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0. HITZAURREA 

Harreman publikoak eta marketin-ekitaldien antolamendua izeneko lan 

hau Irale egitasmoko R400 ikastaroan egin da, euskarazko ikasmaterialak 

sortzeko ikastaroan, hain zuzen. Gero eta garrantzia handiagoa dute harreman 

publikoen eta ekitaldien antolaketak, baina, zoritxarrez, esparru horietan ez 

dago euskarazko eduki nahikorik. Gabezia horri erantzutea izan da lan hau 

egiteko arrazoi nagusia, garrantzitsua baita eduki horiek eguneratu eta 

euskaraz izatea. Arloan dihardugun irakasle eta ikasleoi egin nahi izan diedan 

ekarpena da orriotan jasotakoa.  

Lan hau, batez ere, Marketineko eta Publizitateko goi-mailako heziketa-

zikloko bigarren mailarako egin da, Harreman Publikoak eta Marketin Ekitaldien 

Antolamendua ikasgairako. Bertan, oinarrizko eduki teorikoak azaltzen dira 

enpresako harreman publikoen eta marketin-ekitaldien antolaketaren inguruan. 

Lehenengo atalean lantzen dira harreman publikoen helburuak eta tresnak, 

baita profesionalak izan behar duen profila eta lanbide-etika ere. Horrez gain, 

irudi korporatiboak eta identitate korporatiboak duten garrantzia eta jarduerak 

komunikabideekin duen lotura estua ere aztertzen dira. 

Marketin-ekitaldien antolaketaren atalak hartzen du lanaren zatirik 

handiena: egungo ekitaldi motak eta formatuak, horiek antolatzeko prozesua 

eta faseak, parte hartzen duten eragileak eta behar diren baliabide nahiz 

zerbitzuak. Garrantzitsua da ekitaldiak jasangarriak izatea, eta ikuspegi 

horretan sakontzen saiatu naiz.  

Atal bakoitzaren bukaeran ariketak eta erronkak proposatu ditut, eduki 

teorikoak praktikatzeko. Lan osoa amaitzeko, berriz, hainbat kontzeptu 

argitzeko glosarioa dago (lehen aldiz agertzean * ikurra dutenak). Hitz horietako 

asko ingelesetik mailegatu dira eta asko erabiltzen dira. 

Zalantzarik gabe, komunikazio-esparruan lan egin nahi dutenentzat 

jarduera interesgarriak dira harreman publikoak eta ekitaldien antolaketa. 

Etorkizun oparoa dute, lanbide entretenigarriak dira eta ekimen ikusgarriak eta 

sormenezkoak antolatzeko aukera zabalak eskaintzen dituzte.  
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1. ENPRESETAKO HARREMAN PUBLIKOAK 

 

1.1. SARRERA 

Gaur egungo gizartean, gero eta garrantzia handiagoa du harreman 

publikoetako lanbideak. Izan ere, enpresek, erakundeek eta banakoek 

(pertsona ospetsuek, besteak beste) haien irudia edo marka sortu eta zaindu 

nahi izaten dute, eta, horretarako, behar-beharrezkoa da enpresetan 

profesional kualifikatuak izatea.  

Enpresa batek, bezeroez gain, baditu bestelako publiko edo xede-talde* 

batzuk ere: hornitzaileak, banatzaileak, lehiakideak, langileak, akzionistak eta 

administrazio publikoa, besteak beste. Harreman publikoen arduradunaren lana 

da enpresako publikoekin (enpresaren helburuetan eragina edota interesa izan 

dezakeen edozein talderekin) harremanak indartzea eta konbentzitzea, haien 

beharrak ezagutuz eta informazioa emanez. 

Ondorioz, komunikazioko bi estrategia dira harreman publikoak eta 

ekitaldien antolaketa, eta enpresek kontuan hartzen dituzte komunikazio-

planak* egitean (ikus 1.1. irudia). 

 

 
1.1. irudia. Harreman publikoak eta ekitaldi korporatiboak marketin-mixaren barnean. 



