
2003an sortu ginen eta  2011 urtean kooperatiba bihurtu, 
balio kooperatiboetan sinesten dugulako. 

Konpromisoa, zintzotasuna, solidaritatea, esfortzua, gertu-
tasuna, lankidetza eta erantzukizuna dira gure oinarriak.
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AURKEZPENA
Arteman gara, komunikazioaren diziplina oso 
desberdinetan lan egiten duen eta urte askotako 
esperientziarekin trebatuta dagoen profesional taldea 
(diseinua, kazetaritza, sare sozialak, ikus-entzunezkoen 
edizioa, komunikazio planak, brandina, webguneak…).

AURREKARIAK
Arteman, 2003 urtean jaio zen Arrasaten. Euskalgintzan 
eta euskarazko komunikabidetan aintzidari den 
Goiena kooperatiba taldeak sortu zuen  Arteman 
S.L.  Zerbitzu enpresa izaeraz sortu zuen, Goienaren 
behar konkretuei erantzuteko eta zerbitzu osagarriak 
eskaintzeko: bai Goienari berari eta beste era bateko 
hamaika bezerori. Bere sorreran, 2003 urtean, Arteman 
S.L. izaera juridikodun entitatea zen. 

Diseinu eta maketazio zerbitzuak, publizitate gestioa… 
ziren Artemanen egitekoak sorrera ondorengo 
aurreneko urteetan. 2006an ikus-entzunezkoen 
ekoizpena integratu zuen Artemanek bere katalogora 
eta enpresak bai pertsona kopuruan zein aktibitatean 
jauzi handia egin zuen. Aktibitateari dagokionez, 
bezero zerrenda handitzen joan zen eta produktuak 
dibertsifikatzen: diseinu eta maketazioa, publizitate 
gestioa, ikus-entzunezkoen ekoizpena, ekitaldien 
antolakuntza… Artemanek komunikazioaren arloan 
eskaintza integralerantz abiatu zuen estrategia. 

Pertsonen atalean ere proiektua sendotzen joan zen. 
2003an, hiru pertsonekin abiatu zen Arteman eta 2006an 
sei langile zituen. Urtetik urtera taldea sendotzen joan 
zen eta enpresa izaera bereganatzen, gero eta talde 
indartsuagoa eta kohesionatuagoa. 

EGITURA JURIDIKOA ETA ERABAKI ORGANOAK
2009 urtean Aretxabaletako Basabe Poligonora 
trasladatu zen Arteman eta 2011n izaera juridikoa 
aldatzea erabaki zen. Arteman S.L izatetik Kooperatiba 
izatera igaro zen. Bai Goienak eta Artemaneko orduko 
langileek erabaki zuten Artemanen etorkizunerako eta 
Goienarekin mantendu beharreko harremanetarako 
erabaki hori zela egokiena. 

2011 urtean bihurtu zen Arteman Kooperatiba Elkartea 
eta ordutik, Arteman, bitariko kooperatiba da. 0ndorengo 
organoak dauzka: 
1. Batzar Nagusia (lan bazkideak, bazkide 

laguntzaileak, bazkide akzionistak).
2. Errektore Kontseilua: bozka eskubidea lau kidek 

daukate (Goienako 2 ordezkari, Artemaneko 2 
lan bazkide) eta bosgarren kide batek (zuzendari 
nagusia) parte hartzen du (bozka eman gabe).

3. Zuzendaritza (bitariko zuzendaritza da). Bi 
pertsona dira gaur egun Artemaneko zuzendariak. 
Biak Artemaneko lan bazkideak.

Erabaki organo gorena Batzar Nagusia da; urtean behin 
elkartzen da eta Errektore Kontseilua (Kooperatibaren 
ordezkaritza, gobernu eta kudeaketarako organoa), 
hiru-hilabetean behin. Egunerokoan, baina, Artemaneko 

zuzendaritzak darama erakundearen kudeaketa-
zuzendaritza. Gainera, kudeaketa eta zerbitzu talde 
buruak ere badaude: ingurumen digitaleko arduraduna, 
diseinu burua eta ikus-entzun arloko koordinatzailea, 
besteak beste.

Momentu honetan, 2018 urtean, negoziazio prozesuan 
sartuta gaude erakundearen izaera juridikoa aldatzeko; 
Bitariko kooperatiba izatetik Lan Elkartuko Kooperatiba 
izatera pasa nahi dute Artemaneko langileek. 

Arrazoi nagusiena da enpresaren bilakaera eta 
kooperatibaren izaera eta filosofian oinarrituta, lan-
bazkideen konpromiso eta ardurarekin (irabazi eta 
galerekiko ardura) hobeto lerratuko den kapital banaketa 
behar dutela lan bazkideek. Eta horren bila hasi zen 
Artemaneko zuzendaritza 2015ean. Zuzendaritzaren 
arabera, egoera berrira egokitzen dena era naturalean 
eta lan bazkideei hobeto erantzungo dien kapital 
banaketa.

KUDEAKETA eta ETENGABEKO HOBEKUNTZA
Baina egin dezagun urte batzuk atzera. 2012 urtetik 
aurrera, zuzendaritza eredu berria egonkortuta, 
bikaintasunezko kudeaketa aurreratuaren oinarriak 
aplikatzen hasi zen Arteman. 2012 urtean Urrezko 
Bikain Euskararen Kalitate ziurtagiria lortu zuen 
Artemanek eta 2014 urtean Bai Euskarari Lana eta 
Zerbitzuari dagokiona. 

Kudeaketa aurreratuari dagokionez, Euskalit-
eko bazkide egin zen Arteman 2012 urtean eta 
autoebaluaziorako kanpo kontrastea jaso zuen. 
Bigarren kontrastea 2014 urtean eta azkena 2016 
urtean, Kudeaketa Aurreratuaren A diploma eskuratu 
zuenean.

Gainera, 2015. urtean, prozesu bidezko kudeaketa eta 
pertsonen kudeaketaren inguruko hausnarketa abiatu 
zen Artemanen eta zazpi prozesu identifikatu ziren:
1. Planifikazio estrategikoa
2. Komunikazioa eta marketina
3. Komertziala
4. Zerbitzuak / Proiektu Kudeaketa
5. Hornitzaileen Kudeaketa
6. Pertsonen Kudeaketa
7. Berrikuntza 

2018 urtean, eraldaketa sozietario berrirako hausnarketa 
prozesu sakon baten sartuta gaude.

MISIO-BISIOA-BALOREAK
Gure misioa da, pertsonetan oinarritutako 
erakundea izanik, parte-hartzea, etengabeko 
formazioa eta autogestioa bultzatzea eta bezero, 
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pertsona, kolaboratzaile, hornitzaile eta gizartearen 
gogobetetasuna lortzea komunikazioaren inguruan 
kalitatezko produktu eta zerbitzuak eskainiz, lanpostuak 
eta aberastasuna sortuz. 

Gure bisioa da 2018-2021 urtera begira, Euskal 
Herriko komunikazio agentzia nagusienen artean 
kokatzea gure eskaintza eta bikaintasunean jarduten 
duen erakundea bilakatzea. Euskaraz, kalitatez eta 
berme osoz komunikatzeko gaitasuna izatea eta edozein 
komunikazio arlotan teknologikoki ondo gaituak egotea, 
aliatu eta bezero kartera fidel eta garrantzitsuarekin. 
Euskal gizarteari eta gure bezero, kolaboratzaile, 
hornitzaile eta pertsonei begira, entzuten eta erantzuten 
duen erakundea izan nahi du Artemanek.

PERTSONAK eta PRODUKTUAK
Gaur egun, 14 lagunez osatutako komunikazio enpresa 
da Arteman. Ikus-entzunezko 4 teknikari; 2 diseinatzaile 
grafiko; 2 kazetari; komunikazio digitalen 2 pertsona, 2 
komunikazio estrategian, eta zuzendaritza-kudeaketan 
2 pertsona. Ikus-entzunezko produkzioa da gure 
eskaintzaren produktu izarra, diseinu grafikoarekin 
batera. Komunikazio digitalak eta komunikazio 
estrategia arloak ere goranzko joera daramate. 

MERKATUA-BEZEROAK-LEHIAKIDEAK-ALIATUAK
Euskal Herriako  enpresak dira Artemaneko bezero 
onenak: MONDRAGON Korporazioa, Copreci, Fagor 
Arrasate, AMPO... Administrazioko bezeroekin batera 
fakturazioaren %75a inguru da goi mailako bezero 
hauei dagokiona. Eusko Jaurlaritza, Donostiako Udala, 
Gasteizko Udala, Nafarroako Udalerrietako Euskara 
Zerbitzuak, AEK, Bai Euskarari Elkartea, PuntuEus 
Fundazioa, Ulma, Ikerlan, Mondragon Unibertsitatea…. 
ere badira Artemaneko goi mailako bezeroak. Guztira, 
baina, urtero 130 bezero ingururekin aritzen gara 
lanean.

Inguruko beste komunikazio agentzia batzuetatik 
bereizten gaituenak dira kooperatiba izaeraren ezagutza 
zabala eta berrikuntzarekin eta euskararekin daukagun 
konpromisoa. 

Komunitate handi baten partaide gara; gure bezero, 
hornitzaile, laguntzaile eta jarraitzaile sareak osatzen 
duen komunitatearena. Gure ingurunean (Euskal 
Herrian eta bereziki Debagoienean) euskara, kultura, 
kirola, eraldaketa soziala eta hobekuntza sozio-
ekonomikoa bultzatzen dituzten ekimenak antolatzen 
dituzten taldeekin harremana sustatzen dugu. Horren 
adibide dira Erkide, Mondragon Unibertsitatea 
eta BAGARA moduko erakundeekin bazkidetza-
kolaborazioa. Aliatuak ditugu erakunde horiek eta baita 
baita beste erakunde garrantzitsu batzuk: Euskalit, 
Garaia Berrikuntza Zentroa, Goiena...

KUDEAKETAN EMANDAKO AURRERA 
PAUSOAK 

2011 
• Eraldaketa Sozietarioa SLtik Koop. Elkartera.
• Erkide Federazioaren bazkide egiten gara.
• Zuzendaritza berria izendatzen da.
• GoogleDrive tresna bidez erakundeko 

dokumentazioa partekatzen hasten gara. 

2012 
• I gogoeta estrategikoa (2012-2015) / Barne 

organizazioa - bikaintasuna - formazioa.
• Bitariko zuzendaritza lanean hasten da.
• Hausnarketa estrategikoa egiten da.
• Bikaineko ebaluatzaile izateko formazio saioetan 

parte hartzen du zuzendariak.
• Webgune berria estreinatzen da.
• Euskalit-eko kolaboratzaileak egiten gara. 

Autoebaluzioa egin eta lehen kanpo kontrastea.
• Bikain Urrezko Euskararen ziurtagiria jasotzen 

dugu.
• Artemaneko lehen harrera plana jasotzen da 

idatziz.
• Artemaneko pertsonei gogobetetasun galdetegia 

luzatzen zaie.
• Erakundearen informazioa zabaltzeko buletin 

digitalak lantzen dira.
• Bagara Herrigintzako bazkide laguntzaile egiten 

gara.
• Redmine tresna martxan jartzen da proiektuen 

orduen kudeaketarako.
• Premier programa burututako erakundearekin 

harremanak.

2013 
• Artemaneko MISIOA, BISIOA eta BALOREAK 

eguneratzen dira.
• Produktuen errentagarritasuna neurtzeko eta 

orduen kontrola eramateko Redmine aplikazioa 
martxan jartzen da.

• Zuzendaritza kideek Enpresa Kooperatiboen 
Kudeaketarako masterra burutzen dute 
Mondragon Unibertsitatean.

• Gaitek eta Nets berrikuntza programetan parte 
hartzen dugu beste eragile batzukin batera.

• Arrakasta komertziala neurtzeko tresna martxan 
jartzen da.

• Bezeroei zuzendutako gogobetetasun galdetegiak 
egiten dira.

2014 
• Egoitza berria estreinatzen dugu Aretxabaletan 

bertan.
• Sektorearen azterketa egiten dugu.
• Bai Euskarari Lana eta Zerbitzua Euskaraz 

ziurtagiria jasotzen dugu.
• Arteman markaren erregistroa burutzen da.
• Bikaintasunezko kudeaketa eredu berria 

integratzeko prozesuen bidezko formazioa 
jasotzen du zuzendaritza taldeak.
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• Bezeroaren kudeaketa aurreratuari buruzko 
formazio saioak jasotzen ditu komertzial taldeak.

