO MERKATARITZA ETA OSTALARITZA
ELKARTEA
DONOSTIAKO HIRIKO MERKATARITZA GUNEAREN ELKARTEA (2)
MUGAN - IRUNGO OSTALARITZA ETA ZERBITZUEN ELKARTEA (2)
ERRENKOALDE – MERKATARITZA, OSTALARITZA ETA ZERBITZU
ELKARTEA
BERRIAK – HERNANIKO MERKATARI ETA OSTALARIEN ELKARTEA
TOLOSAKO ELKARTE PROFESIONALA
BITARTEAN – URRETXU ZUMARRAGAKO MERKATARITZA,
OSTALARITZA ETA ZERBITZUAK
ZARAUZKO MERKATARI ELKARTEA
EIBAR ELKARTEA – MERKATARITZA GUNE IREKIA
IBAI-ARTE – ARRASATEKO MERKATARITZA ETA ZERBITZU
ELKARTEA
BAREAK – BEASAINGO MERKATARI ELKARTEA
DENDARTEAN – GIPUZKOAKO MERKATARI ELKARTEEN BILKURA
GIPUZKOAKO MERKATARITZA GANBERA
GIPUZKOAKO MERKATARITZA FEDERAZIOA (2)
GETXOKO ENPRESAK ETA SALTOKIAK
GERNIKA-LUMOKO UDALA
LEA ARTIBAIKO GARAPEN AGENTZIA SA
BASAURIKO MERKATARI, OSTALARI ETA ZERBITZU ENPRESEN
ELKARTEA

Estaldura
Gasteiz
Gasteiz
Laudio, Amurrio, Urduña
Gasteiz
Araba
Arabako Errioxa, Agurain
Donostia
Irun, Hondarribia
Errenteria, Oiartzun, Pasaia, Lezo
Hernani, Lasarte-Oria, Orio, Usurbil, Astigarraga,
Urnieta, Andoain
Tolosa, Ibarra, Villabona
Zumarraga, Urretxu, Legazpi
Zarautz, Deba, Mutriku, Zumaia, Getaria, Orio
Eibar, Elgoibar, Soraluze, Mendaro, Ermua
Arrasate, Bergara, Oñati, Aretxabaleta
Ordizia, Beasain, Azpeitia, Azkoitia
Gipuzkoa
Donostia
Gipuzkoa
Getxo, Berango
Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, MarkinaXemein
Basauri, Galdakao, Igorre, Arrigorriaga, Etxebarri,
Ugao

DENDAK BAI – DURANGALDEKO MERKATARI ELKARTEA

Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz

BALMASEDAKO UDALA
BILBOKO MERKATARITZA, INDUSTRIA, ZERBITZU ETA
NABIGAZIOKO GANBERA

Balmaseda, Zalla, Gueñes, Alonsotegi

BIZKAIKO MERKATARITZAREN ENPRESA KONFEDERAZIOA (2)
BIZKAIDENDAK – BIZKAIKO MERKATARI ETA OSTALARIEN
ELKARTEEN FEDERAZIOA
BILBAODENDAK – PLATAFORMA ELKARTE PUBLIKO-PRIBATUA,
JARDUERA SUSTATZEKO
PORTUGALETEKO UDALA
SANTURTZIKO UDALA
MEATZALDEKO BEHARGINTZA SL
SESTAOKO UDALA
INGURALDE – UDAL ERAKUNDE AUTONOMOA
ERANDIOKO UDALA
MUNGIAKO MERKATARI ETA OSTALARIEN ELKARTEA

Bizkaia

Bilbo

Bizkaia
Bilbo
Portugalete
Santurtzi
Ortuella, Trapagaran, Abanto, Zierbena, Muskiz
Sestao
Barakaldo
Erandio, Leioa
Mungialdea, Txoriherri, Sopela, Gorliz, Plentzia
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1.- ERAGILEAK PROGRAMA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOEN
TESTUINGURUAN
1.2.- MERKABIDE – ERAGILEAK PROGRAMA

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Zuzendaritzaren Eragileak
Programa, EUSKALIT-KUDEAKETA AURRERATUAK kudeatua, 2017an hasi zen
martxan, helburu hauekin:
1. Kudeaketa Aurreratuaren Eredua ezagutaraztea
2. Kudeaketa tresnak ezagutaraztea, merkataritzaren sektoreak aplikatu ahal
izateko, eta, hala sektoreari orientabidea eskaintzeko, dinamizatzaile roletik
3. Merkataritzako Bulego Teknikoetan bertan kudeaketa tresnak aplikatzea,
funtzionamendua hobetzeko
4. Praktika onen eta arazo komunen arteko truke foro bat sortzea parte
hartzaileen artean
Taldeko aurrez aurreko prestakuntza saioetan eta bulegoko arduradun bakoitzarekin
egindako banakako tutoretza saioetan egituratu da, eta, batez ere, parte
hartzaileentzako erabilgarritasun praktikoa bilatu da.
Taldeko lan saioetan, Kudeaketa Aurreratuaren Ereduari eta hark izan dezakeen
ekarpenari buruzko beharrezko ezagutza eman da: bulegoetako kudeaketa
hobetzeko erreferente gisa, garatu eta ezarri beharreko kudeaketa tresna zein
sistematikei dagokienez.
Banakako tutoretza saioetan, berriz, tresna horiei (kudeaketarako formatuak)
buruzko hausnarketa eta azterketa egiteko eta bulego bakoitzean praktikan
aplikatzeko behar den laguntza eman da, eta horrek gauzak egiteko modua eta,
ondorioz, emaitzak hobetzen lagundu du.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.1.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUAREN SARRERA

Kudeaketa aurreratua da, interes talde guztientzat ahalik eta emaitzarik onenak
sortzen dituena, modu jarraituan eta orekatuan. Kudeaketa estilo parte
hartzaileagoekin lortzen da hori, pertsonen konpromiso handiagoa lortuz, bezeroekiko
eta beste interes talde batzuekiko harreman sendoagoak lortuz, eta emaitza hobeak
eta gogobetegarriagoak lortuz.
EUSKALITek, euskal erakundeetan kudeaketa aurreratua sustatzeko eta Euskadiko
lehiakortasunari eta garapen iraunkorrari laguntzeko xedearekin, Kudeaketa
Aurreratuaren Eredua garatu zuen 2015ean, erakundeak beren kudeaketaren
hobekuntzan orientatzeko.
Eusko Jaurlaritzak bultzatutako kudeaketa eredua da, erreferentziazko nazioarteko
kudeaketa ereduekin bat datorrena (Europako EFQM- European Foundation for
Quality Management Europar eredua, Japoniako DEMING-JUSE eredua –Zientzialari
eta Ingeniarien Japoniako Batasuna–, Amerikako Malcom Baldrige eredua,
Kudeaketako bikaintasunaren iberoamerikar eredua – FUNDIBEQ, Kudeaketako
Iberoamerikako Fundazioa). Euskadiko jarduera ekonomikoko hainbat sektoretako
erakundeetako kudeaketan adituak diren pertsonen parte hartzearen eta
adostasunaren ondorioz sortu zen, eta sistematikoki berrikusi eta hobetu da (azken
berrikuspena: 2018an).
Eredu honek elementu eta praktika onen esparru orokor bat eskaintzen du, edozein
erakundetan aplika daitezkeenak, sektorea, tamaina edo kudeaketan daukan
aurrerapen maila zeinahi delarik ere. Horretarako, azken hamarkadetan hainbat
arlotatik enpresa kudeaketarekin lotuta egindako ekarpenetan ageri diren
kontzeptuak txertatu dira:









Bezeroaganako orientazioa
Prozesuen eta gertaeren araberako kudeaketa
Aliantzen garapena
Pertsonen garapena eta esku hartzea
Lidergoa eta helburuetan izan beharreko jarraitutasuna
Gizarte erantzukizuna
Emaitzei begirako orientazioa
Ikaskuntza, berrikuntza eta etengabeko hobekuntza
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.1.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUAREN SARRERA

Eta kudeaketa sistema egoki bat ezartzen du, hauek lortzeko:







Epe luzeko bisio bat sortzea, garbi zehaztutako estrategia baten bidez
gauzatuko dena.
Erakundea bezeroei begira jartzea, balio ekarpen bereizgarria eginez.
Proiektu partekatu bateko kide izatearen sentimendua sorraraztea
pertsonengan.
Gizartearekiko eta haren garapen iraunkorrarekiko konpromisoa bultzatzea.
Berrikuntza erakundearen esparru guztietan aplikatzea.
Emaitza onak lortzea interes talde guztientzat, modu iraunkorrean eta
orekatuan.

Eredua 6 elementutan dago egituratuta (5 eragile eta emaitzak), kudeaketa
sistema garatzeko:







E1.E2.E3.E4.E5.E6.-

ESTRATEGIA
BEZEROAK
PERTSONAK
BERRIKUNTZA
GIZARTEA
EMAITZAK

Imagen 1
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.1.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUAREN SARRERA

Elementu bakoitza azpielementutan dago banatuta (guztira, 23), eta horietan biltzen
dira kudeaketaren praktika onak, erreferentzia gisa.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.1.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUAREN SARRERA

Kudeaketa Aurreratuaren Eredua (KAE) kudeaketa tresna bat da, eta
erakundeek erreferente gisa erabil dezakete, honako hauetarako:



indarguneak eta hobetzeko arloak identifikatzeko, eta hala, kudeaketa
sistemaren kontrastea, ebaluazioa eta diagnostikoa egiteko.
kudeaketaren praktika onak (garatu eta ezarri beharreko sistematiken eta
tresnen adibidea).

Aipatu bezala, Eragileak Programak Merkataritzako Bulego Teknikoen (MBT)
kudeaketa hobetzeko egiten du lan; zehazki, Ereduaren bi erabilerak gauzatuz, eta
Estrategia, Bezeroak eta Emaitzak elementuetan arreta jarriz.
Datozen orrialdeetan azalduko da nola erabili Eredua bulegoen kudeaketan, eta
adieraziko da zein diren formatuak eta lortutako emaitzen adibideak (hasierako
autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak), praktikan aplikatu ahal izateko.

8

2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.2.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETA SISTEMA
(AUTO)EBALUATZEKO TRESNA GISA

Hauxe
da
Kudeaketa
Aurreratuaren
Eredua
kudeaketa
sistemaren
(auto)ebaluaziorako edo (auto)diagnostikorako tresna gisa erabiltzean
jarraitu beharreko prozesua, indarguneak eta hobetzeko arloak identifikatu ahal
izateko:
1. Fasea.- GOGOETA ETA ANALISIA
“Kudeaketa

Aurreratuaren

Ereduaren”

irakurketa:

https://www.euskalit.net/es/formacion/documentacion/documentacion/documentos.html

Merkataritzako Bulego Teknikoan egiten den elementu bakoitzaren kudeaketari
buruzko gogoeta, “Autoebaluaziorako Galdetegian” oinarrituta.
https://www.euskalit.net/es/formacion/documentacion/documentacion/documentos.html

2. Fasea.- KUDEAKETAREN DIAGNOSTIKOA (INDARGUNEAK ETA
HOBETZEKO ARLOAK IDENTIFIKATZEA) (1. formatua)
Gogoeta egin ondoren, “Kudeaketaren diagnostikoa”
detektatutako indargune eta hobetzeko arloekin.

osatzen

da,

3. Fasea.- HOBETZEKO ARLOEN LEHENTASUNA (2. formatua)
Bulego bakoitzak bere ezaugarri berezien arabera, lehentasunak ezarri
beharko ditu; alegia, erabaki beharko du zer indargune egonkortu behar den
are gehiago, eta hobetzeko zer arlori heldu behar zaien.
4. Fasea.- HOBEKUNTZA EKINTZEN PLANA (3. formatua)
Ondorioz, dagozkion jarduketa planak ezarri behar ditu, eta behar dituen
hobekuntza tresnak eta kudeaketa metodologiak abiarazi behar ditu.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.2.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETA SISTEMA
(AUTO)EBALUATZEKO TRESNA GISA

Nola erabili Kudeaketa Aurreratuaren Eredua kudeaketa sistemaren
(auto)ebaluaziorako edo (auto)diagnostikorako tresna gisa, indarguneak
eta hobetzeko arloak identifikatzeko
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.2.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETA SISTEMA
(AUTO)EBALUATZEKO TRESNA GISA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
Merkataritzako Bulego Teknikoen kudeaketaren autoebaluazioa eta diagnostikoa
Programaren hasieran eta amaieran egin ziren; hala, Estrategia, Bezeroak eta
Emaitzak elementuen indarguneak eta hobetzeko arloak identifikatu ziren.
Jarraian, Programaren amaierako autoebaluazioaren emaitzak aurkeztuko dira.
Indarguneen artean ageri dira landutako kudeaketako praktika onak (hasierako
autoebaluazioan identifikatutako hobetzeko arloak).
Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las
Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019)
ESTRATEGIA: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN
CONSENSUADAS POR LAS OTCS
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES

CARENCIAS/NECESIDADES

E1 . GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN NECESARIA PARA DEFINIR LA ESTRATEGIA
•La información relevante para definir la estrategia y establecer •Faltan mecanismos y sistemáticas para recoger la información
los planes de la OTC (grupos de interés, entorno general y de relevante identificada y gestionarla.
sector, funcionamiento rendimiento interno de la OTC) está
identificada.
•Para definir los planes anuales de las OTCs se tienen en
•La comunicación/información acerca de los objetivos y planes
cuenta las directrices y planes del GV y de las entidades
de la Dirección de Comercio de cara a planificar actuaciones
beneficiarias de la OTC (planes municipales, PERCOS, planes de podría mejorarse. A veces, la incertidumbre, los imprevistos,
las asociaciones y sus agrupaciones, agencias de desarrollo,
generan duplicidades, estrategias divergentes, etc.
Cámaras de Comercio).
•Se recoge información de clientes y consumidores y del
•Hay pocos resultados sobre el funcionamiento interno de las
entorno que se incorpora al proceso de planificación (depende OTCs.
de la OTC).
•Los resultados de las actividades desarrollados por las OTCs a
través de los indicadores del Plan de acción anual también se
tienen en cuenta para planificar.
•Los grupos de interés (GI) están identificados, así como
•Las necesidades y expectativas de los grupos de interés no
algunas de sus necesidades y expectativas respecto a la OTC. han sido contrastadas.
•Sharepoint, herramienta de comunicación y de información,
está infrautilizada; no está actualizada y no se utiliza
sistemáticamente (falta de coordinador – gestor).
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.2.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETA SISTEMA
(AUTO)EBALUATZEKO TRESNA GISA

Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las
Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019)
ESTRATEGIA: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORAEN LA GESTIÓN
CONSENSUADAS POR LAS OTCS (Cont.)
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES

CARENCIAS/NECESIDADES

E2. REFLEXIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA / E3. DESPLIEGUE DE LA ESTRATEGIA
•Se han definido la Misión y la Visión a largo plazo de las OTCs, •La estructura y el modelo organizativo de la Administración
en coherencia con las directrices de Gobierno Vasco, así como dificultan la planificación a largo plazo(periodo de legislatura,
la oferta de valor (Servicios)
renovación anual de las OTCs y ejecución anual de
presupuestos).
•Existe un método establecido para concretar y definir los
•Los planes anuales son repetitivos. El sector es reacio a la
planes de acción de lasOTCs a un año (convocatoria anual de innovación en las acciones propuestas.
OTCs ‐Orden/Resolución del GV) y se han definido criterios
para definir y clasificar las acciones según los objetivos/ejes y
herramientas comunes para elaborar el Plan de acción anual de
las OTCs.
•Se han incluido las actividades internas de la OTC en los
Planes de acción anuales y éstos se despliegan por objetivos,
ejes de actuación establecidos por el GV, con objetivos,
indicadores, plazos, con la dedicación estimada de
horas/persona a las mismas.