7 

1.2. HARREMAN PUBLIKOAK: KONTZEPTUA ETA HELBURUAK 

Harreman publikoak kontzeptua ingeleseko public relations esamoldetik 

dator eta “publikoekin harremanak” esan nahi du. AEBetan hasi ziren erabiltzen 

1900. urte inguruan, instituzioek, enpresek, finantza-erakundeek eta politikariek 

eskatuta. Izan ere, horiek guztiek iritzi publikoa ezagutu eta ulertzeko beharra 

sumatu zuten. Gizartea ordutik hona aldatu egin da, eta gaur egun esanahi 

hauek ditu harreman publikoen kontzeptuak: 

● Enpresa, elkarte edo erakunde batek egindako jarduera multzoa. 

Jarduera horiek unean uneko publikoarekin batera egin ohi dira, 

enpresaren sinesgarritasuna, konfiantza eta irudi ona sortzeko. 

● Harreman publikoen lanbidean aritzen den profesionala. Enpresako 

kidea da, eta erakundearen irudia sortu, mantendu eta hobetzen 

ahalegintzen da iritzi publikoan eragiteko. 

● Enpresaren goi-zuzendaritzaren zerbitzuan dagoen tresna. Enpresaren 

eta publikoaren arteko bitartekaria da, enpresak publikoekin harreman 

ona izatea du helburu eta zenbait egoeraren berri ematea komeni den 

ala ez aztertzen du, erakutsi nahi den irudia kontuan izanda.  

● Enpresentzat, lehiakideetatik bereizteko ikurra. Adierazpen-, 

publizitate-, marketin- eta komunikazio-teknika zehatzak erabiltzen ditu. 

 

Harreman publikoen helburu orokorra da enpresako publikoekin harreman 

ona izatea, hau da, haien onarpena, konfiantza eta babesa lortzea, mantentzea 

edota berreskuratzea. Publiko motaren arabera erabakitzen dute enpresako eta 

erakundeko antolatzaileek zein estrategia eta jarduera martxan jarri. Azken 

helburua, betiere, publikoek enpresari laguntzea da. 

Aipatutako helburu orokorraz gain, harreman publikoek badituzte helburu 

espezifiko batzuk ere. Hona hemen horietako batzuk: 

● Enpresari buruzko informazioa zabaldu eta transmititzea. 

● Jendeari ideia edo produktu batekiko interesa piztea eta haien arreta 

erakartzea. 
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● Enpresaren irudi ona transmititzea inguruan eta gizartean, 

sinesgarritasuna, estimazioa eta ospe sozial ona lortzeko. Beharrezkoa 

baldin bada, krisi-garaietarako estrategiak prestatzea. 

● Enpresako langileak enpresaren parte sentitzea eta guztiek helburu 

berberen alde lan egitea. 

● Enpresako saltzaileak motibatzea. 

● Promozio-kostuak murriztea. 

● Pozik dauden bezeroek ingurukoei produktuen berri ematea eta iritzi 

ona zabaltzea. 

● Eragin-sortzaileengan* (influencer-engan), iritzi-liderrengan* eta 

bestelako preskriptoreengan eragitea. 

● Gizartean giro ona sortzea: elkar ulertzea, konfiantza izatea, 

lankidetzan aritzea enpresa eta iritzi publikoa. 

 

Laburbilduz, harreman publikoak enpresa edota erakunde batean 

egindako jarduera profesionalak dira. Koordinatutako komunikazio-ekintza 

iraunkorrak dira, eta komunikazio-planean jasota egon behar du zein ekintza, 

tresna edota teknika erabiliko den publiko mota edo xede-talde bakoitzarekin. 

Dena den, enpresako harreman publikoen arduradunak unearen eta publiko 

motaren arabera hartzen ditu erabakiak, eta haren lana ezinbestekoa izaten da 

krisi-garaietan. 

 

1.2  irudia. Harreman publikoen tresnetako batzuk. 

Jardueren hartzaileak, gehienetan, bezeroak, hornitzaileak eta 

komunikabideak izaten dira. Horiez gain, honako talde hauek ere bai: 

 

 
sare 

 sozialak 

 

 
web-orriak 

 

 
publizitatea 

 

 
barne-bilerak 

 

 
ekitaldiak 

 
 

albistegiak / 
aldizkariak 

 

 
prentsaurrekoak 
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● xede-taldeetako beste publiko batzuk (langileak, bazkideak, 

banatzaileak…) 

● iritzi-liderrak eta eragin-sortzaileak 

● agintariak eta erakunde arautzaileak 

● presio-taldeak eta aktibistak 

● analistak eta finantza-komunitatea 

● sindikatuak eta enpresa-batzordeak 

● gizartea, oro har 

  

1.3. HARREMAN PUBLIKOEN TRESNAK 

Unitate honetako 1.2. irudian daude harreman publikoetan erabili ohi diren 

tresnetako batzuk eta egin ohi diren ekintzak. Kontuan hartu behar da tresna 

edo ekintza horiek baldintzatuta egoten direla; enpresak dituen helburuek, 

publiko motak, aurrekontuak eta bestelako ezaugarriek baldintzatuta, alegia. 