• Euskalit-ekin bigarren kanpo kontraste saioa 
jasotzen dugu. Kudeabide programa.

• “Ahulki Hutsak” dokumentala ekoizpen propioa 
burutzen dugu.

• Zuzendaritza eredu berria baloratzeko 
gogobetetasun inkesta luzatzen zaio langilegoari.

• Pertsonen egoera emozionala, laneko giroa, 
hobetzeko arloak eta gogobetetasun maila neurtu 
eta identifikatzeko bilera pertsonalizatuak egiten 
hasten gara.

• Merkatu ikerketa eta tendentzia berrien 
jarraipenerako tresnak identifikatzen eta 
partekatzen dira (interes taldearen identifikazioa).

2015 
• II gogoeta estrategikoa (2015-2017) - Marka + 

fidelizazioa + bazkidetza.
• Sozietatearen eraldaketaren inguruko hausnarketa 

abiatzen da.
• Prozesu bidezko kudeaketa eta pertsonen 

kudeaketaren inguruko formazioa eta hausnarketa 
egiten du talde guztiak.

• Euskalit-ek antolatuta bezeroei zuzendutako praktika 
onen saioan parte hartzen du zuzendari batek.

• Prestakuntza Directiv@21 programaren barruan, 
berrikuntza eta bezeroen kudeaketa erakundeko 
osoaren lana formazio saioak jasotzen dute bi 
taldekidek.

• Gatazkak konpontzeko Knowwin ikastaroa 
jasotzen du zuzendari batek.

• Lantaldeko profil eta gaitasunak berrikusten dira.
• Prozesu mapa marrazten da eta prozesu 

garrantzitsuenak martxan jartzen dira.
• Toggl tresna martxan jartzen dugu proiektu eta 

orduen kudeaketarako.
• Erakundearen marka irudiaren inguruko 

hausnarketa prozesua zabaltzen da.
• ArtemanDay ospatzen hasten gara.
• Euskalit-eko Knowwin ikastaroak jasotzen hasten 

gara (bezeroen kudeaketarako gakoak...).
• 5S digitalen formazioa jaso eta 5Sak aplikatzen 

hasten gara.
• Komunikazio Behatokia. Gai sentiberen tratatzeko 

protokoloa lantzen da.
• Flexiworking-a ezartzen da malgutasuna eta 

familia kontziliazioa sustatzeko.
• Artesynology barne zerbitzaria instalatzen dugu 

diseinu-materialak partekatzeko.
• Ikusentzuneko materialaren inbentarioa egunean 

eramateko sistema martxan jartzen da Delicious 
software-aren bidez.

• Kaniken bidezko errekonozimendu sistema.
• Toggl-Redmineren ordez proiektu ezberdinetako 

lanorduak eta errentagarritasuna neurtzeko.

2016 
• Webgune eta marka berria estreinatzen da.
• Euskalit-ekin 3. kanpo kontrastearen eguneraketa 

egiten dugu.

• Euskaliten ebaluatzaile formazioa jasotzen du 
zuzendariak eta klubeko kide egiten da.

• Kudeaketa aurreratuaren A diploma jaso.
• Artemaneko MISIOA, BISIOA eta BALOREAK 

berrikusten dira.
• Erakundearen erantzukizun sozialaren konpromiso 

liburuaren lanketa.
• Sektoreko azterketa egiten dugu.
• AA mailako bezeroei zuzendutako lehen gosari 

komunikatiboak burutzen dira.
• Erkideren bitartez Bateratzen programa gauzatzen 

da. Pertsonak kooperatiben premia estrategikoen 
alde jokatzen laguntzeko.

• Kooperatibaren hausnarketa eguna ospatzen 
hasten gara.

• Euskara plana aplikatzen hasten gara.
• Berrikuntza prozesua martxan jartzeko lehen 

urratsak.
• Euskalit-eko bateria programan datuak sartu eta 

horiekin alderatzen hasten gara.

2017 
• III gogoeta . AMIA azterketa Kooperatiba egunean 

(2017-2020) - Errentagarritasuna + antolaketa + 
berrikuntza.

• Pertsonen harrera liburuxkaren lanketa eta lan 
egokirako arau orria sortuta.

• Kanpo erakunde baten ebaluazioan parte hartzen 
du Artemaneko ordezkariak.

• Komertzialen gidaren eta tariferoaren lanketa.
• Slack tresna martxan jartzen da barne 

komunikaziorako eta berrikuntza ideiak 
partekatzeko.

• AA mailako bezeroekin galdetegia eta 
bezeroentzako fidelizaziorako plana.

• Pertsonen interesen identifikazioa eta gaitasunak 
sustatzeko dinamikak / kooperatiba egunean.

• “Manu19” dokumentalaren ekoizpen propioa.
• LOPD kontuak eguneratzeko aplikazio berria.
• Aginte koadro integrala lantzen hasten da.
• Knowin ikastaroak: Barne komunikazioaren 

inguruko hausnarketa eta komunikazio mapa.
• Plan Arteman Cloud 2022: ikus-entzunezko 

artxiboa digitalizatzeko plana martxan jartzen da.
• Mugikortasuna: gailu mugikorren bidez Artemanera 

sartzeko sistema ezartzen dugu.

2018 
• Sektoreko azterketa egiten da.
• Kanpo ebaluaziorako memoria egiten da.
• “Erraiak” dokumentala ekoizpen propioa.
• Aginte koadro integrala.
• Eraldaketa sozietarioaren eraldaketarako 

hausnarketa prozesua.
• ERP berria instalatzeko pausoak ematen dira.
• RGDP berria.
• Knowin ikastaroak: emaitza ekononomiko-

finantzieroen analisia.
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E.1. ESTRATEGIA DEFINITZEKO BEHARREZKOA 
DEN INFORMAZIOA NOLA KUDEATZEN DUGUN
Artemaneko estrategiaren oinarri nagusiena da 
erakunderen misio-bisioa; baina gure interes talde 
ezberdinetatik jasotzen ditugun erantzun eta iritziak 
ere ezinbestekoak ditugu estrategia garatzeko garaian. 
Interes talde nagusienak identifikatuta ditugu: gure 
pertsonak, bezeroak, lehiakideak, hornitzaileak, aliatuak 
(Mondragon Korporazioa, Mondragon Unibertsitatea, 
Goiena, Euskalit, Erkide, Bagara, Isea…) eta inguruko 
gizartea.

Gizarteari eta merkatuari begira (entzuten eta 
erantzuten) jarduten dugu. Arteman erakunde malgua 
eta irekia da. Komunikazio arloan lan egiten dugunez 
jakin badakigu “ondo jantzita” egon behar garela eta 
teknologia berriak, azken tendentziak eta gizarteko 
eragile nagusienak ezagutu eta jarraitu behar ditugula. 
Gurean, teknologia berriak eta ingurumen digitalak 
eskaintzen dizkiguten aukera ezberdinez baliatzen 
gara informazioa jasotzeko (Google alertak, RSS 
eta buletin ezberdinetara harpidetzak…). Horien 
erabilera bultzatzen dugu garapen pertsonalerako zein 
profesionalerako; pertsonen, bezeroen, lehiakideen, 
aliatuen, hornitzaileen... entzute aktiboa egiten dugu 
sare sozial ezberdinen eta teknologia berrien bitartez. 
Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin, Youtube, 
Vimeo… sareetara egunero daude konektatuta gure 
pertsonak. Gure bezero-aliatu-hornitzaileen jarraitzaile 
aktiboak gara sare sozialetan.

Urtero, sektoreko networking eta azoka ezberdinetan 
parte-hartzen dugu eta inguruko enpresa-industria 
talde handienekin harremanetan gaude gure 
egunerokoan; Mondragon Unibertsitateko zein 
Mondragon Korporazioaren komunikazio-erredakzio 
kontseilu ezberdinetan parte hartzen dugu eta 
horientzat lantzen eta kudeatzen ditugu beraien 
aldizkariaren eduki guztiak (MUniversitas aldizkaria, 
TULankide aldizkaria). Bezero nagusienekin urtero 
egiten ditugu “Gosari Komunikatiboak”; harremanak, 
beharrak eta interesak partekatzeko ekimena, eta 130 
komunikabide, marka eta eragile ingururen buletin 
digitaletara harpidetuta egoteak ahalbidetzen digu 
sektoreko panorama gertutik ezagutzea.  Informazio 
iturri horiez gain, Euskalit-eko ebaluatzaile klubeko kide 
garenez, bikaintasunean aritzen diren beste erakunde 
batzuen kudeaketa sistemak ezagutzen laguntzen 
digu. Horrez gain, komunikazio eta publizitate agentzia 
sektorearen egoera finantziero-ekonomikoa aztertzen 
dugu bi urtean behin. 

Gure pertsonek iturri horietatik, guztietatik, jasotako 
informazio interesgarriena (estrategia, bezeroak, 
kudeaketa eta berrikuntzarekin erlazionatutakoak 
batik bat) barne komunikaziorako erabiltzen dugun 
Slack kanalaren bitartez partekatzen dute eta, noski, 
kudeaketa sisteman eratuta ditugun foro ezberdinekin:

• Lan jarraipen bilerak (asterokoak)
• Zuzendaritza bilerak (asterokoak)
• Kudeaketarako lan jarraipen bilerak (hilerokoak)
• Errektore Kontseiluak (hiru-hilekoak)

Ikuspegi honekin, guztiarekin, urtero burutzen dugu 
helburu eta erronka estrategikoen hausnarketa, 
berrikuspena eta definizioa. Zikloa urtero errepikatzen 
dugu: urteko hirugarren hilabetean hausnarketa 
dinamika ezberdinak lantzen dira prozesu-kudeaketa 
taldeetan eta urte hasierarako, ekitaldi berriaren 
estrategia eta kudeaketa plana aurkezten da. Pertsonak 
dira gure erakundearen baliabide garrantzitsuena eta 
horien, guztien, iritzi partekatuekin sortutako estrategiak 
ahalbidetzen digu misio eta kultura bateratu bat lortzea. 
Interes talde garrantzitsuenetarikoa da Arteman kideez 
osatuta dagoena. Estrategiaren definizioan, beraien 
parte-hartzea klabea eta ezinbestekoa da. 

E.2. ESTRATEGIA NOLA HAUSNARTZEN ETA 
EZARTZEN DUGUN
Estrategiaren hausnarketa prozesua gure misio, 
bisio eta baloreen berrikuspenetik hasten da eta 
urteroko kudeaketa planean jasotzen da planifikazio 
estrategikoa. Nora iritsi nahi dugun horretatik, bisiotik, 
abiatuta egiten da hausnarketa. Baina, noski, gogoeta 
horretan ere parte garrantzitsua eta ezinbestekoa izaten 
da erakundeak aurreko urtean izan duen kudeaketa 
planaren errebisioa.

Gure estrategia, gure bidelerroa, nora iritsi nahi dugun 
hori, urtero errebisatzen dugu. Arteman osatzen 
dugun langile guztiok, talde osoak, parte hartzen 
dugu hausnarketa saio hauetan, lan bazkideak zein 
langile arruntak. Urtearen azken lauhilekoan pare 
bat hausnarketa saio burutzen ditugu: alde batetik, 
abenduro ospatzen dugun “Kooperatiba” egunean 
gure misio-bisio-baloreen berrikuspena eta definizioa 
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egiten dugu; 2017 urte amaieran egin genuen azken 
AMIA azterketa eta Arteman kideen “ametsen” inguruko 
erreflexioa.

Gainera, prozesu taldeka, lantzen ditugun hausnarketa 
dinamika ezberdinetan burutzen dugu estrategiaren 
definizioa. Komertzialak, diseinuak, ingurumen digitalak, 
ikus-entzunezkoak, komunikazio taldeak… bakoitzak 
bere arloko hausnarketa eta ekarpen propioa egiten du 
urte amaieran eta zuzendaritzarekin partekatzen du. 

Estrategia eta Berrikuntza bata bestetik oso gertu 
dauden prozesuak ditugu. Jakin badakigu gaur egungo 
errealitatea oso azkar aldatzen dela, etengabeko 
berrikuntzatan dabilela, beraz gure estrategiaren 
prozesua dinamikoa, parte-hartzailea eta malgua izaten 
da eta urtero garatzen dugu. Artemanen bisioa aintzat 
hartuta helburu estrategikoak finkatzen dira eta horiek 
gauzatzeko ekintza plana definitzen da urtero. Gure 
estrategia urteroko kudeaketa planean txertatzen dugu. 