•El modelo organizativo y de gestión de las OTCs no está
definido ‐> falta de sistem ática y dificultad para gestionar las
tareas (muchas actividades, dispersión).

•Cronograma del Plan de acción operativo anual.

•No está definida una estrategia de comunicación común para
las OTCs ‐> falta de im agen corporativa y de notoriedad.

Los aliados están identificados (grupos de interés).

•Aunque algunas alianzas y aliados potenciales están
identificados, no se realiza una gestión sistemática de las
mismas.

E4. COMUNICACIÓN, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA
•Se han definido criterios y herramientas comunes para realizar •Los distintos elementos de la Estrategia de las OTCs (Misión,
el seguimiento sistemático y la revisión trimestral de la
Visión, Objetivos, el Plan de acción anual...) no siempre se
ejecución del Plan de acción anualque permite conocer si se comunican a los grupos de interés.
están alcanzando los objetivos planteados.
•Se han establecido criterios para fijar los objetivos y los
indicadores para medir los resultados de las acciones y el
cumplimiento de los objetivos del Plan de acción anual.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.2.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETA SISTEMA
(AUTO)EBALUATZEKO TRESNA GISA

Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las
Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019)
CLIENTES: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN
CONSENSUADAS POR LAS OTCs
PUNTOS FUERTES
RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES

ÁREAS DE MEJORA
CARENCIAS/NECESIDADES

C1. GESTIÓN DE LAS RELACIONES CON CLIENTES
• Los clientes, actuales y potenciales, de las OTCs están
• No se conocen bien las necesidades y expectativas de otros
identificados, así como la relación producto-servicio/ mercado- perfiles de clientes (comercios no asociados, asociaciones,
cliente.
federaciones, ayuntamientos, consumidores, etc.); no se
• Se conocen las necesidades y expectativas de los comercios
han contrastado y analizado todas.
• La recogida de información de todos los clientes
(especialmente de los comercios asociados).
• Existen buenas prácticas en cuanto a mecanismos de recogida identificados no está siempre sistematizada y algunos de los
mecanismos de recogida de información no son eficaces.
de información de clientes sobre necesidades y
• En general, no se recoge información sistemática sobre la
expectativas,sugerencias de mejora y propuestas de nuevas
actividades: diagnósticos, encuestas, reuniones, trato directo,
percepción y la satisfacción de los usuarios/clientes respecto
formularios con petición de ideas, consultas de interés sobre
a las OTCs.
propuestas de nuevas actividades y servicios, grupos focales,
etc...Se ha reflexionado sobre ellos y se han puesto en común.
• Existen algunas buenas prácticas en cuanto a mecanismos de
medición de la satisfacción de los usuarios/clientes con las
acciones/actividades y con el servicio de la OTC.
C2. DISEÑO, DESARROLLO Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS Y SERVICIOS ORIENTADOS A LOS CLIENTES
• Existen buenas prácticas en cuanto a canales y medios de
• No siempre se involucra a todos los usuarios/clientes
comunicación con clientes (contacto directo, e-mail, email
identificados en el diseño del Plan de acción anual. Sería
marketing -mailchimp, grupos de difusión de whatsapp, correo deseable una mayor participaciónaportando sugerencias
postal, entrega de circulares en mano, boletín informativo,
para innovar en actividades.
hojas informativas, WEB, RRSS, catálogos/trípticos, medios de • Los mecanismos de comunicación con clientes no son
comunicación masiva, cartelería en eventos, reuniones para
eficaces siempre.
actividades, formularios Google para inscripción a actividades). • La información que se envía a los clientes a veces es
Se ha reflexionado sobre ellos y se han puesto en común.
excesiva.
• Existen algunas buenas prácticas en cuanto a elaboración de
• Las BBDD de clientes actuales y potenciales necesitan
bases de datos de clientes y censos de empresas.
mejorar: cobertura de asociados y no asociados.
• No siempre se dispone de mecanismos de recogida de
sugerencias, quejas o reclamaciones de usuarios/clientes.
C3. PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE LOS PRODUCTOS Y PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
• Se han identificado algunas buenas prácticas en cuanto a
• La planificación y organización de tareas es necesaria para
sistemáticas implantadas para el desarrollo y seguimiento de
mejorar la eficiencia de la gestión interna de las OTCs.
las actividades y tareas (documento de control de campañas, • Las actividades/tareas más habituales no están
resúmenes de ayudas, documento nuevo emprendedor, base
sistematizadas.
de datos de gestión (Access), instrucciones, registro de
subvenciones, instrucción trámites de apertura de negocio,
etc.).
• Se han desarrollado sistemáticas de trabajo comunes
(procedimientos):
 Manual de acogida de la persona becaria.
 Ficha de planificación y seguimiento de acción
 Registro de horas de dedicación tareas
• Se dispone de la herramienta “Registro de consultas” para
hacer el seguimiento de este servicio que ha sido revisada.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.2.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETA SISTEMA
(AUTO)EBALUATZEKO TRESNA GISA

Ejemplo 1: Resultados de la autoevaluación y diagnóstico de la gestión de las
Oficinas Técnicas de Comercio (puntos fuertes y áreas de mejora, 2019)
RESULTADOS: PUNTOS FUERTES y ÁREAS DE MEJORA EN LA GESTIÓN
CONSENSUADAS POR LAS OTCS
PUNTOS FUERTES

ÁREAS DE MEJORA

RECURSOS/HERRAMIENTAS DISPONIBLES

CARENCIAS/NECESIDADES

1.- ¿SE MIDE Y SE REALIZA SEGUIMIENTO DE INDICADORES?
2.- ¿SON ÚTILES PARA CONOCER LA EFICACIA Y EFICIENCIA DE LA OTC?
3.- ¿SE UTILIZAN ESTOS INDICADORES PARA IDENTIFICAR MEJORAS Y APLICARLAS?
•Existen buenas prácticas en cuanto a la utilización de •No se miden los resultados sistemáticamente y no se
un cuadro de indicadores para elseguimiento del Plan degeneran tendencias (series históricas de resultados) que
acción anual y el cumplimiento de objetivos. Se miden sirvan para el análisis, la toma de decisiones y la fijación
resultados como: nº de consultas, satisfacción de
de objetivos realistas.
clientes con actividades, eficacia del marketing on line •Los indicadores utilizados son útiles para conocer la
(web, RRSS).
eficacia de las acciones, no tanto la eficiencia
•Se han revisado los indicadores utilizados (utilidad de de los procesos internos de las OTCs.
la información, cobertura de resultados,
etc.) y se ha definido de una batería de indicadores
común para medir los resultados.
•Las actividades se evalúan (seguimiento del
cumplimiento del Plan y de los objetivos, trimestral y
anual) y esto sirve para identificar mejoras y corregir
desviaciones y mejorar la planificación futura.
4 ¿SE FIJAN OBJETIVOS?
•Se fijan objetivos en el Plan de acción anual.
•Se han revisado los objetivos y se han establecido
criterios comunes para fijarlos.

•Los objetivos no siempre son realistas y retadores.

5 ¿SE REALIZAN COMPARACIONES O APRENDIZAJES CON OTRAS ORGANIZACIONES?
•Se ha realizadoun aprendizaje entre las OTCs, en
especial entre las participantes en el Programa; se ha
compartido información y experiencias y se han
expuesto buenas prácticas)

•No se realizan comparaciones de resultados (con la
media, con el mejor) para mejorar.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren arabera, erakunde aurreratu batek beharrezko

inform azio estrategikoa eduki beharko luke, eta horrekin partaidetzazko gogoeta
prozesuak gauzatu, Estrategia bat ezartzeko. Ondoren, erakundearen
misioarekin, bisioarekin eta balioekin koherentea den antolaketa eredu baten bidez
hedatu eta kom unik atuko da, eta haren zerbitzura kudeatuko dira baliabide
ekonomiko-finantzarioak, teknologia, informazioa, etab.
Erakunde batzuek ezinbestekoa dute formulazio konplexu eta zehatzak garatzea;
beste kasu batzuetan, berriz, egokiena oinarrizko ildo batzuk dira, oso argiak,
partekatuak eta ibilbide egokia m arkatzen laguntzen dutenak. Estrategiak
etengabeko dinamikaren bidez eboluzionatu beharko luke, eta, gainera, gogoeta
egituratuko eta elkarlaneko zikloen bidez indartu.
Merkataritzako Bulego Teknikoetan, horien plangintza eta etorkizuna bulegoen
berorien sorkuntzak eta erregulazioak baldintzatzen ditu, eta urtero berritzen dira.
Plangintzak bat etorri behar du Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Zuzendaritzak eta
haren kudeaketan zerikusia duten interes taldeek emandako jarraibideekin.
Ezarritako helburuak lortzeko, Estrategiaren definizioa eta Ekintza Planetan izango
duen hedapena osatzen duten elementu eta urrats guztiak landu behar dira:







Estrategia definitzeko beharrezkoa den informazio garrantzitsu guztia
identifikatzea, biltzea eta kudeatzea.
Abiaburuko egoerari buruzko gogoeta egitea, helburuak definitzea eta horiek
lortzeko estrategia eta jardunbide ildoak ezartzea.
Estrategia ekintza plan operatiboetan hedatzea.
Estrategiaren elementu nagusien berri ematea interes taldeei.
Ekintza plana gauzatzen dela eta helburuak betetzen direla jakiteko jarraipen
sistematiko bat egitea.
Estrategia aldian behin berrikusi eta eguneratzea.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

E1.‐NOLA KUDEATZEN DUGUN ESTRATEGIA DEFINITZEKO BEHARREZKO
INFORMAZIOA
Informazio garrantzitsua izango da, hain zuzen, estrategia eta plangintza definitu eta
garatzeko lagungarria izango dena.
Ezinbestekoa da informazio gakoa eta informazio iturriak identifikatzea, bai eta
erabakitzea informazio hori nola lortu, aztertu, lehenetsi, banatu eta egunean eduki.
Horretarako, kontuan hartu behar da zein diren gure bulegoaren “interes talde”
garrantzitsuenak, eta jakin behar dugu zein diren horiek gaur egun dituzten premiak
eta igurikapenak produktu zein zerbitzuei dagokienez, bai eta nolakoa den
bulegoarekin duten harremana ere.
Gainera, inguru orokorraren eta jarduera sektorearen bilakaera eta horrek
bulegoan duen eragina ezagutu behar dira.
Eta, azkenik, Bulegoko barne informazioa.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

1. pausoa: MBTren interes taldeak eta horiek bulegoarekiko dituzten
premiak eta igurikapenak identifikatzea.
Erakunde guztiek dituzte interes taldeak, nahiz eta ez dauden beti identifikatuta.
Interes talde deritze, hain zuzen, bulego bati begirako interesa (zuzena edo
zeharkakoa) duten pertsona edo erakundeei, izan euren jarduera zein lorpenetan
eragina dutelako, izan bulegoaren menpe daudelako.
•
•

Barneko interes taldeak izango dira, hain zuzen, bulegoaren baitako
pertsonak.
Eta kanpoko interes taldeak, berriz, jabeak (akziodunak, patroiak),
inbertitzaileak, hartzaile edo erabiltzaileak (bezeroak), erakunde hornitzaileak,
aliatuak, erakunde publikoak eta komunitatearen edo gizartearen ordezkariak,
alegia, gizartea, oro har.
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
4. Formatua.- Interes taldeak, premiak eta igurikapenak

INTERES
TALDEAK

DESKRIBAPENA
(NOR DIREN, PROFILA…)

PREMIAK
(interesdunak egiazki
behar duena)

IGURIKAPENAK
(egiazki espero
duena; “itxaropena”
premiatik haratago)
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

Ejemplo 2: Grupos de interés, necesidades y expectativas

EXPECTATIVAS
("esperanza “más allá de la
necesidad)
Atención personalizada en PDV,
Información sobre ayudas,
cualificada, rapidez, en plazo, gratis,
Empresas de Comercio, Hostelería y Servicios normativa, obligaciones fiscales,
atención integral en un único punto.
urbanos (profesionales y personales) asociadas laborales, herramientas de gestión,
Mejorar/incrementar ventas.
y no asociadas
difusión
Servicios de asesoría + de
CLIENTES
Asesoramiento
asociación a coste de asociación.
(DESTINATARIOS /
Personas Emprendedoras de actividades
USUARIOS)
Asesoramiento
Financiación + éxito
comerciales
Asociaciones y Federaciones de
Asesoramiento, colaboración,
Soporte a la gestión, liberar carga
Comerciantes
acompañamiento
de trabajo
Otras OTCs
Información
Colaboración
Ciudadanía en el entorno de actuación
Oferta comercial adecuada a sus
CONSUMIDOR FINAL
Información, cubrir necesidades
(locales y transeúntes)
necesidades
Empleados/as en la OTC (responsable y
Experiencia, empleabilidad,
PERSONAS
Tutorización, formación
personas becadas)
Formación
Empresas y profesionales de formación y
consultoría (gestión, LOPD, …) (también
prescriptores)
Empresas y profesionales de
comunicación
Colaboración, cumplir objetivos,
PROVEEDORES
Colaboración-contrato adjudicación
Aseguradoras
fidelización
Estructuras móviles, iluminación,
sonido,…hinchables, etc.
Medios comunicación (publicidad)
Presentadores
ENTIDAD
Gobierno Vasco - Departamento Turismo,
Difusión de sus programas,
Conseguir buenos resultados de sus
FINANCIADORA
Comercio y Consumo
ejecución de sus políticas
programas
(PROMOTOR)
Federación de asociaciones de Comerciantes
Ayuntamientos (comercio) -Agencias de Planificación, diseño y ejecución
Aportación de valor.
líneas de actuación y planes de
ENTIDAD TITULAR Desarrollo Local-Behargintza.
Buenos resultados
(Mancomunidad)
acción,
cumplir
sus
objetivos
(beneficiaria de la OTC)
/
Cuadrillas (Álava)
cliente interno)
Ayuntamientos (urbanismo, cultura,
Cumplir objetivos con sus políticas y
consumo, igualdad, euskera, medioambiente, Colaboración, información
programas
turismo) Gobierno Vasco - otros departamentos
(Turismo, Consumo, Empleo)
Diputación Foral - PROMOCIÓN
EMPRESARIAL Y DESARROLLO ECONÓMICO,
Mayor cobertura, y resultados,
INSTITUCIONES Y
TURISMO, Empleo, Urbanismo, hacienda, etc.) Difusión de sus programas
cumplir objetivos
OTROS ORGANISMOS
Basquetour
SPRI
Euskalit
Kontsumobide
Proveedores
Otras OTCs (red)
Colaboración, información
Mayor éxito en cumpir objetivos
Asociaciones locales (culturales, deportivas,
etc.)
Ayuntamiento-otras áreas (Empleo,
Urbanismo, Cultura, Consumo)
ALIADOS COLABORADORES
Agencia de Desarrollo Local-BehargintzaMancomunidades y Cuadrillas
Centros de formación locales
Entidades financieras
Medios de comunicaciónlocales (Prensa,
radio, TV)
Entorno en el ámbito geográfico de
Impacto en el entorno: generación Impacto positivo , mejora del
SOCIEDAD
actuación
de riqueza
entorno, modelo urbano