Gauzak horrela, xede-taldeak sailkatzeko erabiltzen den irizpide bera 

erabil daiteke tresna horiek sailkatzeko: publikoa enpresa barnekoa ala 

kanpokoa den. Barne-publikoa langileek eta bazkideek osatzen dute, kanpo-

publikoan, berriz, hainbat talde sartzen dira: bezero errealak nahiz potentzialak, 

hornitzaileak, banatzaileak, lehiakideak, komunikabideak, administrazio 

publikoak, sindikatuak eta eragin-sortzaileak, besteak beste.  

Honako hauek dira barne-publikoarekin erabiltzen dituzten tresnak: 

● ongietorria emateko eskuliburua 

● iradokizun-postontziak 

● informazioa emateko edo kezkak argitzeko aldizkako bilerak 

● aldizkariak edo buletin informatiboak 

● gutun pertsonalizatuak 

● ohar- edo iragarki-taula 

● langileen gustuen eta beharren berri ematen duten inkestak 

Honako hauek, berriz, kanpo-publikoarekin erabiltzen direnak: 

● Komunikabideen bitartez zabaldu daitezkeen tresnak: publizitatea, 

berriak, prentsaurrekoak, prentsa-oharrak, elkarrizketak, erreportajeak 

eta abar. 
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● Enpresa edota produktua promozionatzeko tresnak: hitzaldiak, 

jardunaldiak, merkataritza-azokak, idatzizko materiala (aldizkariak, esku-

orriak, liburuxkak), ikus-entzunezkoak, opariak... 

● Akzionistei eta bezeroei informazio berezia emateko tresnak: ongietorri-

gutunak, txostenak, urteko memoria edo enpresara bisita, besteak beste. 

● Sare sozialak eta web-orria: gaur egun, sare sozialak ezinbestekoak dira 

jende gehiagorengana iristen direlako eta merkeagoa izan daitekeelako. 

● Nobedadeak aurkezteko marketin-ekitaldiak: irekierak, produktu eta 

zerbitzu berriak merkaturatzea, enpresa edo marka promozionatzeko 

jaialdiak... 

● Babesle izatea: kirol-ekitaldietan, irrati eta telebistako programetan eta  

musika-jaialdietan, besteak beste. 

● Mezenasgoa: sariak, dohaintzak eta bekak ematea gizarteko erakunde 

eta fundazioei. 

● Zerbitzu publikoen mesederako jarduerak: bezeroentzako arreta-

bulegoak, gizarte-onurako kanpainak... 

● Hainbat ekimeni elkartasuna adieraztea eragin-sortzaileen eta lobbyen 

onespena lortzeko. 

● Ikerketarako tresna informatikoak: xede-taldeen datu-baseez gain, badira 

beste hainbat tresna informatiko interesgarri ere (aplikazioak, bilatzaileak 

eta programak). Esaterako, Prweb, Help a reporter out, Meltwater eta 

Much rack. Oro har, tresna horiek balio dute kazetaritza-artikuluen 

jarraipena egiteko eta sare sozialetan azterketak egiteko. 

 

1.3 irudia. Harreman publikoen profesionala agerraldi batean. 
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1.4. JARDUERAREN EZAUGARRIAK ETA PROFESIONALAREN PROFILA 

Honako hauek dira harreman publikoen jardueraren ezaugarri orokorrak: 

● Ohiko jarduera da eta planifikatuta dago. 

● Mezuetan nahiz ekintzetan ez dago salmentarako proposamen zuzenik, 

baina bai zeharkakoa. 

● Zabaltzen diren mezuak publizitatekoak baino leunagoak izaten dira, 

sinesgarriagoak ere bai, batez ere enpresakoa ez den norbaitek 

jaulkitakoak badira.  

● Publiko askori zuzendutako jarduera izaten da. 

● Zenbait kasutan, ezin da errepikatu (esaterako, enpresak zabaldutako 

albisteetan). 