Gure interes taldeen beharrak eta sektorearen 
egoera ere kontuan izaten dugu estrategia lantzeko 
garaian; bezero eta aliatuekin daukagun eguneroko 
harremanetik eratorritako iritziak, Errektore Kontseiluko 
kideen ekarpenak, bi urtetik behin (2014-2016-
2018) publizitate agentzia sektorearen eta lehiakide 
nagusienen azterketetako informazioa…

Estrategia garatzeko garaian hiru arlo izaten ditugu 
kontuan:
•	 Erakundeak jarraitu beharreko lerro 

estrategikoak: gure bisioa, gure “ametsak” 
lortzeko fokoa non jarriko dugun adierazten digu. 
Bide orokorra zehazten digu.

•	 Kudeaketa, antolaketa eta negozioaren 
estrategia: lerro estrategikoak aintzat hartuta 
egungo egoera aztertzen dugu; aurreko urteko 
kudeaketa eta estrategia plana aztertzen dugu 
eta kudeaketarako hiru zutabe nagusi horietarako 
helburuak ezartzen ditugu (kudeaketakoak-
pertsona alorrekoak-bezero&zerbitzuei buruzkoak).

•	 Emaitzak: tarteka, aurretik ezarritako helburuak 
betetzen ari garen aztertzen dugu; pertsona 
baliabideak, inbertsiotarako beharrak, etb..

E.3 NOLA HEDATZEN DUGUN ESTRATEGIA
Gure erakundearen izaera kooperatiboa denez gure 
balore nagusienak aintzat hartuta ezartzen ditugu 
politika eta estrategia lerroak. Pertsonen ongizatea eta 
hazkundea, bezeroen gogobetetasuna, etengabeko 
formazio eta berrikuntzarekiko apustua, bikaintasunezko 
kudeaketa eta gizartearekiko konpromisoa dira gure 
eguneroko jardunaren oinarri nagusiak.

Baina erakunderaren bideragarritasun ekonomikoa 
bermatzea ezinbestekoa denez, bereziki fokoa jartzen 
dugu erakundearen ekonomia- eta finantza-kudeaketan 
eta horretarako, hileroko salmenta eta galdu-irabazien 
kontua gainbegiratzen dugu; egunerokoan erabiltzen 

dugun erreferentzia taularen bitartez, salmenta 
aurreikuspenak zeintzuk diren jakitea ahalbidetzen 
digu. Bi urtetik behin sektoreko azterketa egiten dugu 
(gertuko lehiakide nagusienen egoera ekonomiko-
finantzieroa ikuskatuz) eta aginte taulari erreparatzen 
diogu arlo ekonomiko-finantzieroko erabakiak hartzeko. 
Gure aliatu eta bazkide den Goienarekin dugun 
akordioaren bitartez arlo honetako aholkularitza eta 
kontabilitate/banku kudeaketa zerbitzua bideratzen 
dugu. Zuzendaritza taldeak estrategia nagusia 
AGINTE TAULAN du jasota eta neurtu beharreko 
adierazle nagusiak bertan daude identifikatuta. 
Tresna interesgarria da estrategia berrikusteko eta 
eguneratzeko. 

Antolakuntza-ereduari buruzko erreflexioa urtero egiten 
saiatzen gara; horretarako, urte hasieran langilegoari 
zabaltzen zaion galdetegian espreski  lan antolamenduari 
buruzko eta zuzendaritza ereduari buruzko galderak 
luzatzen ditugu; pertsonen autogestioa eta etengabeko 
hobekuntza bultzatzen dugunez, antolaketa modu 
berriak ezartzeko bidea zabalik uzten dugu. 

2015 urtean prozesu bidezko kudeaketa eta pertsonen 
kudeaketaren inguruko hausnarketa abiatu genuen 
Artemanen eta prozesu bidezko kudeaketara 
hurbiltzeko pausoak eman genituen. Erakunde malgua 
gara eta etengabe aldatzen goazena eta, horrela bada 
gaur egun, estrategia zabaltzeko erakundeak erabiltzen 
duen kudeaketa-eredua taldekako antolaketan 
oinarritzen da (zuzendaritza taldea, komertzial taldea, 
ikus-entzunezko taldea, diseinu taldea, talde digitala, 
komunikazio taldea, berrikuntza taldea…). Talde 
guztietan badago buru bat identifikatuta zeinek taldeak 
garatu beharreko lan eta helburuen jarraipena egiten 
duen.

E.4 ESTRATEGIA NOLA KOMUNIKATU, BERRIKUSI 
ETA EGUNERATZEN DEN
Komunikazio arloan lan egiten dugu eta gure barne 
kulturan oso txertatuta dago parte-hartzea sustatzea 
eta pertsonen iritzia jasotzea. Artemanen komunikazioa 
nola antolatzen den azaltzen da azpiko taulan: 
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MAILA: Ingurune informalak
KOMUNIKAZIO MOTA:
Gure bulegoak, lan inguruneak, antz handia du 
etxearekin. Espazio atseginak, argiak eta irekiak ditugu 
komunikazioa eta elkarrizketa zabalak bultzatzeko; 
bilera, sormen eta aisialdi tarterako txokoak ere 
baditugu.

MAILA: Ingurune formalak
KOMUNIKAZIO MOTA: 
• Batzarra/Kontseiluak: kudeaketa eta estrategia 

planak azaldu, gainbegiratu eta komunikatzen 
diren bilerak. Urtero egiten da Batzar Orokorra eta 
Errektore Bilerak hiru hilean behin.

• Kudeaketa/Jarraipen lan bilerak: hilero burutzen 
ditugu kudeaketa bilerak lantalde guztiarekin + lan 
bilerak astero.

MAILA: Ingurune digitalak
KOMUNIKAZIO MOTA: 
Ondorengo tresna teknologikoen bitartez komunikazioa 
garatzen dugu:
• Barne komunikazioa: Slack, Toggl, Artesynology, 

Drive karpetak…
• Kanpo komunikazioa: Web, Vimeo, Twitter, 

Facebook, Instagram, Flickr, Newsletterra... + 
Whatsapp

Urtero, gainera, aurreko ekitaldiko kudeaketaren 
MEMORIA TXOSTENA partekatzen da lantalde 
eta akzionista guztiekin. Dokumentu garrantzitsu 
hauek (Kudeaketa Plana, Memoria Txostena) erraz 
kontsultatzeko aukera izan dezagun barne zerbitzarian 
ditugu partekatuta; eta kudeaketa plan laburtua, bilera 
gelako arbelean, helburuak eta egitekoak egunerokoan 
presente izan ditzagun :-))

Urte hasieran, lantalde bileretan partekatzen dira 
bidelerro eta ekintza nagusienak baina Batzar 
Orokorrean aurkeztu eta onartzen da plan nagusia. 
Batzar honetan izaten dira Artemaneko bazkide 
akzionistak, lan bazkideak eta langile arruntak. 
KUDEAKETA PLANAREN TXOSTENA parkekatzen 
da. Egin izan ditugu, Batzar Nagusiaren aurretik, 
langilegoarekin “formazio” saio txikiak kudeaketarekin 
lotutako kontzeptuak argitzeko: Balantzea, Galdu-
Irabazien kontua, amortizazioak, AMIA… 

Ondoren, baina, 3 alditan egiten da planaren jarraipena 
bai Bai Errektore Kontseiluan baita lantalde bileretan ere. 
Maiatza-Uztaila-Urria inguruan izaten dira berrikuspen 
bilerak: planaren helburu eta ekintza ezberdinen 
betetze maila neurtzen da eta eguneratzeko beharrak 
identifikatzen badira, zuzentze neurriak aplikatzen 
dira. Hainbat tresna ditugu estrategiaren errebisioa 
egiteko; PROIEKTUEN ITXIERA FITXEN dokumentua, 
ERREFERENTZIEN TAULA...

Bitariko zuzendaritza taldeak asteroko bilera 
operatiboak burutzen ditu; lantaldearekin asteroko 

bilera operatiboak. Eta hilero, zuzendaritza zein lantalde 
bileretan, proiektu eta lanen jarraipena egiteaz gain 
kudeaketa eta estrategia gaiak ere errepasatzen dira. 
Besteak beste, aurkeztutako proiektuen arrakasta tasa, 
fakturazio mailaren berrikuspena eta hileroko galdu-
irabazien kontua errepasatzen ditugu. Beraz, bilera 
operatibo-estrategikoak izaten dira gurean maiztasun 
handiz.

Aliatu eta bezero garrantzitsuenekin, urtero, “Gosari 
Komunikatiboak” izeneko ekimena burutzen dugu. Gure 
estrategia eta intereseko gaiak beraiekin partekatzeko 
gune freskoa eta zuzena da.  

Dena den gure tresna digitalak (webgunea, sare 
sozialak, buletinak...) dira gure misio-bisio-balore eta 
estrategiaren erakusle nagusienak. Oso presente 
daukagu zer garen, nora joan nahi dugun eta hori guztia 
hedatzeko tresna erabilgarriak ditugu. Urtero 4 alditan 
kaleratzen ditugu newsletterrak eta sare-sozialen 
bitartez eguneroko dinamizazioa egiten dugu. 
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C.1. BEZEROEKIKO HARREMANAK NOLA 
KUDEATZEN DITUGUN
Artemanen bi bezero mota ditugu identifikatuta: AA 
mailako bezeroak eta bezero arruntak. AA mailako 
bezeroak dira gure bezero gorenenak eta beraiekin 
lortzen dugu gure urteko fakturazioaren %75a inguru. 

Nahiz eta urtean, 120/130 bezeroren proiektuak 
kudeatzen ditugun AA mailako bezeroak 20 inguru 
izaten dira. Bezero bakoitzari proiektu-harremanetarako 
Arteman kide bat esleitzen zaio eta pertsona hori izaten 
da bezeroakin hartu-emana bideratzeko arduraduna. 
Asteroko lantalde jarraipen bileretan, zuzendaritza 
bileretan eta komertzial taldeko bileretan bezeroen 
emaitzak aztertzen dira eta beharrezko hobekuntzak 
identifikatzen dira.

Bezeroekin eguneroko hartu-emana telefono zein 
e-mail bidez bideratzen dugu. Hurbileko harremana 
da, gertutasunean eta konfidantzan oinarritutakoa; 
horietako batzuekin (AA mailakoekin) hamabostero/
hilero burutzen ditugu proiektu jarraipen bilerak. 
Eta bilera horiek aprobetxatzen ditugu, besteak 
beste, bezeroen gogobetetasun maila neurtzeko. 
Identifikatzen dugu zeintzuk diren hobetze arloak eta 
zuzentze neurriak hartzen ditugu.

Bezeroei zuzendutako erakundea gara eta, telefono-
email bidezko eguneroko lan-harremanaz gain, hauen 
inguruko informazioa identifikatu eta kudeatzeko 
ondorengo tresna eta bideak erabiltzen ditugu:
• Foro komertziala: urtean hiru alditan elkartzen da 

eta bezero nagusienekin harremanetan dagoen 
komertzial-proiektu buruek osatutako barne foroa 
da. Bezeroekin erlazioa hobetze-fidelizatzeko 
bideak aztertu, bezeroetatik eratorritako informazio 
garrantzitsuena partekatu eta bezerogai berriak 
lortzeko bidea aztertzen dute.

• Asebetetze inkestak: bezero berriekin edo produktu/
zerbitzu jakinekin bezeroek duten gogobetetasuna 
neurtzeko baliogarria. Urtean behin burutzen 
ditugu.

• Zuzeneko elkarrizketa saio/bazkariak: gutxienez, 
urtean behin, AA mailako bezeroekin jarraipen/
ebaluazio bilerak egiten ditugu. Lan harremanak, 
estrategia, gogobetetasun maila eta etorkizuneko 
beharrak identifikatzeko bidea izaten da.

• Gosari komunikatiboak: bidelagun ditugun 
bezero garrantzitsuenekin ezagutza partekatu 
eta lankidetza sustatzeko ekimena. Urtean behin 
egiten dugu.