GRUPOS DE INTERÉS

QUIENES SON

NECESIDADES
(lo que realmente la parte
interesada necesita)
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

2. Pausoa: Plangintzarako garrantzitsua den inguruko eta barneko
informazioa identifikatzea.
Ingurune orokorreko eta eskumeneko edota erreferentziazko erakundeetako gai
ekonomikoak, politikoak, legezkoak, sozialak eta bestelakoak identifikatu nahi dira,
baita
jarduera
sektoreko
(merkataritza)
hartzaileak/erabiltzaileak
(bezeroak)/merkatuak, erakunde hornitzaileak eta abar ere.
Era berean, gaitasunei, errendimenduari eta lortutako emaitzei buruzko barne
informazioa identifikatu beharko da.
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
5. Formatua.- Estrategiarako garrantzitsua den bestelako informazioa
ARLOA

ZER
INFORMAZIO NON AURKITU. ZENBATEAN BEHIN.
ETA
ITURRIAK
ALDIZKAKOTASUNA
ZERTARAKO

NON GORDE

INGURUNE
OROKORRA

MERKATARITZAREN
SEKTOREAREN
INGURUA

MBT-REN BARNE
KUDEAKETA
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

E2. /E3.- NOLA HAUSNARTZEN, EZARTZEN ETA HEDATZEN DUGUN
ESTRATEGIA
Gogoeta eta urteko plangintza egiteko, ezinbestekoa da prozesua / metodoa
definitzea.
Era berean, bulegoaren epe luzeko elementu gakoak identifikatu behar dira: misioa,
bisioa eta balioak, garapen estrategikoaren oinarri gisa.
Epe luzeko helburuak eta estrategiak definitu, eta interes talde bakoitzaren
premiak eta igurikapenak orekatu behar dira.

20

2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

3. Pausoa: Abiaburuko egoeraren diagnostikoa (AMIA).
Plangintza bat osatzeko abiaburua gogoeta da, bai eta egoeraren analisia ere.
 Kanpo analisia. Non gaude?
Bulegoaren jardueran eragina izan dezaketen ingurune orokorreko eta jarduera
sektoreko faktoreak identifikatzea du helburu; izan daitezke: saihestu beharreko
MEHATXUAK edo hura garatzeko baliatu beharreko AUKERAK.
 Barne araudia. Zer egingo dugu? Eta nola egingo dugu?
Kudeaketaren eta haren emaitzen INDARGUNEAK eta AHULEZIAK
identifikatzea du helburu, hau da, sustatu/finkatu behar diren faktoreak eta
hobetu behar direnak.

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

6. Formatua.- Abiaburuko egoeraren diagnostikoa-AMIA
BARNE ANALISIA
KANPO ANALISIA
AHULGUNEAK
MEHATXUAK

INDARGUNEAK

AUKERAK

21

2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

4. Pausoa: Misioa (bir)definitzea.
Misioa da bulegoaren helburua edo izateko arrazoia definitzen duen adierazpena;
zergatik eta zertarako dagoen azaltzen duena:
–

NOR DEN

–

ZER EGITEN DUEN (zer premiari eskaintzen dien arreta)

–

NORENTZAT (hartzaileak / erabiltzaileak (bezeroak))

–

NOLA EGITEN DUEN (zer jarduera, produktu edo zerbitzuren bidez)
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

–
–
–
–

7. Formatua.- Misioa

NOR den,
ZER premiari eskaintzen dien arreta,
NORENTZAT (zer hartzaile / erabiltzaile (bezero) / erabiltzaile hartzaile),
NOLA, zer produktu / zerbitzuren bidez

Ejemplo 3: Misión de la Oficina Técnica de Comercio
MISIÓN
La Oficina Técnica de Comercio tiene como objetivo prioritario mejorar la competitividad y la
actividad económica de las empresas del sector comercial mediante la información, el
asesoramiento y la formación, así como el impulso al desarrollo de actividades de
dinamización, que favorezcan la creación de las condiciones necesarias en su entorno
urbano para posicionarlo como foco comercial en su ámbito territorial de actuación en la
Comunidad Autónoma del País Vasco.
SERVICIOS OFRECIDOS
1.- OBSERVATORIO, ANÁLISIS Y ESTUDIOS
2. INFORMACIÓN
3. FORMACIÓN
4. ASISTENCIA TÉCNICA A LA GESTIÓN (asociaciones y agrupaciones de comerciantes,
cámaras de comercio, ayuntamientos y entidades de desarrollo)
5. COLABORACIÓN / OFICINA de PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN Y OTROS
6. ASESORAMIENTO Y ATENCIÓN A CONSULTAS y TRAMITACIÓN DE SUBVENCIONES
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

5. Pausoa: MBTren Bisioa definitzea.
Bisioa, hain zuzen, etorkizunean izan nahi den bulego motaren deskribapena da.
-

ZER izan nahi duen
NORA iritsi nahi duen
NOLA ikusi nahi duen bere burua
Gainerakoek NOLA ikustea nahi duen

Bisioak izan beharko du:







Laburra
Argia
Partekatua
Irisgarria
Motibatzailea
Helburuen bitartez aldian behin berrikusia
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

-

8. Formatua.- Bisioa

ZER izan nahi duen
NORA iritsi nahi duen
NOLA ikusi nahi duen bere burua
Gainerakoek NOLA ikustea nahi duen

Ejemplo 4: Visión de la Oficina Técnica de Comercio
VISIÓN
Ser un agente en red de referencia para las instituciones públicas y otros organismos y
para las empresas del sector comercial y sus asociaciones en la divulgación y en el apoyo
al desarrollo de iniciativas orientadas a la actividad comercial en el ámbito de actuación del
País Vasco, con capacidad para el diseño y desarrollo de proyectos de mejora y
dinamización del sector, actuando como “ventanilla única “como punto de información,
formación y asesoramiento técnico integral.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.1.- ESTRATEGIAREN KUDEAKETA

6. Pausoa: Epe luze zein laburreko helburuak, estrategiak eta ekintza
planak definitzea.
Estrategia hedatzeko, zenbait pauso logiko eman behar dira:
1.- Helburu estrategikoak zehaztu.
2.- Landuko den helburu bakoitzerako jarraipen adierazleak ezarri, eta
horien aldizkakotasuna eta neurketaren arduradunak zehaztu.
3.- Jarduteko ildo estrategikoak zehaztu.
4.- Helburuak lortzeko gauzatu beharreko ekintza zehatzak definitu.
5.- Epeak eta ekintzen garapenaz eta adierazleen kudeaketaz arduratzen
diren pertsonak ezarri.
Ekintza plana, bestalde, helburu jakin bat lortzeko gauzatuko diren jarduerak
zehaztea da.
Ekintza plan orok izan beharrekoak:
 Lortu nahi duen ildo estrategikoa, helburu estrategikoa.
 Gauzatu beharreko ekintza zehatzak.
 Zerikusia duen helburu operatiboa.
 Ekintza bakoitzaren arduradunak.
 Ekintza gauzatzeko epea.
 Lehentasuna, betearazpena lehenesteko ezarritako irizpideen arabera.
 Jarraipen eta kontrol adierazlea(k), ekintza gauzatu eta bete den jakiteko
aukera emango dutenak.
 Baliabideak eta aurrekontua.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

9. Formatua.- Urteko ekintza plana osatzeko sistematika eta irizpideak
ZERBITZUAK / EKINTZA – PROIEKTU MOTA
JARDUTE HELBURUA / ARDATZA (EJren MBT agindua)
1.- ANALISI ETA AZTERLANETARAKO BEHATOKIA
Analisiak eta azterlanak: Merkataritzaren Plan Estrategikoa,
merkataritza eskaintzaren analisia, Merkataritza Biziberritzeko
7. helburua
Plan Berezia, etab.
Saltokien errolda, bestelakoak.
2. INFORMAZIOA
Sektorearentzat interesekoa den informazio orokorra zabaltzea
1. helburua
(programak/albisteak/araudia/kanpainak).
Informazio ekintza zehatzak (buletinak…).
3. PRESTAKUNTZA
Hirugarrenen prestakuntza
Norberaren prestakuntza
1. helburua
Prestakuntza programa espezifikoak
4. KUDEAKETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA (elkartea, federazioa, udala, garapen agentzia, merkataritza ganbera…)
Sektoreko lan mahaietan parte hartzea (Merkataritza
Biziberritzeko Plan Bereziaren jarraipen mahaia, Merkataritza eta
2. helburua
Turismo Mahaia, esparru akordioak, etab.).
Elkarteen, taldeen, udalen, logistika garatzeko elkarteen eta
2. helburua / 7. helburua
bestelakoen kudeaketarako aholkularitza eta laguntza.
Udal laguntzen deialdirako laguntza teknikoa.
7. helburua
Eskualdean lehentasuna duten hornitzaileekin hitzarmen
3. helburua
onuragarriak negoziatzea.
5. LANKIDETZA / DINAMIZAZIO PROIEKTUEN BULEGOA ETA BESTE ZERBITZUAK
Azken kontsumitzaileari zuzendutako kanpainak, fidelizazioa
8. helburua
lortzeko (fidelizazio txartelak, abonuak, aparkalekua, etxez etxeko
zerbitzua, lehiaketak, etab.).
Kanpaina espezifikoak edo orokorrak, merkataritzaren sektoreari
zuzenduak, beste sektore batzuen esku hartzearekin (ostalaritza,
7. helburua
etab.) edo tokikoa baino goragoko beste eremu geografiko batera
zuzenduak (makro).
Enpresen eta sektoreen arteko lankidetza proiektuak (mikro
2. helburua
mailan).
Kulturarekin (ibilbideak, gastronomia, etab.) eta ingurumenarekin
6. helburua
lotura duten kanpainak.
1. helburua / 2. helburua / 3. helburua / 4. helburua / 5.
Proiektu espezifikoak (proiektuaren arabera).
helburua
6. KONTSULTETARAKO AHOLKULARITZA ETA ARRETA
Enpresen kontsultetarako aholkularitza eta arreta zerbitzua.
1. helburua
Ekintzaileen kontsultetarako eta enpresa transmisiorako
1. helburua / 5. helburua
Aholkularitza eta Arreta Zerbitzua.
Elkarteen, logistika garatzeko elkarteen eta bestelakoen
kontsultetarako Aholkularitza eta Arreta Zerbitzua.
1. helburua
Laguntzen eta dirulaguntzen izapideak.
Bestelako administrazio izapideak (beherapenak, likidazioak).

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

helburua –
helburua –
helburua –
helburua –
helburua –
helburua –
helburua –
helburua –

Kalitate prozesuen eta teknologia berrien sentsibilizazioa eta hedapena.
Lankidetza horizontaleko prozesuak bultzatzea (hiri inguruneetan).
Lankidetza bertikaleko prozesuak bultzatzea (banaketa katean).
Berrikuntzarekin zerikusia duten prozesuen sentsibilizazioa eta hedapena.
Enpresa transmisioko eta ekintzailetzako prozesuen jarraipena eta sustapena.
Ekonomia iraunkorrarekin, ondarearekin, kulturarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten estrategiak garatzea.
Hirugarren sektoreko estrategiak bultzatzea udalerrian edota eskualdean.
Kontsumitzaileentzat balio erantsia sortzen duten ekintzak garatzea, xede publikoaren fideltasuna lortzera bideratuta.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
10A Formatua.- Urteko ekintza plana
PLANGINTZA
Helburu
estrategiko
a/
Jardunbide
ildoa (1etik
8ra, EJren
MBTren
agindua)

Ekintza Deskribapen Lortu
Helburuare
/
a
beharreko n lorpena
Proiektu
helburua neurtzeko
a
(zer lortu
adierazle
nahi dudan a
ekintzarekin
)

Lortu
beharreko
balioa
(helburuaren
kuantifikazioa
)

(**)
Ekintzarako
aurreikusitak
o
aurrekontua
(€)

(*)
Ekintza
Aurreikusitak amaitzek
o dedikazio
o epea
orduak

1.
ekintza
2.
ekintza
3.
ekintza
4.
ekintza

n.
ekintza
(*) Dedikazio orduak justifikatzeko irizpidea: proiektuei/ekintzei eskainitako orduak; guztizko baturak ez du zertan bat etorri
hitzarmeneko ordu guzti-guztiekin; izan ere, denbora hilak egongo dira, bai eta kudeaketako, prestakuntzako eta bestelako
barne zereginetan emandako orduak ere.
(**) Aurrekontua/ekintza: MBTak kudeatutako aurrekontu batek, erakunde parte hartzaileek edo bestelakoek finantzatuta
dagoenean (ez da BTaren ordainsaria)

10B. Formatua- Urteko ekintza plana gauzatzeko eta hari jarraipena egiteko
kronograma
1.
2.
3.
4.

ekintza
ekintza
ekintza
ekintza

HELBURUA URR AZA

ABE URT OTS MAR

API

MAI

EKA UZT ABU IRA

n. ekintza

MBTen administrazio kudeaketa (kontsultak
informatizatzea, etab.)
Hornitzaileei arreta
Jasotako kanpo prestakuntza
Barne prestakuntza
Jarduera memoriak, eta txostenak zein
azterlanak osatzea
Bekadunari tutoretza ematea
Beste batzuk
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

E4.- ESTRATEGIA JAKINARAZTEA, BERRIKUSTEA ETA EGUNERATZEA
Garrantzitsua da komunikazio eraginkorra
funtsezkoak diren estrategia alderdiei buruz.

ezartzea

interes

taldeentzat

Horretarako, plan bat definitu behar da, honako hauek identifikatuz: zer komunikatu
nahi den (Misioa, Bisioa, Helburuak, etab.), nori (interes taldeak), noiz (zer unetan
eta zenbatean behin) eta zer kanalen bidez (webgunea, posta, bilerak, etab.).
Estrategiaren jarraipenari, berrikuspenari eta eguneratzeari dagokienez, metodo
edo sistematika bat ezarri behar da zereginen aurrerapena kontrolatzeko,
planak eta horien emaitzak nola gauzatzen diren aldian-aldian aztertuz.
Beharrezkoa bada (desbideratzeak/zuzenketak), emaitzetan oinarrituta sartu
beharko dira aldaketak (adierazleen bidezko neurketa).
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

7. Pausoa: Urteko planari jarraipena egitea eta berrikustea.
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
11. Formatua.- MBTren urteko ekintza planari jarraipena egiteko sistematika
PLANGINTZA

Helburu
estrategikoa /
Jardunbide ildoa
(1etik 8ra, EJren
MBTren agindua)

BARNE ZEREGINAK

Ekintza
/
Proiektua
1.
2.
3.
4.

