
 
 

DIRUEMAILEA / SUBVENCIONA: 
 

 

ANTOLATZAILEA / ORGANIZA:  

 
 

 
IKASTAROAK 2021 

 IKASTAROA GAIAK MODALITATEA ETA DATAK ORDUTEGIA LEKUA NORI ZUZENDUA 
1 NIRE ENPRESAREN 

KOMUNIKAZIOA 
Nire enpresaren komunikazioa: garatu zure 
negozioarentzat eraginkorra izango den komunikazio-
estrategia. Enpresak komunikazio-estrategia egokia badu, 
negozioa garatzen lagunduko du. 
PROGRAMA: 

- Komunikazioa: estrategia eta/edo operatiboa. 
- Zergatik, zertarako eta nola garatu komunikazio- 

estrategia bat. 
- Marka eta posizionamendua. 
- Komunikazio-plana 
- Komunikazio eraginkorra eta aplikazio praktikoa 

✓ Taldean (AURREZ-AURRE): 
Irailaren 21etik (asteartea) 
irailaren 23ra (osteguna) 

 
✓ BANAKAKO TUTORETZAK: 

Online edo aurrez aurre 
(ikasleen erabakiaren 
arabera) 

9:00etatik 
12:20ra 

MURGIA 
(eskualdeko 
beste 
udalerriren 
batekoek 
izena emanez 
gero, bertan 
ematen 
saiatuko gara) 

Eskualdeko 
langileak, 

enpresariak, 
ekintzaileak eta 

langabetuak 

2 

ERAKARRI ZURE 
PUBLIKOA 
 

Teknologia berriek negozioak egiteko modua goitik 
behera aldatu dute, izan onuragarri, izan kaltegarri. 
Ikastaro honen helburua da enpresa eta negozioei 
ezagutza eskaintzea, lantresna digitalen bidez 
bezeroarengana iristeko gaitasuna aprobetxatzeko. 
PROGRAMAK hiru atal ditu: 
1.- Sare sozialetarako edukia sortzea.  
2.- Mugikor edo tablet-en app-en bidez animazioak eta 
bideoak sortzea, sare sozialetarako.  
3.- Jendaurreko arretarako lantresnak. 

✓ Taldean (AURREZ-AURRE): 
Egunak: irailak 30, eta urriak 1, 
5 eta 6, 9:00etatik 12:30era. 

 
✓ BANAKAKO TUTORETZAK:  

ONLINE 
 

9:00etatik 
12:30ra 

MURGIA 
(eskualdeko 

beste 
udalerriren 
batekoek 

izena emanez 
gero, bertan 

ematen 
saiatuko gara) 

Eskualdeko 
langileak, 

enpresariak, 
ekintzaileak eta 

langabetuak 

3 

EXCEL, ENPRESA-
KUDEAKETARAKO 

Microsoft Excel – Atera etekina zure datuei. 
Excel hedadura handia duen programa da, baina askotan 
ez da ondo erabiltzen, edo ez zaio behar besteko etekina 
ateratzen. Ikastaro honetan,, ikasleek Excel-en bidez 
datuak kudeatzen ikasiko dute, modu guztiz praktikoan: 
operazioen eta zerrenden erabilera, informazioa erauztea, 
etab., ondoren erabakiak hartzera bideratuta. 

 
AURREZ AURRE: Urriak 7, 8, 14 

eta 15. 
(Parte hartzaile bakoitzak bere 

ekipoa ekarri behar du: 
ordenagailua, tablet-a, etab.) 

9:00etatik 
13:00era 

MURGIA 
(eskualdeko 

beste 
udalerriren 

batekoek izena 
emanez gero, 

bertan ematen 
saiatuko gara) 

Eskualdeko 
langileak, 

enpresariak, 
ekintzaileak eta 

langabetuak 
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 IKASTAROA GAIAK MODALITATEA ETA DATAK ORDUTEGIA LEKUA NORI ZUZENDUA 

4 

NIRE 
NEGOZIOAREN 
KUDEAKETA 

 
✓ Finantzen mundua: hastapenak 
✓ Zergen ordainketaren kontrola. TicketBai 
✓ Fakturazioa 

✓ Taldean (AURREZ-AURRE): 
Azaroaren 2tik 5era 
 
✓ BANAKAKO TUTORETZAK: 

Online edo aurrez aurre 
(ikasleen erabakiaren 
arabera) 

9:30 - 12:00 MURGIA 
(eskualdeko 

beste 
udalerriren 

batekoek izena 
emanez gero, 

bertan ematen 
saiatuko gara) 

Eskualdeko 
langileak, 

enpresariak, 
ekintzaileak eta 

langabetuak 

5 

EGIN ZURE 
NEGOZIOA 
ERAKARGARRI: 
ERAKUSLEIHOEN 
ETA SALMENTA-
GUNEAREN 
DEKORAZIOA   

ERAKUSLEIHOA, SALMENTAK HANDITZEKO 
ESTRATEGIA MODURA 
 
Establezimendu bateko eskaparatearen eta dekorazioaren 
helburua da bertako produktu eta/edo zerbitzuen 
salmenta sustatzea.  
Erakusleiho berezi eta erakargarri batek 
lehiakideengandik bereiziko zaitu, eta dendako joan-etorri 
kopurua areagotuko du. 
Erakusleihoan produktuak modu egokian erakusteak, 
balizko erosleak bertan geratzea, begiratzea eta dendara 
sartzea ekar dezake.  
PROGRAMA: 
1. Kontsumitzailearen jarrera 
2. Erosketa-prozesua 
3. Merchandising-a 
4. Eskaparatismoa 

✓ ONLINE: Urriaren 18tik 27ra  

✓ AURREZ AURRE: Urriaren 28an 
eta 29an 

10 saio: 8 online + 2, amaierakoak, 
aurrez aurre 

13.30etik 
15.30era, 
astelehenetik 
ostiralera 

 

IZARRA 
(eskualdeko 

beste 
udalerriren 

batekoek izena 
emanez gero, 

bertan ematen 
saiatuko gara) 

Eskualdeko 
langileak, 

enpresariak, 
ekintzaileak eta 

langabetuak 

 

✓ MATRIKULA: Dohainik 
✓ PLAZA KOPURU MUGATUA, izen-ematearen hurrenkera jarraituko da.  
✓ INFORMAZIOA eta IZEN-EMATEA: 

Gorbeialdeko Kuadrilla 
Udaletxe-plaza 1 zk., 2. ezkerra, 01130 Murgia (Araba) 

945 43 01 67 / ekonomia@gorbeialdea.eus 

mailto:ekonomia@gorbeialdea.eus