• Webgune, sare sozial eta buletin digitalak: 
modu eraginkorrak dira bezeroekiko fidelizazioa 
indartzeko. Loturak sortzen dira, zalantza edota 
arazo posibleak erantzuteko, beraien beharrak 
ezagutzeko eta ekitaldiak sortzeko, guzti honekin 
bezeroarekin dagoen jarduera sustatuz eta 
leialtasuna sortuz.

Artemanek garrantzia handia ematen die krisi egoerei, 
eta taldean kudeatzen ditu. Bezeroek ondo baloratzen 

dute jarrera hori, euren ustez Artemanek malgutasun 
handiz gestionatzen dituelako egoerak, entzuten, 
aholkuak emanez eta bezeroen beharretara egokituz.

Bezero fidelenekin urteko zerbitzu-hitzarmen-
kontratuak lotzen ditugu eta bestelako bezero 
arruntekin, aurrekontuen onarpena egiten dutenean 
hasten gara lanean.

C.2. BEZEROEI ZUZENDUTAKO PRODUKTUAK 
ETA ZERBITZUAK NOLA DISEINATU, GARATU ETA 
MERKATURATZEN DITUGUN
Artemanek merkaturatzen dituen produktu-zerbitzuak 
guztiz pertsonalizatuak dira; komunikazioaren 
“artisauak” gara eta bezeroari egokitutako neurrirako 
soluzio edo komunikazio proiektu integralak garatzen 
ditugu. Baina bi lan lerro bereizten ditugu:
• Komunikazio aholkularitza & brand zerbitzua: 

urteko kontratu bati lotuta.
• Komunikazio produktuak (bideoak, katalogoak, 

facebook kanpainak, webgune baten garapena…): 
aurrekontu zehatz bati lotuta.

• GB proiektuak: aurrekontu formalik gabekoak. 
Gizarte-berrikuntza proiektuak dira eta, zeinetan, 
ez da ziurra inbertsio horiek %100ean itzulkin 
ekonomikoetan bihurtzea.

Aholkularitza-brand zerbitzuak garatzeko, bezeroaren 
ezagutza handiago behar dugu izan; bere plan 
estrategikoa ezagutu, lehiakide nagusienak… eta 
eskainitako baliabideak handiagoak dira. Bezeroarekin, 
hamabostero/hileroko jarraipen bilerak izaten ditugu 
gai operatibo-estrategikoaren jarraipena egiteko. Kasu 
batzutan, gainera, Arteman kideak bezeroaren etxean 
integratzen dira kontratatutako komunikazio zerbitzua 
burutzeko. Etengabeko/eguneroko harremana 
daukagu bezero hauekin. Normalean, bezero hauek, 
aurretik banakako komunikazio produktuak kontsumitu 
izan dituzten bezeroak dira. Zentzu honetan, gure 
estrategiaren parte da zerbitzu eskaintza handitzen 
joatea.

Bestelako komunikazio produktuak lantzeko, kasu 
bakoitzean, produktuak zein beharrei erantzun behar 
dion identifikatzen saiatzen gara. Horretarako, galdera 
batzuei erantzuteko eskatzen diogu bezeroari (produktua 
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zertarako, zein publiko helbururentzat, non zabaldu ala 
hedatuko den, zein baliabide ahalbidetu dezaketen...) 
eta horren arabera, produktuak izan beharreko ezaugarri 
garrantzitsuenak identifikatuta ditugula, lanketa propioa 
abiatzen dugu. Fase ezberdinak aurreikusten dira: 
diseinu fasea, ekoizpen-garapen fasea, zuzenketa 
fasea, hedapen-abiatze fasea. Bezeroak fase guztietan 
du parte-hartzea; batetik-bestera salto egiteko bere 
oniritzia behar dugulako izan.

Dena dela, proiektu ala eskaera berriak sortzen diren 
bakoitzean ebaluatu egiten dira eta eskaerari erantzuna 
emango dion lantaldea finkatzen da. Artemaneko 
edozein kidek jaso dezake bezeroen eskaera eta 
egiten ditu hasierako komertzial funtzioak; zuzendaritza 
taldearekin partekatzen da jasotako informazioa eta 
beharrezko profesional perfilaren arabera komertzial-
proiektu burua izendatzen zaio eskaerari. 

Proiektu-komertzial buruak, bezeroaren brief-a ala 
beharrak ezagututa, bideratzen du aurrekontua, egiten 
dio jarraipena, beharrezko negoziaketa eta bezeroaren 
onarpena jasotzerakoan proiektu-taldea identifikatzen 
du. Bezeroaren eskaerari nola erantzun aztertzeko ala 
sormena bultzatzeko bilera/brainstorming saioak egiten 
dira, proiektu-kide bakoitzaren autogestioa, ekintzailetza 
eta sormena sustatuz. Beste erakunde batzuek antzeko 
lanak burutzeko benchmarking azterketak ere egiten 
dira kasu ezberdinetan.

GB (“Gizarte-Berrikuntza”) proiektuak etxe barruan 
suertatutako ideietatik ala kanpotik iristen zaizkigun 
kolaborazio aukerekin abiatzen ditugu. Azken hauek, 
normalean, irabazi asmorik gabeko erakunde ala 
pertsonek bultzatutakoak izaten dira. Proiektu hautan 
parte-hartzeko erabakitze fasean ez ditugu ziurtatuta 
itzulkin ekonomikoak baina proiektua burutuko duten 
pertsonentzat inspiratzaileak, motibatzaileak eta 
erakargarriak izaten dira; beste batzutan, bestalde, 
proiektu-ideia berriak diren einean, arrakastarako 
bidea izan dezaketela ulertzen dugu eta parte-hartzera 
animatzen gara. GB proiektuei, azken urte hauetan, 
gure lan orduen %5a eskaini diegu. Dena den, proiektu 
mota hauetan gure parte-hartzea tentuz neurtu behar 
dugu gure negozioaren bideragarritasuna itzulkin 
ekonomikoak ematen dizkiguten proiektuen menpe 
daudelako.

Komertzializazioari dagokionez gure webgunea, 
newsletterra eta sare sozialak dira gure lanaren 
erakuslehio nagusienak. 2015 urtean abiatu 
genuen gure marka eta marketin planaren inguruko 
hausnarketa eta 2016an “marka irudi berria” estreinatu 
genuen. Goitik-beherako itxura aldaketa eman genion 
eta  lidergo posizionamenduarekin hobeto kokatutako 
estrategia abiatu genuen marketinari dagokion arloan. 
Eguneratutako blog editorial interesgarria, sare sozialen 
dinamizazioa, gailu guztietara ondo egokitutako 
web diseinua... Arrakasta kasuak eta zerbitzuen 
deskribapena egiten dugu tresna digital horien bitartez. 
Arlo komertzialean aritzen diren pertsona taldea 

ere badugu; pertsona horiek bisita plan bat izaten 
dute urtero egin beharrekoak (azoka ezberdinetan, 

networking saioak, enpresa jakinak…). Horretarako, 
bisita berriak egiten ditugun bakoitzerako, Artemaneko 
merchandising artikulu interesgarriak ekoizten ditugu 
bezeroari entregatzen dizkiogunak (A5 neurridun block-
ak, diseinu bereziko poltsak…). Harreman pertsonala, 
gertutasuna, konfidantza… baloreak barneratuta ditugu 
eta hori transmititzen dugu gure profesionalen bitartez; 
horregatik, bada, gure pertsonak protagonista dira 
aurkezten ditugun proposamen eta aurkezpen txosten 
ereduetan (ikus eranskina).

C.3. GURE PRODUKTU/ZERBITZUAK NOLA 
PRODUZITU ETA BANATZEN DITUGUN ETA 
ZERBITZUAK NOLA EMATEN DITUGUN
Produktu/zerbitzu pertsonalizatuak dira egiten ditugunak. 
Beraz, proiektu/eskaera bakoitzak aurrekontu berri bat 
izaten du. Aurrekontu hori lantzeko, kontutan izaten dira 
proiektuari eskainiko zaizkion pertsona baliabideak, 
orduen aurreikuspena eta azpi-kontratatuko diren 
kanpo gastuak. Aurrekontuak garatzeko ereduak 
partekatuta ditugu Drive bidez (euskaraz zein 
gazteleraz, bezeroaren arabera hizkuntza batean ala 
bestean garatzeko) eta oinarrizko tariferoa ere badugu 
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garatuta komertzialak erreferentzia gisa erabili dezan.

Onartzen diren aurrekontu guztiak lan-proiektu 
bilakatzen dira eta Toggl plataforman sartzen ditugu. 
Bertan jasotzen dira eginkizun nagusienak eta 
proiektuari esleitutako orduak. Slack kanalaren bidez 
proiektuen barne kudeaketa egiten du definitutako 
lantaldeak.

Produktu-buruak gidatzen du bezeroari eskaini 
beharreko produktu/zerbitzuaren garapena. 
Etxe barruko lantaldea kudeatzen du, hornitzaile 
ezberdinekin harremana bideratzen du eta bezeroaren 
feed-backa jasotzen du. Eta lan/proiektu nagusienen 
kasuan bezeroari azken produktua/zerbitzua aurkeztu 
aurretik etxe barruan kontraste-saioak egiten dira; ikus-
entzunezko ekoizpenean, diseinuan, webgintzan… 
Teknologia berriak erabiltzen ditugu, batik bat, 
produktuaren entrega egiteko. Wetransfer edo Vimeo 
moduko plataformak erabiltzen ditugu artxiboak eta 
bideoak partekatzeko. “Pro” zerbitzu premium-ak ditugu 
kontratatuta.

Behin produktua-zerbitzua bukatzerakoan ala 
entrega egiterakoan, proiektu-burua bezeroaren 
gogobetetasuna neurtzen saiatzen da. Horretarako, 
bezero berria bada, gogobetetasun galdetegia bidaliko 
dio eta aurretiko bezeroa bada, aurrez-aurre, telefono 
zein e-mail bidez iritzia eskatuko dio. Etengabeko 
harremana eta hobetzea bilatzen dugu gure bezeroekin.

Proiektuaren errentagarritasunaren neurketa ere 
egiten dugu. Horretarako, itxiera fitxak burutzen 
ditugu. Proiektuak arlo ekonomikoan izan duen 
errentagarritasuna neurtzeaz gain bestelako alderdiak 
ere gainbegiratzen ditugu (gogobetze emozionala, 
marka irudian izan duen eragina, ikasketarako balio 
digun...).

C.4. HORNITZAILEEKIKO HARREMANAK NOLA 
KUDEATZEN DITUGUN
Hornitzaile mota ezberdinak bereizten ditugu. 
•	 Hornitzaile estrategikoak: zerbitzu ezberdinak 

emateaz gain erakundeari gainbalioa ematen 
dizkioten hornitzaileak dira; ezagutza berezia 
partekatzen dutelako gurekin, kontaktu sare 
garrantzitsua eskaintzen digutelako edota 
merkatuaren primerako ezagutza dutelako. 
Hornitzaile horiek aliatu ere badira gurean. Horren 
adibide da Goiena kooperatiba, MONDRAGON 
Korporazioa, AZK eta Euskalit, besteak beste.

•	 Zerbitzu hornitzaileak: freelancer edo profesional 
independenteak (kameralariak, lokutoreak, 
aktoreak, ilustratzaileak…) eta bezeroei eskaintzen 
dizkiegun produktu/zerbitzuak burutzeko 
azpikontratatu beharrekoak (musika, inprimategiak, 
hosting-domeinu enpresak, catering etxeak, 
errotulistak, merchandising enpresak…).

•	 Honitzaile arruntak: eguneroko instalazio 
jardueran laguntzen digutenak (argindarra, 
segurtasuna, paper-tonner-kafe… kontsumo 

ezberdinak, mezulariak, gasolindegiak, aseguruak, 
bankuak...).

Hornitzaileak aukeratzeko irizpide nagusiena da 
gertutasuna eta behar ezberdinei erantzuteko duten 
gaitasuna. Enpresa euskalduna izatea, kooperatiba 
izatea eta inguruan kokatuta egotea ere kontuan 
hartzen dugu. 

Antzinatasun handiko hornitzaile sarea dugu; 
erakundearen politika da hornitzailearekin harreman 
bidea mantentzea eta estutzea merkatuko beharretara 
egokitzen eta erantzuten duten bitartean. Eta hornitzaile 
berriak behar ditugunean, lehenengo galdera, 
konfidantzazko hornitzaile sareari botatzen diogu.