JARRAIPENA
Ekintzaren egoera
Dedikazio ordu
Emaitzak
(hasi gabe, martxan,
errealak
(21. formatua.gauzatuta, berria,
(16A eta 16B formatuak.- Adierazleen eta emaitzen
baztertua)
Dedikazio orduen
koadroa)
erregistroa,
jarduera/zereginen
arabera)
T1

T2

T3

T4 T1 T2 T3 T4

Metatua

T1 T2 T3 T4

Metatua

Oharrak

T1 T2 T3 T4 Urtekoa

ekintza
ekintza
ekintza
ekintza

n. ekintza

MBTen administrazio
kudeaketa (kontsultak
informatizatzea, etab.)
Hornitzaileei arreta
Jasotako kanpo
prestakuntza

Barne prestakuntza
Jarduera memoriak, eta
txostenak zein
azterlanak osatzea
Bekadunari tutoretza
ematea
Beste batzuk
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

erakunde aurreratua da bere
produktuak eta zerbitzuak jasotzen dituztenei eta jaso ditzaketenei
orientazio argia ematen diena. Enpresak beste erakunde lehiakide batzuekin
alderatuta bezero taldeari eskain diezaiokeen balio bereizgarria izango da lehiarako
abantailaren oinarri.
Kudeaketa

Aurreratuko

Ereduaren

arabera,

Erakunde aurreratu batek bere bezeroek iko harrem anak landu beharko lituzke
eta eraginkorra izan beharko luk e bere jardueraren elem entu guztietan
(balio katea), hala nola produktuen eta zerbitzuen diseinuan, garapenean,
merkaturatzean, ekoizpenean edo prestazioan, banaketan eta mantentze lanetan
(hala badagokio).
Merkataritzako Bulego Teknikoetan, horko produktu/zerbitzuen bezeroak
(hartzaileak/erabiltzaileak) merkataritza, ostalaritza eta hiri zerbitzuetako enpresak
(profesionalak eta pertsonalak) dira (elkartuak eta ez-elkartuak), bai eta merkataritza
jardueren ekintzaileak eta sektoreko enpresa elkarteak ere.
Bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak)
ezinbestekoa da:
•

•

•

•

eta

jardueren

kudeaketa

hobetzeko,

Egungo bezeroak eta bezero potentzialak identifikatzea eta ezagutzea. Haien
beharrei eta igurikapenei buruzko informazioa biltzeko sistematikak ezartzea,
bai eta bulegoarekin eta zerbitzuekin duten gogobetetze mailari buruzkoak
ere.
Bezeroei zuzendutako produktuak/zerbitzuak diseinatzea eta garatzea, eta
komunikazio plan eta ekintza sistematizatuen bidez jakinaraztea/hurbiltzea
bezeroengana.
Zerbitzuak modu eraginkorrean emateko jarduerak eta zereginak garatzea,
hori errazten duten metodologietan, prozeduretan, jarraibideetan eta
bestelakoetan oinarrituta.
Erakunde hornitzaileekiko harremanak kudeatzea.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

C.1 NOLA KUDEATZEN DITUGUN BEZEROEKIKO HARREMANAK
Funtsezkoa da egungo bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak) eta potentzialen premiak
eta igurikapenak ezagutzea (esplizituak eta inplizituak, egungoak eta
etorkizunekoak), bezero profilaren, jarduera azpisektorearen, genero ikuspegiaren,
kokapen geografikoaren eta bestelakoen arabera.
Horretarako, informazioa biltzeko mekanismoak ezar daitezke; esaterako: ikerketak,
foku taldeak, inkestak, gure produktu/zerbitzuei emandako erabilerei eta ohiturei
behaketa, topaketak edo bilerak, bisitak, etab., teknologiak ematen dituen aukerak
aprobetxatuz.

1. Pausoa: Oraingo bezeroen eta potentzialen (hartzaileak/erabiltzaileak)
informazioa biltzeko modua sistematizatzea.

Zein dira gure bezeroak (hartzaileak/ erabiltzaileak)?
Haiei buruzko zer inform azio daukagu? (Datu baseak, gogobetetzea, MBTren
zerbitzuak erabiltzeko dituzten arrazoiak, iradokizunak, etab.)
Nola eta noiz jasotzen dugu inform azioa? (Inkestak, elkarrizketak, bilerak,
merkatu ikerketak, foku taldeak, gure produktu edo zerbitzuei ematen dieten
erabilera eta ohiturei behatzea, etab.)

Bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak) PROFILA identifikatu eta deskribatzea.
(Hartzaileak/erabiltzaileak (bezeroak) atalean interes talde gisa ikusia).
Oraingo bezero (hartzaileak/erabiltzaileak) zein potentzialen tipologia guztien
PREMIAK ETA IGURIKAPENAK ezagutzea, esplizituak zein inplizituak.
Interes taldeen atalean bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak) premia eta
igurikapenetara hurbiltzeko lan egin den arren, gomendagarria da kontrastea
hainbat metodologiaren bidez lantzea (inkestak, elkarrizketak, foku taldeak, etab.).
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
12. Formatua.- MBTen erabiltzaile/hartzaileen (bezeroak) informazioa biltzeko
sistematika
ZER BEZERORENA?
Bezeroaren tipologia

ZER INFORMAZIO
BILTZEN DUGU?
Informazio mota

NOLA?
Jasotzeko metodoa
edota kanala

NOIZ?
NON
Aldizkakotasuna GORDETZEN
DA?

2. Pausoa: Bezeroak MBTrekin duen gogobetetzea neurtzeko metodo bat
edo batzuk definitzea eta ezartzea.
Premiez eta igurikapenez gain, beharrezkoa da jakitea zer GOGOBETETZE maila
duten bezeroek (hartzaileek/erabiltzaileek) MBTak haien premiei eta igurikapenei
emandako erantzunarekin, haien gogobetetzea hobetu eta maximizatu ahal izateko
eta, hala, fidelizatzeko.
GOGOBETETZEA gertatzen da, hain zuzen, PERTZEPZIOA (emaitzarekin sentitzen
dena) eta IGURIKAPENA (espero dena) bat datozenean. Eta egiazko gogobetetzea
gertatzen da espero duguna baino gehiago jasotzen denean.
KEXAK ETA ERREKLAMAZIOAK ere bezeroaren gogobetetzearen berri jakiteko iturri
dira. Bezeroen (hartzaileen/erabiltzaileen) eskaerei, iradokizunei, kexei edo laguntza
eskakizunei arin erantzutea lagungarria da gogobetetze maila hobetzeko.
Horretarako, pertzepzioa neurtzeko mekanismoak ezarri behar dira (inkestak,
bilerak, etab.), bai eta bezeroaren gogobetetzeari buruzko zeharkako emaitzak
neurtzekoak ere (kexak, erreklamazioak, erabiltzaile gisa errepikatzea, etab.).
Bulego bakoitzak erabaki beharko du zein den beretzat mekanismorik onena, bere
bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak) ezaugarri espezifikoen arabera.
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3. Pausoa: Produktu/zerbitzuaren eta bezeroaren
(hartzailea/erabiltzailea) arteko harremana identifikatzea.
Bulegoek bermatu behar dute eskaintzen dituzten produktuek/zerbitzuek bezeroen
(hartzaileen/erabiltzaileen) tipologien premiei eta igurikapenei erantzuten dietela, eta
haien eskaintzak bilakaera bat izan behar duela produktu/zerbitzu berriekin,
daudenak hobetuz edo zerbitzu osagarriak txertatuz.
Produktu/zerbitzu berriak diseinatu eta garatzeko, komenigarria da bezeroen
(hartzaileak/erabiltzaileak) esku hartzea lortzea, bai eta hornitzaile eta beste interes
talde batzuena ere.
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
13. Formatua.- MBTen produktu/zerbitzuen eta bezeroen
(hartzaileak/erabiltzaileak) arteko harremana
Bezeroak (hartzaileak/erabiltzaileak)
Eskainitako
zerbitzuak
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2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
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RESULTADOS DEL TRABAJO DE LAS OTCS
Ejemplo 5: Relación productos/servicios – Clientes (destinatarios/usuarios) de las
OTCs
Clientes (destinatarios/usuarios)

Servicios Ofrecidos

1.- OBSERVATORIO,
ANÁLISIS Y ESTUDIOS
SECTORIALES
2.- INFORMACIÓN
3.- FORMACIÓN
4.- ASISTENCIA TÉCNICA A
LA GESTIÓN DE LAS
ENTIDADES TITULARES
(asociaciones, federaciones,
cámaras de comercio,
ayuntamiento, agencias de
desarrollo)
5.- COLABORACIÓN Y/O
ORGANIZACIÓN DE
PROYECTOS DE
DINAMIZACIÓN Y OTROS
6.- ASESORAMIENTO Y
ATENCIÓN A CONSULTAS,
TRAMITACIÓN DE
SUBVENCIONES

EMPRESAS de
Comercio,
PERSONAS
ASOCIACIONES
CONSUMIDOR
hostelería y EMPRENDEDORAS
FEDERACIONES OTCS de
de
FINAL
servicios urbanos de actividades de
de comercio
la red
comerciantes
(ciudadanía)
asociadas y no
comercio
asociadas

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4. pausoa: MBTren erabiltzaile/hartzaileekiko (bezeroak) komunikazioa
sistematizatzea.
Produktuak/zerbitzuak bezeroei (hartzaileei/erabiltzaileei) ezagutarazteko,
posizionatzeko eta hurbiltzeko, bulegoek zenbait komunikazio estrategia azter
ditzakete, baita ekintzak garatu eta horien eragina ebaluatu ere.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK

(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

14. Formatua.- MBTen hartzaile/erabiltzaileekiko komunikazio sistema
ZER INFORMAZIO
JAKINARAZTEN DUGU?
Informazio mota

ZER BEZERORI?
Bezeroaren tipologia

NOLA?
Komunikazio bidea edota
kanala

NOIZ?
Aldizkakotasuna

C3.- NOLA EMATEN DITUGUN ZERBITZUAK
Zeregin, jarduera eta proiektuen eraginkortasuna hobetzeko, hauxe egin dezakete
bulegoek:
•
•
•

Jarduera planifikatu eta lan metodoak diseinatu, betekizunak eta helburuak
betetzen direla ziurtatzeko eta zerbitzuak emateko kalitatea bermatzeko.
Prozesuen arintasuna areagotzeko metodologiak ezarri, informazioaren
eta komunikazioaren teknologietan oinarrituta.
Produktu/zerbitzuaren araberako kostuak ezagutzen lagunduko diguten
tresnak erabili.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

5. Pausoa: Lan jarduerak eta prozesuak sistematizatzea.

Nola gauzatzen ditugu jarduerak?
Nola kudeatzen ditugu zereginak?
P rozesuak identifik atuta eta sistem atizatuta ditugu?
P rozedurak landu al ditugu?
 MBTren jarduerak edo prozesuak identifikatzea eta zehaztea, eta lan
sistematikak ezartzea.
 Jarduerak planifikatzea, faseak, epeak, beharrezko baliabideak, gauzatze
kostuak eta prozesuen eraginkortasuna kontuan hartuta.
MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

15. Formatua.- Ekintzaren plangintza eta jarraipenerako fitxa
EKINTZA
Aurreikusitako
HASIERA DATA
Aurreikusitako
AMAIERA DATA
HELBURUA
ADIERAZLEA
EMAITZA
(Data:________________)
AURREKONTUA
(€/ordua)
HIRUHILABETEKO
JARRAIPENA
FASEAK

EKINTZEN PLANGINTZA ETA JARRAIPENA

Datak:
URTEKO MUGARRIAK: ____________
URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA

ZEREGINEN
DESKRIBAPENA
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:

EMAITZAK ETA
HOBETZEKO
PROPOSAMENAK

Erreala:
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
16A. Formatua.- Dedikazio orduen erregistroa, jarduera/zereginen arabera

EKINTZAK-PROIEKTUAK
1. ekintza
2. ekintza
3. ekintza

n. ekintza
BARNE ZEREGINAK
MBTen administrazio
kudeaketa (kontsultak
informatizatzea, txostenak,
memoriak, etab.)
Hornitzaileei arreta
Jasotako kanpo prestakuntza
Barne prestakuntza
Jarduera memoriak, eta
txostenak zein azterlanak
osatzea
Bekadunari tutoretza ematea
Beste batzuk

Aurreikusitako ORDUAK – ORDU errealak

HELBURUA
(1etik 8ra,
EJren MBT
agindua)

URR AZA ABE URT OTS MAR API MAI EKA UZT ABU IRA GUZTIRA
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
Aurreikusia:
Erreala:
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

16B. Formatua.- Dedikazio orduen erregistroa, jarduera/zereginen arabera
ALDIA:
EKINTZAK,
PROIEKTUAK ETA
ZEREGINAK
EKINTZAK,
PROIEKTUAK
1. ekintza
2. ekintza
3. ekintza

n. ekintza
BARNE ZEREGINAK
MBTen administrazio
kudeaketa (kontsultak
informatizatzea, etab.)
Hornitzaileei arreta
Jasotako kanpo
prestakuntza
Barne prestakuntza
Jarduera memoriak, eta
txostenak zein azterlanak
osatzea
Bekadunari tutoretza
ematea
Beste batzuk
GUZTIRA
GUZTIRA, hiruhilekoan

HILABETEA/EGUNA HILABETEA/EGUNA
URRIA
AZAROA
ABENDUA
AURREIKUSITAKO EGOTZITAKO
GUZTIZKO
GUZTIZKO
ORDUAK
ORDUAK
S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48 S49 S50 S51 S52
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0

0

0
0
0

0
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
17. Formatua.- Kontsulten erregistroa
URTEA

KONTSULTA KOPURUA
Kontsulta kopurua, guztira
Kontsulta egin duten saltokien kopurua (profil guztietakoak)
ENTITATE ERABILTZAILEA
Merkataritza
Ostalaritza
Zerbitzuak
Beste entitate batzuk (elkarteak, udalak, logistika garatzeko
elkarteak eta beste batzuk)
KONTSULTA MOTA
Saltoki berria
Transmititzailea
Laguntzak eta dirulaguntzak
Beherapenak eta beste prozedura batzuk
Prestakuntza
Merkataritza kudeaketa (kontratazioa, fiskalitatea,
kontabilitatea, kalitatea, marketina eta publizitatea,
IKTak…).
Bestelakoak (hirigintza, merkataritza animazioa,
sustapena…)
KONTSULTA BIDEAK
Presentziala
Telefonoa
Posta elektronikoa
Beste baliabide batzuk (sare sozialak, whatsappa,
webgunea…)
ERANTZUTEKO BIDEAK
Presentziala
Telefonoa
Posta elektronikoa
Beste baliabide batzuk (sare sozialak, whatsappa,
webgunea…)
SEXUA
Emakumea
Gizona
HIZKUNTZA
Euskara
Gaztelania

Guztira,
1.HIRUH. 2.HIRUH. 3.HIRUH. 4.HIRUH. urtean
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
18. Formatua.- Bekadunei harrera egiteko eskuliburua

1.

MBTren misioa, eremua eta egitura.

MISIOA

Helburuak (EJren agindua)

MBTren baldintzak (EJren agindua)

Onuradunak (EJren agindua)

Entitate onuraduna

Jarduera eremua

Jarduera eremuko elkarteak
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

2.- Interes taldeak

MBTren INTERES TALDEAK

ERAKUNDE FINANTZATZAILEA
(SUSTATZAILEA)
ERAKUNDE TITULARRA (MBTren
onuraduna/ BARNE BEZEROA
BEZEROAK
AMAIERAKO ERABILTZAILEA
PERTSONAK
HORNITZAILEAK
ALIATUAK –
KOLABORATZAILEAK
INSTITUZIOAK ETA BESTE
ERAKUNDE BATZUK
GIZARTEA

3.- Zerbitzuak

MBTren zerbitzuak

Eskainitako zerbitzuak

Deskribapena

1.- ANALISI ETA AZTERLAN SEKTORIALAK
2.- INFORMAZIOA
3.- PRESTAKUNTZA
4.- ELKARTEEN KUDEAKETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA
5.- DINAMIZAZIO JARDUERAK ANTOLATZEA EDOTA
LAGUNTZEA
6.- KONTSULTEKIN LOTUTAKO AHOLKULARITZA ETA
ARRETA. LAGUNTZEN ETA DIRULAGUNTZEN IZAPIDEAK

4.- Bisioa
BISIOA
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

5.- Merkataritzaren sektoreak jarduera eremuan dituen datuak
SEKTOREAREN DATUAK, MBT-REN JARDUERA EREMUAN
UDALERRIAK.
EREMUA

SALTOKI KOPURUA,
BIZTANLERIA MERKATARITZA AZPISEKTOREKO BAZKIDEEN
JARDUERA
DENTSITATEA
SALTOKIEN %
%
SEKTOREKA/AZPISEKTOREKA

6.- Jarduera plana, bekak iraun bitartean
JARDUERA PLANA, BEKAK IRAUN BITARTEAN
URTEROKO JARDUERAK

ALDIAN BEHINGO JARDUERAK

EGUNEROKO ZEREGINAK
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

7.- MBTren urteko ekintza plana
MBT-REN URTEKO EKINTZA PLANA
Helburu estrategikoa /
Jardunbide ildoa

Ekintza

Deskribapena

Helburua Adierazlea

Balio
objektiboa

Epea

8.- Kontu praktikoak
ELKARTEEKIN EGIN BEHARREKO BILEREN EGUTEGIA

BESTE ERAKUNDE BATZUEKIN EGIN BEHARREKO BILEREN EGUTEGIA

ORDUTEGIAK

OPORRAK

9.- Datuak eta kontaktu gakoak
IFK

GAKOAK

BESTE BATZUK

ELKARTEAK ETA ERAKUNDEAK

HARREMANAK

TELEFONOAK HELBIDE
ELEKTRONIKOAK
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

C4.- NOLA KUDEATZEN DITUGUN ERAKUNDE HORNITZAILEEKIKO
HARREMANAK
Bulegoek hobetu egin dezakete hornitzaileekin/azpikontratistekin dugun harremana:
 Kanpora atera daitezkeen prozesuak edo jarduerak identifikatuz, erakunde
hornitzaileen egungo eta etorkizuneko beharrak ezagutzeko.
 Erosketak kudeatzeko, hautatzeko eta erakunde hornitzaileei jarraipena
egiteko metodo egituratuak definituz.
 Euren errendimendua eta beharrak zein igurikapenak zer neurritan betetzen
diren modu egituratuan ebaluatuz.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.2.- BEZEROEN KUDEAKETA

6. Pausoa: Erosketak egiteko jarraibideak eta irizpideak definitzea, bai eta
hornitzaileen errendimendua aldizka ebaluatzeko metodoa ere.

MBT-EN LANAREN EMAITZAK

(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

19. Formatua.- Hornitzaileen ebaluazioa
EBALUATZEKO IRIZPIDEAK
Ebaluazioa (5: Oso ona, 4: Ona, 3: Ertaina /Onargarria, 2:Txarra, 1: Oso txarra)
Gertakariak (5: Bat ere ez, 4: Bat urte osoan, 3: Bi urte osoan, 2: Hiru urte osoan, 1: 3 baino
gehiago)

HORNITZAILE
URTEKO %, GUZTIZKO
GARRANTZITSUEN EROSKETA EROSKETEKIK
ORDAINTZEK
GAMARE
AK
K (€)
O
O
TRATU
BALORAZI
N
KALITATE PREZIO ENTREG ZERBITZU
GERTAKARI
BALDINTZAK PERTSONAL
O
ZABALER
A
A
A EPEA
A
AK
ETA
A
GLOBALA
A
MODUAK

1.
2.
3.
4.

hornitzailea
hornitzailea
hornitzailea
hornitzailea

GUZTIRA

#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
#¡DIV/0!
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

Kudeaketa Aurreratuaren Ereduaren arabera, erakunde aurreratu batek em aitza

onak lortu beharko lituzke, interes taldeei dagokienez orekatuak diren
em aitzak lortu ere . Emaitza estrategiko onek, bezeroengan izandako emaitzek,
pertsonengan izandako emaitzek eta gizartean izandako emaitzek, bai eta
erakundeak bilakaera bat izan dezan eta hura eraldatzea eragiten duten
berrikuntzaren emaitzek ere, lehiakortasuna eta iraunkortasuna finkatzen dute.
Merkataritzako Bulego Teknikoek helburuak ezartzen dituzte eta zerbitzu eta
jarduera batzuen emaitzak neurtzen dituzte, urteko ekintza planean jasotako
adierazle jakin batzuen bitartez. Emaitzen kudeaketa hobetzeko, ezinbestekoa da:
•

•
•
•

Emaitzak ebaluatu eta neurtzeko sistemak edukitzea; esaterako: elkarrizketak,
inkestak, foku taldeak, azterlanak eta ikerketa, bezero laginak,
errendimenduaren barne adierazleen sortak, etab.
Jarduera eremu garrantzitsu guztietako emaitzak neurtzea eta fidagarriak
izatea; eraginkortasunari eta eragingarritasunari buruzko informazioa ematea.
Helburuak finkatzea, datu historikoak, joerak eta barne gaitasunak kontuan
hartuta.
Beste erakunde batzuek hobetzeko lortzen dituzten helburuekin eta emaitzekin
alderatzea. Horretarako, ondo identifikatu behar da zer erakunderekin
alderatu:
-Geurearen antzekoak
-Sektore berekoak
-Kudeaketan erreferenteak
-Etab.

•

Lortutako emaitzen eta horien arrazoiaren arteko erlazioa aztertzea eta
hobetzeko arloak identifikatzea.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

1. Pausoa: Errendimendua aldizka neurtzeko adierazleak definitzea.
Lehiarako hobekuntzaren irizpideen arabera,
 neurtu ezin daitekeena ezin da kontrolatu
 kontrolatu ezin daitekeena ezin da ebaluatu
 ebaluatu ezin daitekeena ezin da kudeatu
ADIERAZLEA "datu edo informazio bat da, gertaera baten ezaugarriak eta

intentsitatea ezagutzeko edo baloratzeko balio duena, bai eta haren etorkizuneko
bilakaera zehazteko ere".
Hainbat adierazle mota daude:

EFICIENCIA
EFICACIA
SATISFACCIÓN

ADIERAZLEAK baliagarriak dira honako hauetarako:
 Negozioaren/jardueraren bilakaera eta egungo egoera ezagutzea,
gertakarietan eta datuetan oinarrituta.
 Emaitzak objektibotasunez aztertzea eta ebaluatzea (gure jardueraren
eraginkortasuna eta eragingarritasuna, eta horri buruzko pertzepzioa).
 Hobetzeko baliabideak eraginkortasun handiagoz kudeatzea.
Jarraibideak:
o
o
o

Identifikatu zer nahi den eta benetan zer neur daitekeen (beharrezko
informazioa).
Adierazle komunen sorta bat sortzea, emaitzak bulegoen artean alderatu ahal
izateko.
Emaitzen neurketa sistematizatzea, joerak sortzeko (emaitzen serieak).
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)

20. Formatua.- Urteko ekintza planaren helburuen betetze mailari jarraipena
egiteko adierazle komunen sistema
1

ZER JARDUERA
2
HELBURU/ARDATZI
EMAITZEN ADIERAZLEAK (HELBURUEN BETETZE
LAGUNTZEN DION (EJren
MAILA NEURTZEA)
MBT agindua)
1.- ANALISI ETA AZTERLANETARAKO BEHATOKIA
Analisiak eta azterlanak:
Merkataritzaren Plan Estrategikoa,
merkataritza eskaintzaren analisia,
Merkataritza Biziberritzeko Plan
7. helburua
Erroldako altak/bajak
Berezia, etab.
Saltokien errolda
Bestelakoak
2. INFORMAZIOA
Sektorearentzat interesekoa den
informazio orokorra zabaltzea
Informazioaren irismen/estaldura maila (informazioa
(programak/albisteak/araudia/kanpai
1. helburua
jasotzen duten saltokien %)
nak).
Informazio ekintza zehatzak
(buletinak…).
3. PRESTAKUNTZA
Hirugarrenen prestakuntza
Antolatutako ekintzen kopurua (ikastaroak, tailer
Norberaren prestakuntza
1. helburua
espezifikoak, informazio jardunaldiak, lantaldeak)
Prestakuntza programa espezifikoak
4. ELKARTEEN, UDALEN ETA GARAPEN AGENTZIEN KUDEAKETARAKO LAGUNTZA TEKNIKOA
Sektoreko lan mahaietan parte
hartzea (Merkataritza Biziberritzeko
Onartutako proiektuen kopurua/planteatutako
Plan Bereziaren jarraipen mahaia,
2. helburua
proiektuen kopurua
Merkataritza eta Turismo Mahaia,
esparru akordioak, etab.).
Elkarteen, taldeen, udalen, logistika
garatzeko elkarteen eta bestelakoen 2. helburua / 7. helburua Jarduerak abian jartzeko erakundeekin egindako
kudeaketarako aholkularitza eta
bileren kopurua
laguntza.
Udal laguntzen deialdirako laguntza
Izapidetutako eskaeren kopurua.
7. helburua
teknikoa.
Eskatutako/emandako/egikaritutako zenbatekoa (%)
Eskualdean lehentasuna duten
hornitzaileekin hitzarmen
3. helburua
Indarrean dauden hitzarmenen kopurua (altak/bajak)
onuragarriak negoziatzea.
ZERBITZUAK / EKINTZA –
PROIEKTU MOTA

1

1. helburua – Kalitate prozesuen eta teknologia berrien sentsibilizazioa eta hedapena
2. helburua - Lankidetza horizontaleko prozesuak bultzatzea (hiri inguruneetan)
3. helburua – Lankidetza bertikaleko prozesuak bultzatzea (banaketa katean)
4. helburua – Berrikuntzarekin zerikusia duten prozesuen sentsibilizazioa eta hedapena
5. helburua – Enpresa transmisioko eta ekintzailetzako prozesuen jarraipena eta sustapena
6. helburua – Ekonomia iraunkorrarekin, ondarearekin, kulturarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten estrategiak garatzea
7. helburua – Hirugarren sektoreko estrategiak bultzatzea udalerrian edota eskualdean
8. helburua – Kontsumitzaileentzat balio erantsia sortzen duten ekintzak garatzea, xede publikoaren fideltasuna lortzera bideratuta
2
Guztizko merkataritza saltokien kopuruaren erreferentzia datua EUSTATen aurreko urtekoa izango da (HIRIGUNE). Kontuan hartu behar da datu
honek ez dituela jasotzen ostalaritzako saltokiak eta “kaleko” beste zerbitzu batzuk.

47

2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

20. Formatua.- Urteko ekintza planaren helburuen betetze mailari jarraipena
egiteko adierazle komunen sistema (Kont.)
3
ZER JARDUERA
ZERBITZUAK / EKINTZA –
HELBURU/ARDATZI
4
EMAITZEN ADIERAZLEAK (HELBURUEN BETETZE MAILA NEURTZEA)
PROIEKTU MOTA
LAGUNTZEN DION (EJren
MBT agindua)
5. LANKIDETZA / DINAMIZAZIO PROIEKTUEN BULEGOA ETA BESTE
TXARTELAK:
Atxikitako saltokien kopurua/Guztizko saltokien kopurua (%)
Txartel aktiboen kopurua (txartelaren erabiltzaileen hazkundearen %)
Eragindako/sortutako txartel salmenta (salmentak eurotan,
txartelarekin egindako transakzioen gehikuntzaren %)
Urtean egindako kanpainen kopurua (merkataritzarako eta
bezeroarentzat)
Dedikazio orduen kopurua
BONUAK:
Azken kontsumitzaileari
zuzendutako kanpainak,
Trukatutako bonuen kopurua
fidelizazioa lortzeko
Eragindako/sortutako salmentak, kanpainaren arabera (eurotan)
(fidelizazio txartelak,
8. helburua
Kanpaina bakoitzean parte hartu duten saltokien kopurua // Saltokien
abonuak, aparkalekua,
guztizko kopurua (%)
etxez etxeko zerbitzua,
Bertaratutakoen/bisitarien kopurua, kanpainaren arabera
lehiaketak, etab.).
Oinezkoen fluxua
Parte hartzaileen/bertaratuen gogobetetze indizea, kanpainaren arabera
Dedikazio orduen kopurua
ERAGINA (sare sozialak eta komunikabideak):

Kanpaina espezifikoak edo
orokorrak, merkataritzaren
sektoreari zuzenduak, beste
sektore batzuen esku
hartzearekin (ostalaritza,
etab.) edo tokikoa baino
goragoko beste eremu
geografiko batera
zuzenduak (makro).
Enpresen eta sektoreen
arteko lankidetza
proiektuak (mikro mailan).