Konfidantzazko harremana ere sustatzen dugu 
hornitzaileekin; estrategikoekin zein zerbitzu 
hornitzaileekin tartero egiten ditugu elkarrizketa 
ezberdinak. Gainera, hauei ere, gure sare-sozial eta 
webgune bidez zabaltzen dugun informazioa helarazten 

diegu.
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P.1. PERTSONAK NOLA ERAKARTZEN, HAUTATZEN, 
ORDAINTZEN ETA ZAINTZEN DITUGUN
Pertsonak dira gure erakundearen baliabide eta aktibo 
garrantzitsuena eta bertan daukagu fokoa jarrita. 
Gure pertsonak ingurune sortzaile eta atsegin baten 
lan egitea nahi dugu eta bulegoaren diseinuak badu 
hortan eragina. Besteak beste, harrera gune berezia, 
espazio zuriak, zabalak, azken teknologiarekin gaituak 
eta deskantsurako baliogarriak ditugu gurean; “ideien 
borobiltegia”, “oroitzapen galduen gela”, “solasalditxoa 
kafetxo baten bueltan” izenekin ditugu identifikatuta lan 
bilerak, bazkaltzeko eta materiala gordetzeko erabiltzen 
ditugun espazio bereziei.

Gure erakundean ez dago lan bulego itxirik; eguneroko 
jarduera bi gela zabal eta irekietan burutzen dugu, 
pertsonen arteko komunikazio eta harremanean 
lagunduz. Baina zer hobetu badagoelako eta 
(etengabeko hobetzea bikaintasunezko filosofiaren 
parte denez) barne komunikazioa eta entzute aktiboa 
hobetze aldera kafe ordu amankomuna ezartzea 
erabaki genuen azkenengo hausnarketa prozesuan. 
Ordutik, goizeko 11:00etan alarma soinuarekin batera, 
etenalditxoa egiten dugu kafea ala mokadutxoa 
hartzeko.

ERAKARRI - ENTZUTE AKTIBOA
Urteroko gogobetasun galdetegiak eta elkarrizketa 
pertsonalak entzute aktiboa egiteko tresna bilakatu 
dira. Bertako emaitzak, dena-delakoak, Errektore 
Kontseiluarekin eta ondoren langilegoarekin  
partekatzen dira eta hobetze arloak detektatzen badira, 
elkarrekin, aurre nola egin hausnartzen da. Egingarri 
ala bideragarri direnak, ekitaldian bertan aplikatzen 
dira. Besteak beste, horietatik abiatutako eta pertsonen 
gogobetetasuna eta talentua mantendu/erakartzeko 
hartutako neurri ezberdinak dira: urteroko mediku 
errebisioak, aulki ergonomikoak, ingurumen digitaleko 
eguneraketak, formazio pertsonalizatua, soldata 
igoerak, lan harremanak sustatzeko ekintzak...

Hortaz gain, Errektore Kontseiluan langile ordezkari 
den bazkideak langilegoaren satisfakzio, egoera eta 

behar ezberdinen behatzaile-komunikatzaile funtzioak 
betetzen ditu; zuzendaritzarekin batera, pertsonen 
gogobetetasunerako baliabide garrantzitsua. 

ZAINKETA - HARRERA PLANA 
2012 urtean jaso genuen idatzitz Artemanera lanera 
datorren pertsonari harrera nola egin behar zaion; 
elkarrizketan zein informazio eman, zein pauso jarraitu 
lanera datorrenerako, zein material entregatu, nola 
aurkeztu taldean… eta 2017 urtean Harrera liburua 
eta lan egokirako arauen dokumentua sortu genuen; 
baloreetatik abiatuta gure erakundeko pertsonen arteko 
bizikidetza hotzeko. Berez, arreta egiteko protokoloa 
ondorengoa da: zuzendariak elkarrizketa pertsonalean 
Artemanen historia, misioa-bisioa-baloreak jakinarazten 
dizkio pertsonari, harrera liburua, lan egokirako arauen 
eta datu pertsonalen babeserako dokumentua eta 
oinarrizko materiala (blokak, pendrivea, giltzak…) 
entregatzen zaizkio eta eguneroko kulturan txertatuta 
dauden araubideak jakinarazi (zaborren kudeaketa, 
blog editorialeko egutegia, dokumentu ezberdinetarako 
sarbideak, kilometraje/dieta arauak etb), noski, 
lantalde guztia ezagutzeko, aurkezpen pertsonalen 
txandarekin amaitzen da oinarrizko harrera. Ingurumen 
digitaleko arduradunarekin, barne komunikaziorako 
tresnen erabilera nola egin ezagutuko du etorri berri 
den lankideak. Orohar, lehen egunetik, etxean bezala 
sentiarazten saiatuko gara. Gainera, praktiketan 
etortzen diren pertsona berriei “tutore” bana esleitzen 
zaie; tutoreen funtzioa da erakundera sartu berri den 
pertsonari babesa, konfidantza eta segurtasuna ematea. 
Praktikadunek egin beharreko lanen deskribapena, 
jarraipena, hobekuntzak eta erakundeko kulturara 
gerturatzeko eginkizuna dute tutore hauek.

Lan arriskuen prebentzioaren arloan, urteroko osasun 
errebisioak egiten dira gurean.

HAUTAKETA 
Hautaketa prozesuak malguak eta bereziak izaten 
dira kasu propio bakoitzean. Gure erakundeak duen 
kultura irekiaren eta malguaren seinale. Dena dela, 
Artemanentzat garrantzitsua da gure baloreekin bat 
egiten duten pertsonak hautatzea; lanposturako 
eskatzen den profil teknikoa bermatua izatea bada 
kontrataziorako aldagai garrantzitsu bat baina, horrez 
gain, erakundearekin ondo lerrokatuko den gaitasun/
baloreak izatea baita ere. Horregatik, bada, aurretik 
praktiketan etorri diren pertsonak garrantzitsuak izaten 
dira hasierako hautaketa prozesuetan. Hainbat kasutan, 
zuzeneko kontratazioa burutu dugu pertsona hauekin; 
beste kasu batzutan, “etxe barruan” profil egokirik 
ez badago, erreferentzia bidez jasotako pertsonekin 
abiatzen dugu hautaketa prozesua; azkenerako uzten 
dugu prozesua kanpora irekitzea.

Identifikatuta eta zerrendatuta ditugu gure pertsonek 
lanpostu bakoitzerako izan beharreko gaitasun 
ezberdinak. 2015ean garatu genuen pertsonen 
gaitasunen hausnarketa eta horiek dira Artemaneko 
pertsonak hautatzeko irizpide garrantzitsuenak. Aurretik 
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esan bezala, gaitasun teknikoez gain, sei gaitasun 
nagusi hauekin gehien lerrokatutako profesionalak 
dira Arteman kide izateko aukera gehien dituztenak; 
erakundearen identifikazioa, talde lanean ondo aritzen 
direnak, berrikuntza eta sormenerako gaitasuna 
dutenak (gure eguneroko lanaren parte da sortzea), 
malgutasuna eta egokitzeko gaitasuna eta bezeroari 
arreta jarrita lan egitea besteak beste. Profesional 
berriak aukeratzeko elkarrizketa pertsonalak eta proba 
tekniko ezberdinak burutzen ditugu. 

Gaur egun, talde gaztea eta konprometituta dugu 
Artemamen. Erakundearekin konprometituta eta 
integratuta dagoen antzinatasunezko langileari ere 
bazkide izateko aukera ematen zaio. 

ORDAINKETA 

Kooperatibak urteko emaitza positiboak izan dituenean 
eta banatzea erabaki izan duenean, itzulkinak 
kooperatibako lan bazkide eta kontratatutako langileen 
guztien artean banatu izan dira. Zentzu horretan, 
kooperatiba berezia da gurea. Urtetik-urtera, gainera, 
langilegoaren soldatetan %2ko igoera txikia aplikatzen 
dugu. 

P.2. PERTSONEN EZAGUTZA, GAITASUNAK ETA 
TALENTUA NOLA ZAINTZEN ETA GARATZEN 
DITUGUN
Mugitzen garen arloa etengabe aldatzen ari da 
eta gure estrategiaren parte da gure pertsonen 
etengabeko formazioa bultzatzea; gure profesionalen 
gogobetetasuna eta gaitasunak handituz, erakundearen 
jakintza eta zerbitzu eskaintzaren kalitatea handituko 
dugula ulertzen dugu. 

Formazioa ezinbestekoa izaten da barne ekintzailetza 
lantzeko eta garatzeko. Alor horretan, Artemanek 
garrantzi handia ematen dio formazioari. Urteko 
helburuetan, lanorduen %5a inguru formaziora 
zuzendua dago: barne formazioa, auto formazioa eta 
kanpo formazioa.

Horregatik, bada, urtero elkarrizketa pertsonalak eta 
gogobetetasun galdetegiak burutzen ditugu gure 
etxeko pertsonekin, bakoitzaren egoera eta iritzia 
jasotzeko. Zein formazioa jasotzea interesatzen zaion 
galdetzen diegu, bakoitzaren garapen profesionalerako 
garrantzitsua den formazioa zein den identifikatzeko. 

Urteroko oinarrizko formazio plana garatzen dugu. 
Pertsona guztiek parte hartzen dute formazio saio 
ezberdinetan; negozioari lerrokatuta marketing 
digitala, kudeaketa, branding, komunikazioa, legedia 
eta ikus-entzunezko arlokoak, besteak beste. Baina 
urte hasieran landutako formazio planaz gain, urtean 
zehar langileak interesgarri deritzon formazio aukeren 

berri izaten badu, zuzendaritzarekin partekatzen du 
informazioa eta bideragarria bada langileak aukera 
izaten du formazio hori jasotzeko. Bestetik, pertsonal 
arduradunak formazio aukera ezberdinak emailez 
partekatzen ditu Artemaneko lantalde guztiarekin (Spri 
digitalak zabaltzen dituenak, Erkide-renak, Euskalit-
ekoak...), beraz langileek aukera bikaina izaten dute, 
urtean zehar, horrelako ikastaroetara joateko. 

Erakunde txikia gara eta pertsonen interes ezberdinak 
zeintzuk diren gertutik ezagutzen ditugu; euskalgintza, 
herrigintza, musika, kirola, dantza, ikus-entzunezkoak, 
artea, diseinua, argazkilaritza, teknologia berriak... 
interes oso ezberdinak baina gehientsuenak 
erakundeak, berak, duen izaeratik oso gertu daudenak. 
Dena den, kontratazio prozesuetan eta urtero garatzen 
ditugun banakako elkarrizketa saioetan interesdun gai 
hauei buruz ere egiten dugu galdeketa. 

Langile guztiak ez dira ekintzaile sentitzen neurri 
berean. Hala ere, enpresak asko baloratzen du 
ekintzailetasuna. Hori dela eta, batzarretan ere aipatu 
izaten eta bultzatzen da langileen artean formazio 
saioak ematea. Elkar aberastu eta elkarrekin ikasteko. 

P.3 PERTSONEN KONPROMISOA ETA MOTIBAZIOA 
NOLA BULTZATZEN DUGUN
Pertsonak dira gure lehengaiak. Pertsonez osatutako 
erakundea, pertsonentzat lanean. Gure helburua 
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erakundeko pertsona oro baloratzen dugula sentiaraztea 
da. 

Bizitza profesionala, pertsonala eta familiarra behar 
bezala bateratzeko Flexiworking moduko programak 
jarri ditugu martxan. Artemanen ez dago fitxatzeko 
sistemarik; badaude pertsona batzuk etxetik lanean 
aritzen direnak eta astegun batzutan Artemanera 
gerturatzen direla lanera. Beste batzutan, produkzioak 
eraginda, ordutegi berezietan lan egin behar dugunez 
hurrengo egunetako ordutegia malgutasunez 
kudeatzen dugu. Pertsona bakoitzak jakin badaki 
zein proiektutan lan egiten duen, zein den bezeroari 
eskaini beharreko erantzuna, beraz, langileak bere 
lana modu autonomoan kudeatzeko aukera izaten du; 
betiere bezeroari arreta jarrita lan eginez. Teknologia 
berriek eskaintzen dizkiguten abantailez baliatzen 
gara horretarako (Skype bidezko bilerak, Dropbox eta 
Wetransfer bidezko material trukaketa… ).