Prentsako agerpen kopurua, kanpainaren arabera
Blogeko bisita kopurua, kanpainaren arabera
Facebookeko bisiten kopurua, kanpainaren arabera
Gogokoen kopurua Facebooken
Kostu ekonomikoa/inpaktuaren kostua

7. helburua

2. helburua

Ekimeneko/kanpainako bazkide/partaide kopurua
Proposatutako/onartutako ekintza kopurua
Kanpaina bakoitzean parte hartu duten saltokien kopurua
Bertaratuen/bisitarien kopurua, kanpainaren arabera
Parte hartzaileen/bisitarien kopurua, kanpainaren arabera
Parte hartzaileen/bertaratuen gogobetetze indizea, kanpainaren arabera
Dedikazio orduen kopurua
Bazkide/partaide kopurua, ekimenaren/kanpainaren arabera
Proposatutako/onartutako ekintza kopurua
Kanpaina bakoitzean parte hartu duten saltokien kopurua / Guztizko
saltoki kopurua (%)
Parte hartzaileen/bisitarien kopurua, kanpainaren arabera
Parte hartzaileen/bertaratuen gogobetetze indizea, kanpainaren arabera
Dedikazio orduen kopurua

3

1. helburua – Kalitate prozesuen eta teknologia berrien sentsibilizazioa eta hedapena
2. helburua - Lankidetza horizontaleko prozesuak bultzatzea (hiri inguruneetan)
3. helburua – Lankidetza bertikaleko prozesuak bultzatzea (banaketa katean)
4. helburua – Berrikuntzarekin zerikusia duten prozesuen sentsibilizazioa eta hedapena
5. helburua – Enpresa transmisioko eta ekintzailetzako prozesuen jarraipena eta sustapena
6. helburua – Ekonomia iraunkorrarekin, ondarearekin, kulturarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten estrategiak garatzea
7. helburua – Hirugarren sektoreko estrategiak bultzatzea udalerrian edota eskualdean
8. helburua – Kontsumitzaileentzat balio erantsia sortzen duten ekintzak garatzea, xede publikoaren fideltasuna lortzera bideratuta objetivo
4

Guztizko merkataritza saltokien kopuruaren erreferentzia datua EUSTATen aurreko urtekoa izango da (HIRIGUNE). Kontuan hartu behar da datu
honek ez dituela jasotzen ostalaritzako saltokiak eta “kaleko” beste zerbitzu batzuk.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

5
ZER JARDUERA
6
EMAITZEN ADIERAZLEAK (HELBURUEN BETETZE
HELBURU/ARDATZI
MAILA NEURTZEA)
LAGUNTZEN DION (EJren
MBT agindua)
5. LANKIDETZA / DINAMIZAZIO PROIEKTUEN BULEGOA ETA BESTE
Ekimeneko/kanpainako bazkide/partaide kopurua
Proposatutako/onartutako ekintza kopurua
Parte hartu duten saltokien kopurua, kanpainaren
Kulturarekin (ibilbideak, gastronomia,
arabera
etab.) eta ingurumenarekin lotura
6. helburua
Bertaratuen/bisitarien kopurua, kanpainaren arabera
duten kanpainak.
Parte hartzaileen/bertaratuen gogobetetze indizea,
kanpainaren arabera
Dedikazio orduen kopurua

ZERBITZUAK / EKINTZA –
PROIEKTU MOTA

Proiektu espezifikoak (proiektuaren
arabera).

Parte hartu duten eta atxikita dauden saltokien
kopurua/Guztizko saltoki kopurua (%)
Parte hartzen duten herritarren kopurua
Jasotako kontsulten kopurua
1. helburua / 2. helburua /
Hartzaileen gogobetetze indizea (inkestak)
3. helburua / 4. helburua /
Enpresekiko bisita/harreman kopurua
5. helburua
Egindako ekintzen/ekimenen kopurua
Lankidetza kopurua
Ezarpen kopurua
Dedikazio orduen kopurua

6. KONTSULTETARAKO AHOLKULARITZA ETA ARRETA

Enpresen kontsultetarako
aholkularitza eta arreta zerbitzua.

Ekintzaileen kontsultetarako eta
enpresa transmisiorako Aholkularitza
eta Arreta Zerbitzua.

Elkarteen, logistika garatzeko
elkarteen eta bestelakoen
kontsultetarako Aholkularitza eta
Arreta Zerbitzua.

Enpresen kontsulta kopurua, jatorriaren, tipologiaren,
sexuaren eta bestelakoen arabera/Guztizko saltoki
kopurua
Saltokietara egindako bisiten kopurua/Guztizko saltoki
kopurua
1. helburua
Saltokietan bertan erantzundako kontsulten kopurua
Lehen aldiz lan egiten dugun saltokien kopurua
Zerbitzuari begirako gogobetetze indizea (saltokiei
egindako inkesta)
Dedikazio orduen kopurua
Irekiera berri eta transmisioei buruzko kontsulten
kopurua
Saltoki berrien kopurua/Guztizko saltoki kopurua
1. helburua / 5. helburua Zerbitzuari begirako gogobetetze indizea (saltoki berriei
egindako inkesta)
Dedikazio orduen kopurua
Batez besteko denbora, kontsultako
Erakundeen eta elkarteen kontsulta kopurua,
elkartearen, tipologiaren eta bestelakoen
1. helburua – Kalitate
arabera/Guztizko elkarte kopurua
prozesuen eta teknologia
Zerbitzuari begirako gogobetetze indizea (elkarteei
berrien sentsibilizazioa eta
egindako inkesta)
hedapena
Dedikazio orduen kopurua
Batez besteko denbora, kontsultako

5

1. helburua – Kalitate prozesuen eta teknologia berrien sentsibilizazioa eta hedapena
2. helburua - Lankidetza horizontaleko prozesuak bultzatzea (hiri inguruneetan)
3. helburua – Lankidetza bertikaleko prozesuak bultzatzea (banaketa katean)
4. helburua – Berrikuntzarekin zerikusia duten prozesuen sentsibilizazioa eta hedapena
5. helburua – Enpresa transmisioko eta ekintzailetzako prozesuen jarraipena eta sustapena
6. helburua – Ekonomia iraunkorrarekin, ondarearekin, kulturarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten estrategiak garatzea
7. helburua – Hirugarren sektoreko estrategiak bultzatzea udalerrian edota eskualdean
8. helburua – Kontsumitzaileentzat balio erantsia sortzen duten ekintzak garatzea, xede publikoaren fideltasuna lortzera bideratuta objetivo
6

Guztizko merkataritza saltokien kopuruaren erreferentzia datua EUSTATen aurreko urtekoa izango da (HIRIGUNE). Kontuan hartu behar da datu
honek ez dituela jasotzen ostalaritzako saltokiak eta “kaleko” beste zerbitzu batzuk.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

7
ZER JARDUERA
HELBURU/ARDATZI
LAGUNTZEN DION (EJren
MBT agindua)
6. KONTSULTETARAKO AHOLKULARITZA ETA ARRETA

ZERBITZUAK / EKINTZA –
PROIEKTU MOTA

Laguntzen eta dirulaguntzen
izapideak.

Bestelako administrazio izapideak
(beherapenak, likidazioak).

8

EMAITZEN ADIERAZLEAK (HELBURUEN BETETZE MAILA
NEURTZEA)

Laguntzei eta dirulaguntzei buruzko kontsulten kopurua
(bideratutako eskaeren kopurua)
1. helburua – Kalitate
Izapidetutako eskaeren kopurua
prozesuen eta teknologia
Emandako guztizko zenbatekoa/eskatutako guztizko
berrien sentsibilizazioa eta
zenbatekoa (arrakastaren %)
hedapena
Dedikazio orduen kopurua
Batez besteko denbora, kontsultako
Merkealdiei eta beste izapide batzuei buruzko kontsulten
kopurua
Izapidetutako espedienteen kopurua
1. helburua – Kalitate
prozesuen eta teknologia Zerbitzua erabiltzen duten saltokien kopurua/Guztizko
berrien sentsibilizazioa eta saltoki kopurua (%)
Zerbitzuari begirako gogobetetze indizea (saltokiei egindako
hedapena
inkesta)
Dedikazio orduen kopurua

7

1. helburua – Kalitate prozesuen eta teknologia berrien sentsibilizazioa eta hedapena
2. helburua - Lankidetza horizontaleko prozesuak bultzatzea (hiri inguruneetan)
3. helburua – Lankidetza bertikaleko prozesuak bultzatzea (banaketa katean)
4. helburua – Berrikuntzarekin zerikusia duten prozesuen sentsibilizazioa eta hedapena
5. helburua – Enpresa transmisioko eta ekintzailetzako prozesuen jarraipena eta sustapena
6. helburua – Ekonomia iraunkorrarekin, ondarearekin, kulturarekin eta ingurumenarekin zerikusia duten estrategiak garatzea
7. helburua – Hirugarren sektoreko estrategiak bultzatzea udalerrian edota eskualdean
8. helburua – Kontsumitzaileentzat balio erantsia sortzen duten ekintzak garatzea, xede publikoaren fideltasuna lortzera bideratuta objetivo
8

Guztizko merkataritza saltokien kopuruaren erreferentzia datua EUSTATen aurreko urtekoa izango da (HIRIGUNE). Kontuan hartu behar da datu
honek ez dituela jasotzen ostalaritzako saltokiak eta “kaleko” beste zerbitzu batzuk.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2.3.- KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, KUDEAKETAKO PRAKTIKA
ONEN ERREFERENTE GISA
2.3.3.- EMAITZEN KUDEAKETA

2. Pausoa: Irizpideak finkatzea eta helburuak ezartzea.
HELBURUAK lortu beharreko xede multzo bat dira, eta erakunde batek bere eremu
edo arlo guztietan ezartzen ditu denbora tarte jakin baterako. Lortutako emaitzak
(adierazleak) planifikatutakoekin (helburuak) alderatuz gero, hobetzeko arloak
identifikatu ahal izango ditugu (lortutako emaitzak helburuekiko desberdinak izatea
eragiten duten faktoreak ‒ Kausa-Efektua erlazioa).
Helburuek honelakoak izan behar dute (ENIED ikuspegia, SMART ingelesez):
Espezifikoak: ahalik eta zehatzena, lortu nahi dena identifikatzeko.
Neurgarriak: lortu nahi dena betetzen ari garen ala ez jakiteko.
Irisgarriak: aukeren artean egon behar dute.
Erronka jokatzaileak: konpromiso bat ezarri behar dute.
Denboran zeharrekoak: denbora tarte bat behar da horiek betetzeko, baina
epe bat jarri behar da.
Jarraibideak:
o Helburuak finkatzeko irizpideek egokiak izan behar dute eta hobetzeko balio
behar dute.
o Helburu errealistak kuantifikatzea, joeren arabera (emaitzen serie historikoak).

MBT-EN LANAREN EMAITZAK
(Autoebaluazioan hautemandako hobetzeko arloak)
21. Formatua.- Adierazleen eta emaitzen koadroa
1. urtea
………
n. urtea
ZERBITZUA
NEURKETARE
NEURKETAREN
K/
HELBURU ADIERAZLE KALKULURAK UNITATE JATORRIZK
N
ALDIZKAKOTASUN
EKINTZA/
A
A
O FORMULA
A
O INFOA
ARDURADUN
A
Helburu Balio Helburu Balio Helburu Balio
PROIEKTUA
A
a
a
a
a
a
a
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
1. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO SISTEMATIKAK ETA TRESNAK

MBT-AK KUDEATZEKO TRESNAK
KUDEAKETAREN AUTOEBALUAZIOA EGITEA, KUDEAKETA
AURRERATUAREN EREDUAREN ARABERA
Kudeaketa Aurreratuaren Eredua (Euskalit)
Autoebaluazio galdetegia (Euskalit)
1.- Kudeaketa sistemaren diagnostikoa (indarguneak eta hobetzeko arloak)
2.- Hobetzeko arloen lehenespena
3.- Hobetzeko ekintza plana
ESTRATEGIA
4.- Interes taldeak eta horien premia zein igurikapenak
5.- Estrategiarako garrantzitsua den bestelako informazioa
6.- Abiaburuko egoeraren diagnostikoa (AMIA)
7.- Misioa eta zerbitzuak
8.- Bisioa
9.- Urteko ekintza plana osatzeko irizpideen sistema
10A.- Urteko ekintza plana
10B.- Urteko ekintza plana - kronograma
11.- Urteko ekintza planaren jarraipena
BEZEROAK
12.- Bezeroen informazioa jasotzeko sistema (hartzaileak/erabiltzaileak)
13.- MBTen produktu/zerbitzuen eta bezeroen (hartzaileak/erabiltzaileak)
arteko harremana
14.- Bezeroekin komunikatzeko sistemak (hartzaileak/erabiltzaileak)
15.- Ekintzaren plangintza eta jarraipenerako fitxa (formatua)
16A.- Dedikazio orduen erregistroa, hilabeteko jardueren/zereginen arabera
16B.- Dedikazio orduen erregistroa, asteko jardueren/zereginen arabera
17.- Kontsulten erregistroa
18.- Bekadunei harrera egiteko eskuliburua
19.- Hornitzaileen ebaluazioa (formatua)
EMAITZAK
20.- Urteko ekintza planaren helburuen betetze mailari jarraipena egiteko
adierazle komunen sistema
21.- Adierazleen eta emaitzen koadroa

FORMATUA

ADIBIDEA

1. formatua
2. formatua
3. formatua

1. adibidea

4. formatua
5. formatua
6. formatua
7. formatua
8. formatua
9. formatua
10A. formatua
10B. formatua
11. formatua

2. adibidea

12. formatua
13. formatua

3. adibidea
4. adibidea

5. adibidea

14. formatua
15. formatua
16A. formatua
16B. formatua
17. formatua
18. formatua
19. formatua
20. formatua
21. formatua
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.1.- Erandioko saltokientzako galdetegia
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
Erandioko Udala

Erandio, Leioa
ARDURADUNA
Monica San Emeterio
DESKRIBAPENA:
Plastikozko poltsak desagerrarazteko kanpaina dela eta, inkesta bat egin zaie saltokiei, eta
haien beharrei erantzungo dieten jarduera zehatzei buruzko iradokizunak eskatzeko
aprobetxatu da.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.1.- Erandioko saltokientzako galdetegia (Kont.)
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
Erandioko Udala

ARDURADUNA

Erandio, Leioa
Monica San Emeterio
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.2.- Erandioko ostalaritzaren premiak identifikatzeko galdetegia
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO
Erandioko Udala
TEKNIKOA
Erandio, Leioa
ARDURADUNA
Monica San Emeterio
Erandioko ostalaritzak dituen beharrak identifikatzeko inkesta
Encuesta dirigida a identificar las necesidades de la hostelería de Erandio
ESTABLEZIMENDUAREN IZENA / NOMBRE ESTABLECIMIENTO: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1. Zure ustez, Erandioko Udalak sustatutako zein ekintzak egingo diezaioke mesede zure negozioari? /
¿Qué actuaciones concretas promovidas desde el Ayuntamiento de Erandio cree que podrían beneficiar
a su negocio?
1.1 Prestakuntza / Formación:
Markatu aplikagarriak diren guztiak. / Marque las casillas correspondientes

□
□
□
□
□
□
□
□
□

Kudeaketa ekonomikoa / Gestión económica
Tresna digitalak / Herramientas digitales
Kalitate pozedurak eta prozesuak / Procedimientos y procesos de calidad
Segurtasun eta higienea / Seguridad e higiene
Pintxoak / Pintxos
Egile edo sortzaile sukaldaritza / Cocina creativa o de autor
Kokteleria / Coctelería
Barista (kafea) / Barista (café)
Beste batzuk / Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Prestakuntzera joateko orduen erabligarritasuna esan / Indique disponibilidad horaria para acudir a las
acciones formativas: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
1.2 Dinamizazio kanpainak / Campañas de dinamización:
Markatu aplikagarriak diren guztiak. / Marque las casillas correspondientes

□
□
□
□

Pintxo lehiaketa / Concurso de pintxos
Bonoak / Bonos
Kontsumoaren inguruko sentsibilizazio-kanpainak udalerrian / Campaña de sensibilización de
consumo en el comercio del municipio
Beste batzuk / Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.3 Laguntza-lerriak / Líneas de ayudas
Markatu aplikagarriak diren guztiak. / Marque las casillas correspondientes

□
□
□
□
□

Enpresa-jarduera sortzea (ekintzailetza) / Creación de actividad empresarial (emprendimiento)
Inbertsioak ekintzailetza-kasuetan / Inversiones en el caso de emprendimiento
Merkataritza-,ostalaritza-eta zerbitzu-sektorearen lehiakortasuna eta berrikuntza hobetzea /Mejora
de la competitividad e innovación del sector comercial, hostelero y de servicios
Merkatari-elkarteak / Asociaciones de comerciantes
Beste batzuk/ Otros: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _

1.4 Beste proposamenak/ Otras propuestas
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

2. Sektorerak, “pintxo-pote” bezalako beste dinamizazio kampainak antolatzen ditu, honetan parte
hartzen duzu?/ ¿El sector lidera otras campañas de dinamización, como el “pintxo-pote”, participa en
esta campaña?