Aurretik esan bezala, lan espazioa atsegina izatea eta 
familiartekoek bisitan etortzen direnerako arreta gune 
polita prest izatea garrantzitsua deritzogu; gure etxean, 
txikienek ere badute beraiei egokitutako espazioa. 
Alfonbra, margo eta ipuin txokoan txikiak gustora 
aritzen dira gurasoak lantokian izaten diren birtartean. 
Beste detaile txiki bat ere bada, gurean, pertsonen 
argazki ugari ditugula apaingarri bezala jarrita (Arteman 
Day egunean ateratakoak, proiektu berezietakoak, 
egunerokoan ateratakoak…). Pertsonak zaindu, 
baloratzen eta estimatzen ditugunaren seinale.

Lantokiaz haratago, urtero, gure etxe barruko pertsonen 
arteko harremanak sendotzeko “Arteman Day” izeneko 
aisialdi eguna antolatzen dugu eta abenduan ospatzen 
dugun “Kooperatiba egunean” erakundearen inguruko 
hausnarketa eta misio-bisio-baloreen lerroketa egiteko 
tartea izaten dugu. Modu honetan, lan harremanak eta 
harreman pertsonalak garatzeko bidea zabaltzen dugu. 
Beti esaten dugu gure etxeko ateak zabalik daudela 
bisitan etorri nahi duenarentzat eta gure izaera ireki hori 
ere arlo digitalean erakusten dugu; gure egunerokoa, 
Artemaneko bizitza, sare sozial bidez partekatzen 
dugu. Horietan protagonista nagusiak izaten dira gure 
pertsonak: urtebetetzeak, jarduera bereziak, ospakizun 
egunak, errekonozimendu bereziak… horien erakusle 

dira gure sareak. Ahozkoaz gain, errekonozimendua 
lantzeko aukera interesgarria deritzogu arlo digitalean 
azaltzen ditugunak.

P.4. PERTSONEN LIDERGO-GAITASUNA NOLA 
AREAGOTZEN DUGUN
Enpresaren garapenerako ezinbestekoa da pertsonen 
lidergo gaitasuna areagotzen joatea.
Gure lan antolaketaren oinarri dira pertsonen autonomia, 
autogestioa eta jarrera proaktiboa. 
Horretarako, pertsona bakoitzak kudeatu beharreko 
proiektu-taldeak gehitzen joatea da estrategia nagusia. 
Eginez ikasi. Egitera bultzatzea eta animatzea. 
Gainbegiratzea eta akatsak zuzentzea. Etengabeko 
hobekuntza sustatzea. Hortan, lan handia burutzen du 
zuzendaritza taldeak. 

Proiektu taldeak antolatu, egitekoen banaketa 
orekatu, egiteko moduei buruz hausnartu… horiei 
buruz hitz egin eta hausnartzen dugu tartero. Jakin 
badakigu, elkarlanean jardutea ezinbestekoa dela eta 
bata-bestetik ikasteko asko daukagula; asteroko lan 
jarraipen bileretan, adibidez, inspiratzaile, interesgarri 
ala motibatzaileak diren kanpo proiektuak partekatzen 
hasi gara eta hobekuntza edo ideia berrietarako tartea 
zabaltzen dugu.

Eta bikaintasunezko kudeaketan oinarritutako formazioa 
sustatzen dugu erakundean. Horren seinale da, maila 
goreneko ordezkari batek lidergotza coach kurtso bat 
jaso izana 2017 urtean, bestea Euskalit-eko ebaluazio 
klubeko ordezkari izatea eta azken urteotan Euskalit-
ekin burutu ditugun Knowinn formazio saio ezberdinak 
(5S digitalak, barne komunikazioa, berrikuntza, arlo 
arduradunak…). 

Autoebaluazio eta zuzendaritzarekin burutzen ditugun 
feed-back saioen bitartez pertsona bakoitzaren 
lidergoaren garapenean aurreratzeko helburuak 
ezartzen ditugu; kazetaritza lan zorrotzagoa, 
aurreprodukzioan hobetu, lankideei entzun… 2017an 
egindako autoebaluazioetatik lidergo garapenerako 
pertsonek beraien buruei ezarritako 2018rako helburuen 
adibide dira.
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Komunitate handi baten partaide gara; gure bezero, 
hornitzaile, laguntzaile eta jarraitzaile sareak osatzen duen 
komunitatearena. Gure ingurunearen hobekuntza sozio-
ekonomikoa bultzatzen dituzten ekimenak antolatzen 
dituzten taldeekin harremana sustatzen dugu. Horren 
adibide da Bagara, Erkide, Euskalit moduko erakundeekin 
bazkidetza-kolaborazioak.

Gure konpromisoen artean daukagu euskara, kultura, 
kirola eta eraldaketa sozialarekin harremana duten 
ekintzetan parte hartzea. Saiatzen gara gizartean eragiten, 
harremanak sustatzen. Debagoienean eta Debagoienetik 
kanpo. Ekimen batzutan doan parte hartzen dugu eta 
bestetan, “espezietan” kolaboratzen dugu. Horien adibide 
dira, besteak beste, Puntua aldizkarian kolaborazio 
artikuluak idazten ditugula, KORRIKA-ko lekukoak 
hartzen ditugula eta garatu-zuzendu ditugun hainbat 
dokumental eta lan sariak errekonozituak izan direla 
(Tokikom, Festival Cine Invisible... etb). Ekoizten ditugun 
garapen propio (ala partekatu) hauek, GB proiektuak hain 
zuzen, erakunde handiek ala administrazio publikoek diruz 
finantzatzeko aukera ezberdinetaz baliotzen ditugu baina 
kasu gehienetan, proiektu hauei eskainitako orduak askoz 
gehiago izaten dira (2017 urtean, adibidez, “Su/a Minetik 
Bakera”, “#manu19” eta “Euspot” ekimenetara urteko lan 
orduen %5a eskaini diegu).

S.1. GURE GIZARTE INGURUNEAREKIKO 
KONPROMISOA NOLA KUDEATZEN DUGUN
Betidanik Arteman erakunde zabala eta konprometituta 
izan bada ere 2016 urtean gure erantzukizun sozial 
korporatiboaren inguruan hausnartu genuen eta ondo 
definitu zein arlotan eragin nahi dugun.  Gure erantzukizun 
sozial korporatiboa 4 arlotan egituratzen dugu:
Konpromiso berdea “ingurumena”, Konpromiso zuria 
“gizartea”, Konpromiso gorria “Arteman people. Giza 
taldea” eta Konpromiso urdina “lana”.

Pertsonen arloan eragin dugu, gehien bat, modu 
naturalean sortu ginen urtetik baina lana eta gizarte arloak 
duen garrantziaz jabetuta, azken urte hauetan nabaria 
izan da hauetan egindako lana. 

Gizarteari dagokionean, euskara, kultura, kirola eta 
eraldaketa sozialarekin (Bagara, ad.) harremana duten 
ekintzetan ekarpena egiten dugu. Euskara, kultura eta 
kirola bultzatu eta sustatzeko helburu duten irabazi 
asmorik gabeko ekimenak babestuz. Euskal Herrian 
ospatzen diren kirol ekintzak eta kultur ekitaldiei laguntza 
ematen diegu (dirutan zein espezietan), Gipuzkoan eta 
bereziki Debagoienean gertatzen direnak lehenetsiz.
 
Eta lan arloarekin lotuta, ikasleekin dugun konpromisoa 
irmoa da. Lan munduarekin lehen harreman aukera izateko 
komunikazio, enpresa, diseinu ala ikus-entzunezko arloan 
diharduten ikasleak artatzen ditugu gurean lan praktikak 
egin ditzaten. Harreman estua daukagu inguruko eskola 
eta unibertsitateekin eta Artemanen, urtero, gutxienez 
bi pertsona jaso eta formatzeko konpromisoa hartu 
genuen kooperatiba eratu genuenetik. 2018 urtean, 
adibidez, zazpi pertsona izango dira Artemanen lehen lan 

esperientzia biziko dutenak. Guztiekin, harreman zuzena 
eta pertsonalizatua izaten dugu. 

S.2. INGURUMEN IRAUNKORTASUNA NOLA 
BULTZATZEN DUGUN
“Berde” eta “Artisau” izaerarekin definitzen gara. Nekazal 
eredu ekologikoa bultzatzeko eta hurbilekoak eta sozialki 
justuak diren kontsumo ereduak garatu eta indartzeko 
Ereindajan kontsumitzaile eta ekoizle elkartearekin 
kolaboratzen dugu, adibidez, gaboneko otarrak banatuz 
gure pertsonen artean. Irabazi asmorik gabeko elkartea 
da, gizarte eraldaketa ipar eta Debagoiena lan eremu 
duelarik.

Kontsumo energetikoko ohiturak aldatu eta Artemaneko 
tresneria eta gailu guztietan birkargadun pilak erabiltzen 
hasi gara. Bi mota/kolore ezberdinetakoak erabiltzen 
ditugu, ikus-entzun taldeak bereak propioak zeintzuk diren 
identifikatzeko. Eta paper/toner gehiegizko kontsumoa 
ekiditzen saiatu gara; arreta berezia jarri dugu kopiak 
egiteko garaian, alde bietatik eta zuri-beltzeko inpresioa 
gauzatzeko. 

Zaborren kudeaketa berezitua ere bada gure etxean 
guztion egitekoa. Kolore ezberdinetako ontziak ditugu 
zaborra bereizteko, egutegi propio bat zaborra jeisteko eta 
gaizki egindakoari jarraipena egitean diogu, aholkuak eta 
jarraibideak emanez.

2017 urtean, pertsona baten ekarpenari erantzunez eta 
kafe orduko plastikozko edalontzien kopurua murrizte 
aldera zeramikazko edalontzi pertsonalizatuak atera 
genituen. Sentsibillitate maila ezberdinetako pertsonak 
ditugu gure erakundean eta nahiz eta guztiek ez duten 
ingurumenarekin konpromiso maila bera pauso txikiak 
ematen ari da Arteman.

Bulegoko kutsadura akustikoa (zarata) gutxitzeko hainbat 
neurri eta konpromiso hartu izan dira azken urteotan; 
ad.: eskuko telefonoari soinua kentzen diogu, isiltasun 
moduan jarrita, jotzen duenean zaratarik atera ez dezan. 
Edo telefonoz hitz egiten dugunean, gure ahotsaren 
tonua zaindu, baxu hitz eginez. Musika entzuten 
bagabiltza, kaskoak jarrita, bolumen egokian jarrita…. Eta 
mugikortasun planarekin lotuta, bulegora gerturatzeko 
kotxeak modu partekatuan erabiltzera bultzatzen du 
erakundeak.
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I.1. BERRITZEKO GURE HELBURUAK ETA 
ESTRATEGIA NOLA ZEHAZTEN DITUGUN
Komunikazio enpresa izanik, badakigu gure ingurua 
aldakorra dela eta malguak izan behar garela zentzu 
guztietan. Gure estrategiaren parte da berrikuntza 
eta etengabeko hobekuntza. Berrikuntza maila altuko 
erakundea izatera iritsi nahi dugu 2021 urtean. Helburu 
hori berretsi dugu kooperatibaren azken hausnarketa 
saioan. 

Berrikuntza, gure enpresaren lehiakortasuna hobetzen 
lagunduko digun prozesu bezala ulertzen dugu 
eta kudeaketa arlo ezberdinak uztartzen dituena: 
ezagutza, antolaketa, proiektuen kalitatea, proiektu/
zerbitzu aukera berriak… Hobekuntza eta berrikuntza, 
bi gaiak, prozesu berean batzen ditugu; ulertzen dugu 
zerbaitetan hobetzea (edozein dela gaia ala arloa), 
berritzea dela (gauzak beste modu batean egiten digun 
einean berritzen goaz).

I.2. BERRITZEKO BARNE TESTUINGURUA NOLA 
SORTZEN DUGUN
Artemanek ezinbesteko arloa du berrikuntza merkatuan 
lider izateko eta punta-puntako joeretan jakitun izateko. 
Gure lan jarduerarekin zuzenean lotuta dagoelako, 
berritzen eta sortzen aritu izan gara betidanik. Produktu 
ezberdinen sortzaileak gara; egunero sortzen-berritzen-
hobetzen ditugu bezeroei zuzendutako produktu-
zerbitzuak. Neurri ezberdinean baina “komunikazioaren 
artisau” kide guztiak sortzaileak garela ulertzen dugu. 
Denok dugula sormenerako eta hobekuntzarako 
gaitasuna.