□
□

Bai / Si
Ez / No
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.3.- Erandioko Elkartearen zerbitzuei buruzko gogobetetze inkesta
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
Erandioko Udala
Erandio, Leioa
ARDURADUNA
Monica San Emeterio
DESKRIBAPENA:
Prestakuntza programaren esparruan (BP.19.- Erandioko Dendari Taldearen kudeaketa
hobetzeko prestakuntza), inkesta diseinatu eta ezarri da Erandioko Dendari Taldearen
bazkideentzat, elkartearekin eta haren zerbitzuekin duten gogobetetzea ezagutzeko.
ARLOA

Encuesta de satisfacción ASOCIADOS

1.- Valore (marcando con “x” la casilla correspondiente) su
SATISFACCIÓN con los SERVICIOS QUE OFRECE LA
ASOCIACIÓN
•
Intermediación y representación de los asociados/as
ante terceros, organismos e instituciones (Ayuntamiento
de Erandio, CECOBI, Gobierno Vasco, etc.)
•
Consejo y orientación (atención a consultas)
•
Información sobre todas las cuestiones que afecten a los
intereses generales o particulares de los
establecimientos asociados (Circulares, Web, RRSS)
•
Formación. (Cursos, jornadas, talleres)
•
Organización de actividades de dinamización comercial.
(Concursos, campañas, eventos, etc.)
•
Gestión de actividades y servicios conjuntos (convenios
ventajosos, tarjeta comercios de Erandio, etc.)
Comentarios:

Nada
Satisfecho/a
0

Poco
Satisfecho/a
1

Medianamente
Satisfecho/a
2

Satisfecho/a
3

Muy
Satisfecho/a
4

NS/NC

2.- Con el fin de mejorar la INFORMACIÓN con sus asociados/as, en 2019, la Asociación va a poner en marcha una INICIATIVA consistente en la creación de un
Grupo de Difusión en WHATSAPP como canal de comunicación y complementario al CORREO ELECTRONICO, que sustituirá a las Circulares. Para ello, en
cumplimiento de la LOPD, próximamente, se le solicitará su consentimiento para utilizar sus datos.
Muy negativa
Negativa
Media
Positiva
Muy positiva NS/NC
Valore qué le parece esta iniciativa (marcando con “x” la
casilla correspondiente)
0
1
2
3
4
Comentarios:

3- Valore (marcando con “x” la casilla correspondiente) su
SATISFACCIÓN con el grado de adecuación a sus necesidades
de la FORMACIÓN que se ofrece a través de la Asociación
Comentarios:

Nada
Satisfecho/a
0

Poco
Satisfecho/a
1

Medianamente
Satisfecho/a
2

Satisfecho/a

Medianamente
Satisfecho/a
2

Satisfecho/a

3

Muy
Satisfecho/a
4

NS/NC

Muy
Satisfecho/a
4

NS/NC

¿Qué temáticas de formación considera que sería necesario abordar desde la Asociación?

4- Valore (marcando con “x” la casilla correspondiente) su
SATISFACCIÓN con las ACTIVIDADES DE DINAMIZACIÓN
COMERCIAL que se organizan desde la Asociación
•
Cartelería, campañas (navidad, rebajas, outlet, etc.)
•
Concursos (escaparates)
•
Sorteos (cenas, vales de compra, etc.)
•
Eventos populares (San Juan, etc.)
•
Tarjeta de fidelización
•
Calendario anual
•
Outlet calle
Comentarios:

Nada
Satisfecho/a
0

Poco
Satisfecho/a
1

3

¿Qué otras actividades propone para realizar durante 2019 – 2020?

6.-¿Estaría dispuesto/a a entrar a formar parte de la Junta Directiva de la Asociación?
Si ha contestado afirmativamente, le rogamos que se ponga en contacto, a la mayor brevedad posible
7.- ¿Recomendaría la Asociación a otros comercios del municipio?
8.- Aspectos de mayor satisfacción, sugerencias, aspectos a mejorar:

SI

NO
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA

BP.4.- MBTren zerbitzua baloratzeko inkesta

BULEGO TEKNIKOA

BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
Aguraingo Eskualdeko Merkataritza eta Industria
Elkartea - ACICSA
ARABAKO LAUTADA, ARABAKO MENDIA, ARABAKO ERRIOXA
David Alvarez

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Merkataritzako Bulego Teknikoak eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatea ebaluatzeko, urtero
planteatzen da gogobetetze galdetegi bat ezartzea eskualdeko merkataritza saltokietan.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.5.- Elkartearen zerbitzuei buruzko gogobetetze inkesta
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
DENDAK BAI, Durangaldeko Merkatari Elkartea
Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz
ARDURADUNA
Miren Garrastazu Muruaga
DESKRIBAPENA: Dendak Baiko bazkideei posta elektronikoz eta “Google forms”
aplikazioa erabiliz egindako inkesta, elkartearen zerbitzuekin duten gogobetetzea
ezagutzeko.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.5.- Elkartearen zerbitzuei buruzko gogobetetze inkesta (Kont.)
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
DENDAK BAI, Durangaldeko Merkatari Elkartea
Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz
ARDURADUNA
Miren Garrastazu Muruaga
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.6.- Bezeroen iritzia webgunearen bidez jasotzea
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
Basauriko Merkatari Elkartea
Basauri, Galdakao, Igorre, Arrigorriaga,
Etxebarri, Ugao
ARDURADUNA
Cristina Rodriguez
DESKRIBAPENA:
Elkartearen kanpainen interesa aztertzea, webgunearen bidez.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.7.- Bezeroekiko komunikazioa eta horien informazioa
webgunearen bidez jasotzea
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroekiko komunikazioa eta horien informazioa jasotzeko
sistematikak
Portugaleteko Udala
Portugalete
Oihana Rodriguez Ortuño

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Bezeroen datuak biltzea, datu basean sartzeko.
Bezeroei sektoreari buruzko informazioa bidaltzea, whatsapp bidez.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.8.- Saltokien prestakuntza premiei buruzko inkesta
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
Sestaoko Udala
Sestao
Tatiana Cano Jayo

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Sestaoko merkataritza saltokien prestakuntza premiak identifikatzeko inkesta, urteko
prestakuntza eskaintza planifikatzeko.

CUESTIONARIO DE NECESIDAES DE FORMACIÓN 2018

Estimado/a amigo/a:

Desde la Oficina Técnica de Comercio del Ayuntamiento de Sestao, nos ponemos en contacto contigo
con el fin de conocer tus necesidades de formación y que nos hagas llegar tus preferencias respecto a posibles

jornadas de formación gratuitas que se organicen a través del centro Behargintza del Ayuntamiento de Sestao.
Formación en todos aquellos aspectos relevantes para mejorar el rendimiento de un establecimiento y contribuir
a impulsar aún más tu actividad.

Este cuestionario puede ser anónimo y podéis hacérnoslo llegar mediante cualquiera de estas vías: en mano,
rellenarlo on line, por email o por teléfono…antes del 26 de Abril
Muchas gracias por vuestras respuestas de antemano.
1-

¿Has realizado algún curso de formación en los dos últimos años?

SI
NO

¿Cuál fue la formación? __________________________________________________________
¿Con quién la hiciste? __________________________________________________________
¿Por qué? ___________________

2- Concibes la formación como: (Señala con una X las afirmaciones con las que estés de acuerdo)
Una necesidad que hay que cubrir
Es una inversión
Es un gasto y pérdida de tiempo
Es una manera de estar en contacto con gente y de satisfacción personal
Es algo innecesario porque tengo mis necesidades de formación
cubiertas
La formación continua y el reciclaje son importantes para mi
Siempre hay algo que aplico en mi puesto de trabajo
3- ¿En cuál o cuáles de las siguientes aéreas, piensas que te convendría llevar acabo alguna acción formativa
para tu desarrollo personal y profesional?
Gestión informatizada (Word, Excel, Access, correo electrónico…)
Técnicas de venta y estrategias de fidelización del cliente
Gestión laboral (Prevención de Riesgos Laborales, Ley de protección de
datos...)
Comercio electrónico
Productividad y gestión del tiempo
Redes Sociales (Facebook, Twitter, Instagram, Linkedin, Blogs…)
Nuevas tecnologías ( páginas webs, aplicaciones móviles, marketing
digital)
Marketing y promoción ( Escaparatismo, Merchandising, paquetería)
Formación específica de cada sector
Motivación (Técnicas de auto motivación, inteligencia emocional…)
Otras : _________________________________________________
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.9.- Datuak biltzeko fitxa eta saltokien baimena
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
Meatzaldeko Behargintza

Ortuella, Trapagaran, Abanto eta Zierbena, Muskiz
ARDURADUNA
Edorta Pereiro Torrontegi
DESKRIBAPENA:
Fitxa horren bidez, Meatzaldeko Behargintza Bulego Teknikoak bezeroen datuak eta
datu basean sartzeko baimena ematen die harekin harremanen bat duten pertsona
guztiei.
Gainera, bere zerbitzuen hartzaileak diren bezeroekin (erabiltzaileekin) informazio
kanal sistematiko bat ezartzeko balio du, whatsapp edota posta elektronikoaren
bidez.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA
ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:

BP.10.- Errolda elkartuak
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BAREAK – Beasaingo Merkatari Elkartea
Ordizia, Beasain, Azpeitia, Azkoitia
Elene Berreteaga

Datu base honen bidez, elkartekideak, altak eta bajak, antzinatasuna, sektorearen arabera
dauden elkartekideak, etab. kontrolatzen dira.
Horien arteko komunikaziorako baliagarria da, telefono bidez edo posta elektronikoz, eta
baliagarria, halaber, kuotak kobratzeko prozesurako.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.11.- Erandioko Dendari Taldeko elkartekideen datu basea
(datuak jasotzeko fitxa)
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO
Erandioko Udala
TEKNIKOA
Erandio, Leioa
ARDURADUNA
Monica San Emeterio
DESKRIBAPENA:
Bazkide datuen fitxa, gogobetetze inkestarekin lotuta saltokiei eskura eman
zitzaiena, eta gerora saltokitik jaso zena.
SALTOKI ELKARTEKIDE- FITXA
FICHA ESTABLECIMIENTO ASOCIADO
SALTOKIAREN DATUAK / DATOS DEL ESTABLECIMIENTO
Saltokiaren izena /Nombre establecimiento
Izen soziala/ Razón social
IFZ/ NIF
Saltokiaren Helbidea eta Udalerria/ Dirección del establecimiento y Municipio
Harremanetarako informazioa/ Información de contacto

EJZ Epigrafeak/ Epígrafes IAE
Epígrafe 1

Epígrafe 2

Epígrafe 3

Epígrafe 4

KUOTA HELBIDERATZEAREN DATUAK / DATOS DOMICILIACION CUOTAS
Kontuaren titularra eta IFZ/NAN/ Titular cuenta y NIF/ DNI
Helbideratze kuota ordainketarako kontu-zenbakia – IBAN / Nº Cuenta – IBAN para la domiciliación de cuotas
IBAN

ENTIDAD

OFICINA

DC

Nº
CUENTA

SALTOKIAREN IZENEAN JARDUTEKO ORDEZKARIAK IZENDATUTAKOAREN DATUAK

/ DATOS P

DESIGNADA PARA ACTUAR EN NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO
Ordezkariak izendatutakoaren izen-abizenak eta NAN/ Nombre y apellidos persona designada y DNI

Sinatzaileak, dendaren izenean jardunez, honakoa adierazten du:
1. Emandako informazioa egiazkoa eta eguneratua da.
2. Datu horiek aldatuz gero, jakinarazteko konpromisoa hartzen
du

Data (urtea, hilabetea eta eguna) / Fecha (día, mes y
año)

La persona firmante, que actúa en nombre del es
manifiesta:
1. Que la información aportada está actualizada
2. Que se compromete a notificar cualquier modif
datos anteriormente mencionados.

Sinadura Enpresaren legezko ordezkaria / Firma Repr
legal de la empresa

Erandio,

OHARRA: 2016ko apirilaren 27an, Europako Parlamentuak eta Kontseiluak 2016/679 (EB) Erregelamendua argitaratu zuten, d
tratamenduari dagokionez pertsona fisikoen babesari eta datu horien zirkulazio askeari buruzko arauak ezartzen dituena (aurrerantzean
zuzentarauak betez, jakinarazten dizugu Erandioko Dendari Taldea Elkarteak DBEO beteko duela inprimaki honetan bidaltzen dituzun izae
datuak tratatzerakoan, elkartea bera delako tratamenduaren arduraduna interes legitimo batekin, hots, elkarteko kide egitea.
Eskuratutako datuak honakoei laga ahalko zaizkie: elkartearen helburu berak dituzten erakundeei edo legeak hala eskatuta datuok jaso b
Banku-datuak kuoten helbideratzea kudeatzen duen finantza erakundeari bakarrik lagako zaizkio.
DBEOrekin bat etorriz, datuak atzitzeko, zuzentzeko, aurkaratzeko, mugatzeko, ezerezteko eta transferitzeko eskubideak egikaritu ditzak
NOTA: En cumplimiento de las directrices del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 20
protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos (en adela
le informa de que los datos de carácter personal que proporcione rellenando el presente formulario serán tratados por la Asociación Co
de Erandio conforme al GDPR, como responsable de tratamiento en base al interés legítimo con la única finalidad de afiliación a dicha A
Los datos obtenidos podrán ser cedidos a Entidades cuyos fines se correspondan con los de la Asociación o les sean requerido
obligaciones legales. Los datos bancarios serán cedidos exclusivamente a la entidad financiera con la que se gestione la domiciliación
Usted podrá ejercer sus derechos de acceso, rectificación, oposición, limitación, supresión y portabilidad conforme al GDPR en cualquie
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.12.- Saltokien datuak jasotzea eta LOPD betetzea
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
Gernika-Lumoko Udala
Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, MarkinaXemein
ARDURADUNA
Borja Escalona
DESKRIBAPENA:
Gernika-Lumoko MBTk dituen datuen zerrendak publikoak dira oro har, baina
baliteke horietako batzuetan gorabeheraren bat izatea LOPDrekin lotuta, hala nola
posta elektronikoz bidaltzen den buletinean eta beste batzuetan.
Premisa horrekin, lau hilabetean garatuko den ekintza bat diseinatu da, honako
helburu hauekin:
1.- Saltokien datuak eguneratzea, berebiziko arreta eskainiz posta elektronikoei eta
whatsapp zenbakiei.
2.- Datu horien erabilera baimenak biltzea (merkatariak sinatu egin beharko du),
hari informazioa bidali ahal izateko.
3.- Bisita honen aitzakia baliatzea saltokiekiko kontaktua berritzeko eta MBTren
zerbitzuak gogorarazteko.
Saltoki bakoitza pertsonalki bisitatzea da asmoa, eta MBTk horri buruz dituen
datuak jasotzen dituen fitxa bat eramatea. Falta diren datuak betetzeko eskatuko
zaie, bai eta datu horiek erabiltzeko baimena sinatzeko ere.
300 saltoki ingurutara joan behar denez, lau hilabeteko epea proposatu da.
Azken adierazlea izango da saltoki guztiek fitxak sinatuta edukitzea.