Artemaneko zuzendaritza eta Errektore Kontseiluak 
ateak betik zabalik ditu ekarpenak, iradokizunak 
eta ideia berriak jasotzeko. Lan giro egokia dugu 
horretarako, azken urteotan jasotako ideia/ekarpen 
kopuruak islatzen du. Ekarpen guztiak foro ezberdinetan 
tratatzen eta aurrera ateratzeko planak diseinatzen dira. 
Zuzendaritzak, gainera, modu proaktiboan bultzatzen 
du networking-azoka-jardunaldi… etb. gerturatzea. 
Arlo ezberdinetan mugitzen diren azken tendentziak 
ezagutzeko talde ezberdinetako pertsonak nazio 
eta Europear mailako azoketara bidaiatu izan dute 
(Amsterdam, Londres, Madril…).

Formazioa ere ezinbestekoa izan da berrikuntza 
arloa modu konziente baten garatzeko. 2016 urtean 
“Berrikuntza” estrategiarekin lotutako hainbat formazio 
saio jaso zuen zuzendariak Euskalit-en bitartez eta 
2017an beste Arteman kide batek burutu zuen formazio 
sakonago bat berrikuntzarekin lotutakoa. 2018an 
“Berrikuntza” eguna ospatu dugu zeinetan egun oso 
batez sormenerako dinamika berriak ezagutu eta 
Artemaneko berrikuntzaren hausnarketa  egin dugun. 

Egunerokoan, mundu digitalera etengabeko 
zuzeneko sarbidea dugunez, ahalbidetzen digu azken 
teknologiak ezagutzea, tendentziak ezagutzea… Barne 
komunikaziorako daukagun plataforman, arlo bat 
berrikuntzara bideratuta dugu, non artikulu, webgune, 
bideo... interesgarriak eta berritzaileak pilatzen dituen. 

I.3. BERRITZEKO GURE INGURUNEAREN 
AHALMENA NOLA BALIATZEN DUGUN
Azken urteotan langile berriak sartu dira Artemaneko 
parte izatera, eta horiekin batera berrikuntzarako joera 
areagotu egin da. Ikus-entzunezko arloan nabari da 
gehien, bertan baitira aitzindariak inbertsioak egiten 
eta erreferente bihurtzen, berrikuntzari dagokionez. 
Artemaneko kide guztiek badakite ezin direla lo gelditu, 
eta berritu beharra dutela.

Aipatu bezala, ikus-entzunezko arloan ikusten dira 
berrikuntza handienak, baina poliki-poliki marketin eta 
diseinuetan ere badabiltza berritzen. Hor ere, langile 
gazte eta berriek haize freskoa ekarri diote taldeari. 
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Gure erakundearen egiteko eta izaera bereziagatik 
egunero jasotzen ditugu identifikatuta ditugun 
iturri ezberdinetako berriak; asko berrikuntzarekin 
daude erlazionatuta (Spri digitala, Innobasque, 
Emprendedores..), beste batzuk marketing, branding 
ala ikus-entzunezko arloko azken tendentziak jasotzen 
dituzte… Arteman kide guztiak daude harpidetuta iturri 
ezberdinetara. 

Behaketa teknologikoa, benchmarkinga... egitea 
eguneroko jarduna da. Gure pertsonek darabilten 
hornitzaile eta informazio iturri ezberdinen datu-basea 
ordenatu eta partekatu izan da lantalde guztiarekin. 

I.4. IDEIA ETA PROIEKTU BERRITZAILEAK NOLA 
KUDEATZEN DITUGUN
Proiektu berritzaile bat martxan jartzeko, zuzendaritzan 
tratatzen dugu gaia eta helburu estrategikoekin 
lerrokatuta dagoen aztertzen dugu. Horrez gain, 
legearekin bat datorren eta errentagarritasun maila 
(ekonomikoa, emozionala eta marka irudiari dagokiona) 
neurtzen saiatzen gara. Proiektuari eskaini beharreko 
lan orduei erreparatzen diegu eta izango dituen kanpo 
gastuei. Eta proiektu bakoitzaren ezaugarriak kontutan 
hartuta, kasu batzutan, dirulaguntza bidez, beste 
batzutan babesletza bidez… proiektuan inbertitutakoari 
etekina saiatzen gara. Nola ezartzen dugun jarduera 
berritzaileetan inbertitzeko aurrekontua, jakinda, berez, 
ez dela ziurra inbertsio horiek itzulkinik ekartzea? 
Kooperatiban dugun IPDK fondoak dira horretarako 
erabiltzen dugun irizpide bat.

Aplikatzen ditugun ideia berritzaileak, batik bat, 
ikasketarako balio izaten digute; hobetzeko asmoarekin 
jartzen ditugu martxan, balio erantsi bat emango digutela 
esperoan (produktuaren kalitatean, zerbitzuaren 
azkartasunean, komunikazioa hobetzeko, zerbitzuen 
dibertsifikaziorako…). Kasu batzuetan asmatzen 
dugu eta beste batzuetan ez horrenbeste. Horietatik, 
guztietatik, ondorioak ateratzen saiatzen gara 
etorkizuneko proiektuen eraginkortasuna indartzeko. 
GB proiektu bezala ulertzen ditugu ideia/proiektu mota 
hauek.  

Talde guztiari prozesua bera ulertu arazi eta azaltzeko 

tartea izaten dugu “itxiera fitxak” egiten ditugun 
bakoitzean. GB motatako proiektuak ez daudela soilik 
errentagarritasun ekonomikoarekin lotuta baizik eta 
beste aldagai batzuk daudela tartean (lehiatzeko 
abantaila, marka irudia, gizartean eragina…).

Proiektuarekin lotuta zertan hobetu dezakegun 
galdetzen diegu taldekideei (kudeaketan, diagnosian, 
negoziazioan…). Hobetzeko balio izan digu? Bezeroak 
sentitu/nabaritu du balio gehigarria? Gure pertsonek 
zein satisfakzio maila lortu dute proiektu hauekin?

Hobetzeko beharrak jasotzen dugu dokumentu baten 
eta gauzatutako hobekuntza&berrikuntza zerrenda 
urteko memoria txostenean jasotzen ditugu.
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Emaitzen logikari erreparatuz 2016 urtean sakondu 
genuen gure helburuen adierazle, jarraipen maiztasun, 
alderaketa eta segmentazioari buruz.

Maiztasuna:
Adierazleen jarraipena bakoitzaren ezaugarrien 
araberakoa da; hamabosterokoak, hilerokoak, hiru-
hilerokoak, sei-hilekoak, urtekoak edo bi urtekoak izan 
daitezke, sektoreko jarraipenaren kasuan adibidez. 
Honek, aukera ematen digu erabakiak hartzerakoan, 
malguak eta azkarrak izateko.

Segmentazioa:
Estrategikoak, operatiboak... denetariko adierazleak 
ditugu. Aginte-taulan ditugu jasota lehenengoak eta 
besteak bestelako prozesu tauletan. 

Helburuak:
Helburuak ezartzeko garaian irizpide bezala erabiltzen 
dugu aurreko urteotan lortutako emaitzak oinarri izatea; 
aurreko helburua bete ez bada antzera mantenduko 
dugu eta bestela helburua handituz joango gara.

Alderaketak:
Gure sektoreko erakundeekin alderatzen gara eta, 
elementuaren arabera, Euskalit-ekin; Euskalit-eko 
adierazle bateriako datuei erreparatu izan diegu 
baita E-Informa ala Erkideko programen bitartez lortu 
ditzakegun datuei.

Adierazle ekonomiko-finantzieroen kasuan oinarritzat 
dugu sektoreko media baina konziente izanda gertuko 
lehiakideen datuak direla guretzat errealagoak; gainetik 
gauden egoeretan, gertuko lehiakideekin alderatzen 
gara eta gureak datu hobeak badira, aurreko hiru 
urteko gure emaitzik onena denboran mantentzen edo 
hobetzen saiatzea da erabiltzen dugun irizpide nagusia. 

Irizpidea: 
Sektoreko media > gertuko lehiakideak > azken hiru 
urtekoan emandako gure datu onena mantentzea ala 
gainditzea.

Pertsona eta bezeroen gogobetetasun adierazleei 
dagokionez 0-10 puntu bitartekoan, ulertzen dugu, 
emaitza bikaina izango dela 8tik aurrerako izaten 
bada puntuazioa. Gizarte-berrikuntza arloko emaitzen 
irizpide nagusiena da gure erakundean ditugun 
pertsona-bezero kopurua. Geroz eta pertsona gehiago 
bagara, geroz eta bezero gehiago baditugu… geroz eta 
pertsona gehiagorengana iristeko ahalmena dugu edo 
geroz eta ideia/hobetze neurri gehiago sortu beharko 
ditugu, hain zuzen.

R.1. ESTRATEGIA EMAITZAK

R.1.1. SALMENTAK

Urtetik urtera salmentek gorakada jasan dute; esfortzu 
handia egin dugu lan komertzialean eta bezeroen 
fidelizazioan. Azken urteotan lortu ditugun AA mailako 
bezero kopurua handitzen goaz eta fakturazioan nabari 
da.

R.1.2. LANGILEKO FAKTURAZIOA

Errentagarritasuna bermatzea bada gure erakundearen 
arrakastarako gako bat eta, besteak beste, langileko 
fakturazioari erreparatzen diogu neurketa egiteko. Garbi 
ikusten dugu sektorearekin eta lehiakideekin alderatuz 
azpitik goazela baina poliki-poliki hobetzen goaz. 

R.1.3. ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA
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Errentagarritasun ekonomikoak, negozioak irabaziak 
sortzeko duen gaitasuna erakusten digu bertako 
aktiborekin. Artemanek oso errentagarritasun 
ekonomiko altua dauka batik bat urteotan garatu izan 
duen aurrezki politika zorrotzagatik eta zorpetzerik ez 
duelako.

R.1.4. ZORPETZEA

Artemanek ez du epe luzeko zorrik. Erreserba fondo 
garrantzitsuak ditugu eta orain arteko inbertsioei 
altxortegiarekin egin izan diegu aurre. 

R.1.5. EBITDA

Gastu finantzarioak baino lehen enpresaren mozkinak 
adierazten ditu grafiko honek. Azken bi urtetan Arteman 
sektoreko mediara iritsi da eta lehiakide batzuek baino 
hobeto dago.

R.1.6. MANIOBRA FONDOA

Maniobra fondoa kontuan izaten dugu inbertsioen 
finantziazioa ondo burutu izan dugun neurtzeko. 
Enpresaren segurtasun finantzieroa handia da egindako 
inbertsio guztiak ondo finantziatu diren seinale. 

R.1.7. LIKIDEZIA

Aktibo likido asko du Artemanek baina etorkizun 
hurbilean Goiena-Arteman bazkidetza prozesua 
eguneratzen denean egoera sektoreko mediara 
gehiago hurbilduko da.

R.1.8. LANGILEEN BALORAZIO OROKORRA, 
FORMAZIO ORDUAK ETA LAN ANTOLAKUNTZA

Gure erakundeko pertsonen gogobetetasun orokorra, 
urtetik-urtera, goraka joan da azken urte hauetan. 
Entzute aktiboa, parte-hartzea, errekonozimendua, lan-
antolakuntza… hobetzen joan garen seinale. Oraindik 
badugu hobetzeko eta maila gorenean mantentzea da 
erronka. 
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R.1.9 AA MAILAKO BEZERO KOPURUA

Fakturazio maila altua ematen diguten AA bezeroen 
erakartzea izan da azken urteotako helburua. Goi 
mailako bezeroen bila joan gara.

R.1.10. BERRIKUNTZA KOPURUA

Etengabeko hobekuntzarekin konprometitutako 
erakunde gisa, urtetik-urtera hobetze ekintza/azkio 
ezberdinak burutu ditugu: 5S digitalak, artxibatze 
sistema berria, matxuren fitxa, etb.

R.2. BEZEROEN EMAITZAK

R.2.1. BEZERO KOPURUA

Urtetik urtera, bezero gehiagorekin ari gara lanean. 
Enpresaren hazkunde estrategiaren parte da. Pertsona 
gehiago, proiektu gehiago, bezero gehiago.

R.2.2. BEZERO FIDELEN KOPURUA

Bezero berriak lortzea ditugunak mantentzea baino 
garestiagoa dela aintzat hartuta bezeroen fidelitatea 
lantzeko akzioak burutu izan ditugu. Fidelak direla 
ulertzen dugu azken 4 ekitaldietan, gutxienez, 3tan 
gurekin egon izan badira.

R.2.3. BEZERO FIDELEN FAKTURAZIOA

Bereziki zentratu gara AA mailako bezeroak fidelizatzen. 
Beraie komunikazio zerbitzu/produktu gehigarriak eta 
aberatsagoak eskaintzen. 
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R.2.4. PROPOSAMENEN ARRAKASTA TASA

Proiektu eta bezero kopuruak igo ahala kudeaketa ere 
zailtzen ari zaigula jakin badakigu. Aurkezten ditugun 
proposamenetatik %60a inguru onartuak izaten dira. 
Esfortzu komertziala handia da eta azken urte hauetan 
mugan ibili gara. Ezin gara erlaxatu eta bezeroen 
proposamenei jarraipen gehiago egin behar diegula 
ohartuta gaude.

R.2.5. BEZEROEN GOGOBETETASUN OROKORRA

Azken urte hauetan gure bezeroen gogobetetasun maila 
neurtzeko online bidezko galdetegiak burutu izan ditugu 
baina bezeroen ezagutza maila handitzen doan einean 
ohartu gara ez dituztela estilo honetako galdetegiak 
atsegin. Horregatik, bada, 2017 urtean, AA mailako 
bezeroekin elkarrizketa saio-galdetegi sakona burutu 
genuen, Mondragon Unibertsitatearen laguntzarekin. 
Baina garrantzitsua deritzogu bezero berrien iritzia 
ezagutzea horregatik, bada, 2018 urtean orain gutxi 
lanean hasitako bezero berriei luzatu diegu prestatuta 
dugun online galdetegia.

R.3. PERTSONEN EMAITZAK

2013.urtean egin genuen lehenengoz Artemanen 
langileen gogobetetasun galdetegia Euskalit-ekoan 
oinarrituz. 2014.urtean zuzendaritzaren balorazio 
inkestaz gain, langileen gogobetetasuna ere neurtu 
zen eta 2015.urtean Euskalit-eko inkestarekin jarraitu 
genuen. Inkesta horien emaitza neurtzeko garrantzitsua 
da antzeko gaiei erantzuna ematea. 

2015.urtean egin zen “Komunikazioaren behatokian” 
ateratako ondorio bat izan zen inkesta berregin behar 
zela eta hori, langile guztien artean egitekoa izango 
zela. 2016.urtean langileen gogobetetasun galdetegiari 
ekarpenak egiteko aukera izan zuen taldeak. Formatu 
berezia eta pertsonalizatua izan zuen 2016.urtekoak 
eta egokiagoa suertatu zen. 

2017an eta 2018an egindako galdetegiak, oinarrian, 
2016koaren oso antzekoak izan dira. Urtetik urtera 
jasotako ekarpenekin aldaketa txikiren bat egin da, baina 
ezer garrantzitsurik. Gai hauen inguruko galderak egin 
dira: soldata, lan baldintzak, segurtasuna eta osasuna, 
lan ingurunea, laneko antolakuntza, komunikazioa eta 
lan giroa, errekonozimendua.

R.3.1. LANGILE KOPURUA

Artemanen misiotako bat da lanpostuak sustatzea. 
S.Ltik kooperatibara salto egin dugunetik lanpostuen 
eboluzioa positiboa da. Nahiz eta krisi garaiak izan, 
urterik urtera, lanpostuak mantentzeaz gain berriak 
sortu ditugu. 2013an zortzi pertsona ginen Artemanen 
eta 2017an hamahiru izatera iritsi gara.

R.3.2. LANGILEEN HARROTASUNA
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Harrotasun maila oso handia dugu gure erakundean; 
urtetik urtera zertxobait jeitsi den arren kontuan 
izan behar dugu geroz eta pertsona gehiago garela 
erakundean eta azken urteko galdetegian pertsona 
batek ez duela parte hartu. Dena den, aurreko urteetako 
emaitzen gainetik agertzen da 2018ko harrotasun maila.

R.3.3. LANEKO ANTOLAKUNTZA

Urteko planetan, estrategietan, prozesuen berrikuntza 
eta hobekuntzetan, etab. langileen iritzia da geroz eta 
gehiago hartzen zaiela kontuan. Artemaneko misio, 
bisio, balore, politika eta estrategiarekin identifikatuta 
sentitzen dira eta bitariko zuzendaritza ereduarekin 
daukaten asebetetze maila handitzen doa.

R.3.4. SOLDATAK

Soldata da gurean balorazio gutxien jasotzen duen 
aldagaia nahiz eta urtetik urtera langileen iritzia 
zertxobait hobetzen doan. Soldata eta lan egoera 
(lan motak, ardurak, arriskuak, ordutegiak, oporrak, 
irabazien banaketa) kalifikatzean eta Euskalit-eko 
datuei erreparatzen badiegu antzeko tendentziak 
jarraitzen ditugula ohartzen gara. 

R.3.5. PERTSONAL GASTUAK LANGILEKO

Sektoreko lehiakideek pertsona bakoitzeko duten 
langile gastua nahiko aldakorra dela ohartzen gara eta 
ez gaudela oso urruti. Poliki bada ere, urtetik-urtera, 
langilegoaren ordainketetan igoera txikia aplikatzen 
saiatzen gara.

R.3.6. KOMUNIKAZIOA ETA LAN GIROA

Arteman osatzen duten beste pertsonekin eta 
zuzendaritzarekin komunikazioa eta lan bileren 
laburpenak, berrikuntzak, albisteak, informazioa... 
jasotzeko bideen efikazia eta efizientziari dagokionez 
hobetzeko tartea dugula erakusten digu. Egia da, baina, 
azken urteotan pertsona berriak sartu direla erakundera 
eta honek zaildu egiten duela kudeaketa arlo guztietan 
jakinda zuzendaritza kideak ere proiektu kudeatzaile 
eta komertzial lanak burutzen dituztela. Hau da, ez 
daudela soilik zuzendaritza karguetan.

R.3.7. LAN BALDINTZAK

Gure pertsonak, urtetik urtera, profesionalki garatuagoak 
sentitzen dira. Bakoitzaren profilari egokitutako 
lanpostuak dituztela iruditzen zaie eta enpresak 
kontuan izaten dituztela bakoitzaren formazioa, 
sormena, autonomia... bultzatzeko. Dena den, 2017 
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urtean izandako lan kargaren gorakadaren ondorioz 
pertsonek ez dute Flexiworking programaren aukera 
guztietaz baliatzeko tarterik izan eta horrek eragina izan 
du azken emaitzetan.

R.3.8. FORMAZIO GASTUA

Etengabeko formazioa ezinbestekoa da gure 
erakundean. Kanpo formazioari dagokionean, urtetik 
urterako formazio gastua handitzen doa. 2017an 
izandako lan kargaren ondorio garbia izan da 
formaziorako aukera gutxiago eduki izana. Dena den, 
2018 urtean, aurreko urteotan izan dugun formazio 
inbertsiorik handiena burutuko dugu, batik bat, 
sormenarekin, arlo digitala eta hizkuntza gaitasunekin 
lotuta.

R.4. GIZARTEA EMAITZAK

Inguruko gizartearekin, gure pertsona, bezero eta 
hornitzaileekin konprometituak gaude.

R.4.1. WEBGUNEAN HASITAKO SAIO KOPURUA

Kanpo hornitzaile batek sortutako webgunea izan zen 
Artemaneko lehen erakuslehio digitala baina 2015 urtean 
Arteman markaren berdiseinuaren azterketa sakona 
egin genuen etxe barruan eta horrekin batera web berria 
estreinatu 2016 urte hasieran. Guztiz eguneratuta, itxura 
berrituta eta gailu guztietara egokituta, eduki interesgarriz 
hornituta bezero-hornitzaile-aliatu-gizartearekin erlazio-
natzeko tresna komertzial garrantzitsuena bilakatu da 
gure webgunea. 

R.4.2. WEBGUNEKO ORRIETARA BISITAK

2016 urtean estreinatu genuen web berria eta 
aurrekotik orrietara bisiten datuak 2015eko maiatzaren 
25etik abenduaren 31ra bitarteko datuak ditugu soilik. 
Dena den, arlo digitalean egindako inbertsioa eta 
martxan jarritako estrategiaren erakusle garbia da bisita 
kopuruen gorakada.

R.4.3. SARE SOZIALETAKO JARRAITZAILEAK
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Arlo digitalean egindako inbertsioa eta martxan jarritako 
estrategiaren erakusle garbia da sare sozialetan 
daukagun jarraitzaile kopuruaren gorakada.

R.4.4. JASOTAKO CURRICULUMAK

Ulertzen dugu, geroz eta ezagunagoak eta gurean 
lan egitea atsegingarrigoa den heinean lan eskaera 
gehiago jasoko ditugula. Horren harira, esan, pertsona 
horiei guztiei erantzuna ematen diegula. Beraien CVa 
jasotzen dugula esanez eta kontuan izango ditugula 
etorkizunean suertatu daitezkeen lanpostuetarako ala 
lan karga puntualetarako.

R.4.5. KONTSUMO EZBERDINAK

Paper-toner eta argindarraren kontsumoa neurtzen dugu 
eta neurri txikiak aplikatu ditugu etxe barruan kontsumoa 
jeisteko.

R.4.6. GIZARTE PROIEKTUAK

Urtetik urtera, gizarte proiektu ezberdinetan landutako 
akzio kopuruak goranzko joera du gurean; sari-
errekonozimendu ezberdinak (Cine Invisible, Tokikom 
sariak…), Arrasate-Udalatx, Euspot, EreindaJan, 
Korrika, dokumentalgintza lanak (Aulki Hutsak, 
Suminetik Bakera…).

R.4.7. JASOTAKO SARI/AITZEZPENAK

Egindako lana errekonozitua izan da. A Diploma, 
Tokikom errekonozimendua, Puntua aldizkarian 
agerpenak, Euspot-ekin lotuta elkarrizketa ezberdinak 
Goiena, Durango Azoka eta hedabide ezberdinetan… 

R.5. BERRIKUNTZA EMAITZAK
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Berrikuntza maila ertaina daukagula ulertzen dugu 
eta 2021 urterako goreneko mailan egotea da 
asmoa. Hobekuntza ezberdinak aplikatu ditugu 
gure erakundean azken urteotan (zuzendaritza eta 
kudeaketa eredu berriak, proiektuak kudeatzeko tresna 
berriak, aurrekontu eredu berriak, Artesynology, 5Sak, 
material gela, inbentarioak, mugikortasun plana, marka 
berria, slack kanala, etb.)

Azkeneko hausnarketa saiotik ateratako ideia 
nagusienak izan ziren etengabeko hobekuntza landu, 
praktika onak elikatuz; ideia berriak, berrikuntza eta 
sormena modu aktiboan lantzeko prozesuak aktibatu 
eta ausardia eta ekintzailetasuna sustatu, prospekzioa 
eta autoformazioa bultzatuz. 

R.5.1. INBERTSIO GASTUAREN ZENBATEKOA

Batik bat, inbertsio gastu guztiak gailu teknologikoen 
berritze eta eguneratzeari daude zuzenduta. Oso azkar 
zaharkitzen da teknologia gure sektorean eta baliabide 
hauek (ordenagailu parkea, ikus-entzunezko kamerak, 
gailuak...) berritzen joan behar gara.

R.5.2. TEKNOLOGIA EGUNERAKETAK

Teknologia berriek eskaintzen dizkigun aukera 
ezberdinei erreparatzen diegu laneko antolakuntza 
ala zerbitzuaren kalitatea hobetzeko. Wetransfer Plus, 
Vimeo Plus, Drobpox artxibatze sistema berria, Slack, 
Toggl, MyGearValue, ODDO Erp...

R.5.3. APLIKATUTAKO BERRIKUNTZA KOPURUA

Etengabeko hobekuntzarekin konprometitutako 
erakunde gisa, urtetik-urtera hobetze ekintza/azkio 
ezberdinak burutu ditugu: 5S digitalak, artxibatze 
sistema berria, matxuren fitxa, etb.

R.5.4. AZOKA/NETWORK ETA KANPO FORMAZIO 
SAIOAK 

Berritzeko testuingurua sortzeko oso garrantzitsua 
deritzogu azoka, network, jardunaldi eta kanpo formazio 
saioetan parte-hartzea. Bulegotik haratago, beste 
errealitate eta esperientzia batzuk ezagutu, harreman 
bide berriak sortu...
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