66

2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.12.- Saltokien datuak jasotzea eta LOPD betetzea (Kont.)
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Bezeroen informazioa jasotzeko sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
Gernika-Lumoko Udala
Gernika-Lumo, Bermeo, Ondarroa, Lekeitio, MarkinaXemein
ARDURADUNA
Borja Escalona
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.13.- “Barne Aldizkaria” buletina
BEZEROEN KUDEAKETA
Erabiltzaileekin/bezeroekin kanpo komunikaziorako
sistematikak
Bilbaodendak
Bilbo
Olatz Elgea, Andoni Ruiz

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Asteroko buletina, zonako elkartekideei posta elektronikoz bidalia, bazkideentzat
interesgarriak diren jardueren programazioarekin.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.14.- “INFO DENDA” buletina
BEZEROEN KUDEAKETA
Erabiltzaileekin/bezeroekin kanpo komunikaziorako
sistematikak
Gipuzkoako Merkataritza Ganbera
Gipuzkoa
Amaia Balsera

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Merkataritzaren sektoreko saltokientzako albiste interesgarriei buruzko hileko
online informazio buletina.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.15.- Izapidetutako dirulaguntzen erregistroa
BEZEROEN KUDEAKETA
Lanerako barne sistematikak (jarduerak eta zereginak
gauzatzea eta horiei jarraipena egitea)
Basauriko Merkatari Elkartea

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

Basauri, Galdakao, Igorre, Arrigorriaga, Etxebarri, Ugao
Cristina Rodriguez

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Izapidetutako dirulaguntzen erregistroa, kontrola eta jarraipena (kalkulu orria).
SUBVENCIONES 2018
tipo

TIPO
DE

tipo

acum

trimestre

trimestre

ESTABLECIMIENTO

mes

1

1

1

1

1

2

2

2

2

2

1

1

3

3

3

2

2

4

1

4

3

3

5

2

5

1

1

6

3

6

MES

AYUDA

IMPORTE
INVERSIÓN

IMPORTE
SOLICITADO

IMPORTE
CONCEDIDO

COBRO

COBRO

2018

2019

MUNICIPI
O

TOTAL, TRIMESTRE / AÑO
1T

MEC
MET
EVE y JUSTIF EVE
SUBV EUSKERA AYTO
NUEVO COMERCIO
JUSTIFICACIONES NC Y OTROS
AYUDAS FINANCIERAS
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN
AYUDA INVERSION
OTROS
SALTOKITIK ENPRESARA
IMPLANTACIONES TICS
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.16.- Proiektu kudeaketaren fitxa eta zereginen fitxa
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Lanerako barne sistematikak
BULEGO TEKNIKOA
APILL- Laudioko Merkatari eta Industrialari Txikien
Elkartea
Laudio, Amurrio, Urduña
ARDURADUNA
Rosa Mª Miguel Montero
DESKRIBAPENA:
Planifikatutako jardueren eta zereginen plangintza, garapena eta jarraipena.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO TEKNIKOA
ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:

BP.17.- Gastuen kontrola
BEZEROEN KUDEAKETA
Lanerako barne sistematikak
BAREAK – Beasaingo Merkatari Elkartea
Ordizia, Beasain, Azpeitia, Azkoitia
Elene Berreteaga

Erosketen eta gastuen kontrol orria, finantzaketa eta ordainketa, kontzeptu,
kanpaina, ekintza eta bestelakoen arabera.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.18.- “Hernaniko bisa fidelizazio txartelaren” emaitzak neurtzea eta
aztertzea
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Lanerako barne sistematikak (jarduerak eta zereginak
gauzatzea eta horiei jarraipena egitea)
BULEGO TEKNIKOA
BERRIAK – Hernaniko Merkatari eta Ostalarien
Elkartea
Hernani, Lasarte-Oria, Orio, Usurbil, Astigarraga,
Urnieta, Andoain
ARDURADUNA
Marta Zulaica
DESKRIBAPENA:
Finantza erakundeak emandako informaziotik abiatuta, kanpainek egindako gastuan
duten eragina aztertu, eta emaitzen txostena egingo da elkartearentzat. Horri esker,
kanpainak egiteko modua aldatu du elkarteak, baita kanpainak ere.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA
BULEGO
TEKNIKOA

BP.19.- Kontratazio eskaerarako inprimakia
BEZEROEN KUDEAKETA
Lanerako barne sistematikak (jarduerak eta zereginak
gauzatzea eta horiei jarraipena egitea)
Bilboko Merkataritza Ganbera
Bizkaia
Jorge Francisco Martin

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Erosketak eta kontratazioak eskatzeko fitxa eta horiek jarduera edota zereginei
egoztea (kostuen kontrol analitikoa).
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.20.- Erandioko Dendari Taldearen kudeaketa hobetzeko prestakuntza
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Dinamizazio, sentsibilizazio eta prestakuntza jarduerak edo
proiektu estrategiko berezi berritzaileak zein arrakastatsuak,
hainbat udalerritan
BULEGO
Erandioko Udala
TEKNIKOA
Erandio, Leioa
ARDURADUNA
Monica San Emeterio
DESKRIBAPENA:
Merkataritzako Bulego Teknikoak bultzatu eta udalak diruz lagundutako proiektua.
Erandioko saltoki eta zerbitzu enpresen elkarteko (dendak, jatetxeak, tabernak, gestoriak, ile
apaindegiak...) eta elkartekideetako kudeaketa arduradunei (zuzendaritza batzordea)
zuzendutako prestakuntza plana/ekintza.
Helburuak: Bertaratuei kudeaketari buruzko oinarrizko ezagutzak eta tresnak ematea.
Metodologia: Aurrez aurreko aplikazio praktikoko saioak, gai zehatz bat landu eta
sakontzeko, zalantzak argitzeko eta elkartea kudeatzeko benetako lanak gauzatzeko.
Edukiak eta egitura: Aurrez aurreko 6 saiotan lan egiteko, bi astean behin saio bat
antolatuta.
Honako gai hauek landuko dira:
•
PLANGINTZA: elkarteko interes taldeak identifikatzea, elkartearen egoera bereziari
buruzko gogoeta egitea, diagnostiko estrategiko bat egitea, helburuak eta jarduera ildoak
finkatzea, eta ekintza plana egitea.
•
Jardueraren KUDEAKETA EKONOMIKO-FINANTZARIOA: Diru sarreren plangintza
(erakundeen kuotetatik eta dirulaguntzetatik datozenak), gastuak, kobrantzak eta
ordainketak, inbertsioak eta finantzaketa iturriak.
•
MERKATARITZA KUDEAKETA ETA BEZEROEKIKO HARREMANAK:
produktuen/zerbitzuen eskaintza aztertzea, egungo bezeroak (elkartekideak diren saltokiak)
eta bezero potentzialak aztertzea, bazkideen premiak eta igurikapenak eta gogobetetze
maila ezagutzea (bazkideei inkesta egitea), elkartekideak erakartzeko helburu eta ekintzei
buruzko gogoeta egitea eta egungoak fidelizatzea.
•
HARREMANAK ALIATUEKIN eta HORNITZAILEEN KUDEAKETA: Batetik, instituzio,
erakunde publiko eta beste erakunde batzuekiko harremanak aztertzea, horien mende
baitaude, neurri handi batean, elkarteen diru sarrerak; eta, bestetik, erosketak hainbat
hornitzaile motarekin kudeatzea (ondasunen eta zerbitzuen beharrezko azpikontratazioak).
•
Bazkideei zerbitzua emateko FUNTSEZKO PROZESUAK ETA JARDUERAK
KUDEATZEA, eta EMAITZAK: jarduerak/atazak identifikatzea eta sistematizatzea (emaitzak
neurtzeko prozedurak eta adierazleak).
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

BP.21.- Dinamizazio jarduera: “LA NARIZ DE LA RIOJA ALAVESA”
ARLOA
BEZEROEN KUDEAKETA
Dinamizazio, sentsibilizazio eta prestakuntza jarduerak edo
proiektu estrategiko berezi berritzaileak zein arrakastatsuak,
hainbat udalerritan
BULEGO
Aguraingo Eskualdeko Merkataritza eta Industria
TEKNIKOA
Elkartea - ACICSA
ARABAKO LAUTADA, ARABAKO MENDIA, ARABAKO ERRIOXA
ARDURADUNA
David Alvarez
DESKRIBAPENA:
Guardian egingo da La Nariz de la Rioja Alavesa aldizkariaren beste edizio bat.
Bertan, usaimen amateur onena aukeratuko da, Guardiako Enpresak
Dinamizatzeko Elkarteak (DELA) bultzatuta.
Lehiaketa honetan, modu dibertigarrian, ardoari eta Arabako Errioxari buruzko
ezagutzak baloratzen dira.
Maiatzeko lau ostegunetan egiten da Guardian bertan; egun bakoitzean herriko
toki jakin batean.
Hemen sakatuta aurkezpena ikus dezakezu.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA

BULEGO
TEKNIKOA

BP.22.- Eskualdeko sentsibilizazio kanpaina
BEZEROEN KUDEAKETA
Dinamizazio, sentsibilizazio eta prestakuntza jarduerak edo
proiektu estrategiko berezi berritzaileak zein arrakastatsuak,
hainbat udalerritan
BERRIAK – Hernaniko Merkatari eta Ostalarien
Elkartea
Hernani, Lasarte-Oria, Orio, Usurbil, Astigarraga, Urnieta,
Andoain
Marta Zulaica

ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:
Helburua da eskualde osoak, data beretan, mezu bera plazaratzea, hura
bultzatzeko. MBT arduratuko da koordinatzeaz, udalekin lan egiteaz eta
prentsaurrekoak eta gainerakoak prestatzeaz. Gauzatze lana, berriz, merkatari
elkarte bakoitzaren esku geratuko da.

77

2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA

BULEGO
TEKNIKOA
ARDURADUNA
DESKRIBAPENA:

BP.23.- Etxez etxeko banaketa zerbitzua
BEZEROEN KUDEAKETA
Dinamizazio, sentsibilizazio eta prestakuntza jarduerak edo
proiektu estrategiko berezi berritzaileak zein arrakastatsuak,
hainbat udalerritan
DENDAK BAI, Durangaldeko Merkatari Elkartea
Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz
Miren Garrastazu Muruaga

Martxan da 2013. urteaz gero.
Zerbitzu hori Durangoko saltokien esku jartzen du Dendak Baik, bezeroei erosketak
etxean jasotzeko aukera eman diezaieten.
Asteazken, ostegun eta ostiraletan, 10:00etatik 14:00etara.
Eskaerak gehienez ere 5 kilokoak izango dira.
Zerbitzuaren prezioa:
• BAZKIDEAK diren saltokiak: 0,50 €.
• BAZKIDEAK EZ diren saltokiak: 5,50 €.
Nork hartuko du bere bizkar diru hori?
• Saltokiak har dezake.
• Edo bezeroari egotz dakioke.
Prozedura:
1. Saltokia: bezeroaren datuekin fitxa betetzea eta banatzailearekin harremanetan
jartzea.
2. Banatzailea: eskaera jaso, eta bezeroaren etxera eramatea.
EMAITZAK:
160 saltoki elkartekide
5 saltokik erabili ohi dute zerbitzua
Gaur egun: berrikuspen eta hobekuntza fasean, ohiko erabiltzaile gehiago lortzeko.
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2.-KUDEAKETA AURRERATUAREN EREDUA, EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO
TEKNIKOAK KUDEATZEKO ERREFERENTE GISA
2. eranskina- EUSKADIKO MERKATARITZAKO BULEGO TEKNIKOAK
KUDEATZEKO PRAKTIKA ONAK

ARLOA

BULEGO
TEKNIKOA
ARDURADUNA

BP.24.- “Guk, Durango” sentsibilizazio kanpaina
BEZEROEN KUDEAKETA
Dinamizazio, sentsibilizazio eta prestakuntza jarduerak edo
proiektu estrategiko berezi berritzaileak zein arrakastatsuak,
hainbat udalerritan
DENDAK BAI, Durangaldeko Merkatari Elkartea
Durango, Ermua, Amorebieta-Etxano, Elorrio, Berriz
Miren Garrastazu Muruaga

DESKRIBAPENA:
HELBURUAK
Erosketak bertako saltokietan egitea bultzatzeko sentsibilizazio kanpaina.
• Durango Durangaldeko merkataritza erreferente bihurtzea, eta lehen aukera izatea
beste aukera batzuen aldean. Etorkizunari begira…
• Marka eta kide izatearen sentimendua sortzea: Kanpaina honen ardatz nagusia
merkataritza izanik, eguneroko esparru guztietara iristea (nik Durangon ikasten
dut, ni Durangon erlazionatzen naiz, Durangon paseatzen dut, ni Durangon bizi
naiz…).
1. FASEA (2018)
“Guk, Durango”. Horixe da merkataritza eta ostalaritza bultzatzeko kanpaina honetarako
aukeratutako leloa, baina mota guztietako saltokiei irekia dago. “Guk” dio, geuk
aukeratzen dugulako Durango, eta harro gaudelako Durangoz. Hala, guztion arteko batura
sinbolizatzen da.
Logotipoari dagokionez, Instagram sare sozialeko Like-aren antzeko bihotz bat da,
Durango gustatzen zaigula adierazteko.
Kontsumitzaileak tokiko merkataritzan erostearen garrantziaz sentsibilizatu nahi dira, eta
gure herriari bizia ematen saiatzen garen sektore guztiok elkarrekin eta norabide berean
lan egin dezagun saiatu.
Kanpaina azaroaren 26tik abenduaren 23ra bitartean egongo da martxan, tokiko
merkataritzako erosketak sustatzeko asmoz, eta saltokietan (biniloa), komunikabideetan,
sare sozialetan, garraio publikoan eta Durangoko kaleetan ikusi ahal izango da.
2. FASEA (2019)
“Guk, Durango” sentsibilizazio kanpainari jarraipena emateko, ekainaren 17an, astelehena,
bigarren fase bat jarriko da abian, uztailaren 17ra arte, tokiko merkataritzako erosketak
sustatzeko.
Bideo bat ere egin da, eta ikusgai egongo da Dendak Bairen YouTube kanalean, sare
sozialetan eta tokiko komunikabideetan.
Gainera, 10 txapa banatu dira “Guk, Durango” irudiarekin, saltokietako langileek ikusteko
moduan jar ditzaten, kanpainak irauten duen hilabetean gutxienez, eta gainerakoak
bezeroen artean bana ditzaten. Txartel horiei esker, QR kode baten bidez sar gaitezke
bideora.
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