● Harreman publikoen jarduera ez dago beti lotuta enpresarekin eta 

enpresaren produktuekin. 

Harreman publikoetan aritzen den profesionalak arloa ongi ezagutu behar 

du, lana ahalik eta ondoen egiteko. Izan ere, eguneroko lanean  enpresako sail 

askorekin izaten du hartu-emana, baita enpresatik kanpoko jende askorekin 

ere. Hori dela eta, honako ezaugarri hauek izan ohi ditu harreman publikoetan 

diharduenak:  

● Harreman publikoetarako tresnak eta komunikazio-teknikak ezagutzea 

eta trebetasun sozialak izatea. 

● Protokoloa ezagutzea eta ekitaldiak planifikatzen jakitea. 

● Marketin eta publizitateko ezagutza teknikoak izatea, baita 

administrazioari, aurrekontuei eta informatikari buruzkoak ere. 

● Komunikabideak ezagutzea eta erabiltzen jakitea, sare sozialak barne.  

● Hizkuntzak jakitea. 

Ikasketez harago, harreman publikoetako profesionalak bestelako hainbat 

ezaugarri eta trebezia ere izan ohi ditu. Honako hauek dira aipagarrienak: 

● Lanerako bokazioa eta jarrera proaktiboa. 
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● Zereginen aurrean arduraz aritzea, eta lanak, ordutegiak eta epeak 

zorrotz betetzea. 

● Konbentzitzeko eta negoziatzeko gaitasuna izatea. 

● Pazientzia handikoa eta baikorra izatea. 

● Dinamikoa izatea eta gaur eguneko kontuen berri izatea. 

● Diplomatikoa eta tolerantea izatea, mota askotako pertsonekin eta iritzi 

ezberdinekoekin aritu behar baitu. 

● Egoerak aztertzeko ikuspegi kritikoa izatea, krisi-egoerei aurrea 

hartzeko. 

● Aukerak ikusteko gai izatea, unerik egokienaz baliatzeko. 

● Arazoen aurrean erabakiak hartzeko gai izatea. 

● Sormen handikoa eta originala izatea, besteak harritzeko. 

 

1.5. HARREMAN PUBLIKOAK ENPRESEN KOMUNIKAZIO-

ESTRATEGIAREN BARRUAN 

Enpresen marketin-mixaren promozio- eta komunikazio-arloaren baitan 

daude salmenta-promozioa, publizitatea eta harreman publikoen atalak. 

Salmenta-promozioak epe laburreko salmentak lortzeko egiten dira, eta,  

publizitatea, berriz, epe ertaineko salmentetarako; publizitateak eragina du 

produktuaren, markaren edota enpresaren posizionamenduan*. Harreman 

publikoen atalak, azkenik, epe luzeko salmentak lortu eta enpresaren 

posizionamenduan eragiten du. 

Horiek horrela, enpresa-munduan indarra hartzen ari dira harreman 

publikoak; izan ere, publizitatea boterea galtzen ari da sektoreko kostuak gero 

eta handiagoak direlako, zappingagatik, gero eta iragarki originalagoak 

eskatzen dituztelako, eta abar. Dena den, batera planifikatu behar dira 

publizitatea eta harreman publikoak, eta marketin-sailak erabaki behar du 

aurrekontua nola banatu bi tresna horien artean. 

Harreman publikoen arloa, oro har, enpresako marketin-sailaren barnean 

egoten da, baina enpresa handietan ohikoa da harreman publikoen edota 

kanpo-harremanen sail propioa egotea ere. Sail horrek marketin-arlotik 

haragoko ekintzak bultzatzen ditu enpresetan. 
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1.4 irudia. Ivy Lee, harreman publikoen “aita”. 

Enpresaren aldeko merkataritza-funtsa* sortzeko, harreman publikoen 

saila arduratzen da enpresa eta publikoak harremanetan jartzeaz eta bata 

besteari informazioa emateaz. Halaber, bitartekari gisa jarduten du enpresaren 

aurkako publizitatea zabaltzen bada. Edonola ere, marketin-arloan honako 

zeregin hauetan ere parte hartzen du harreman publikoen sailak: 

● Produktu berriak merkaturatzen. 

● Merkatu helduetan birkokatzen (gainbeheran dauden produktuen 

kasuan, adibidez). 

● Produktu-kategoria zehatz baten aldeko interesa pizten (esaterako, 

ospe txarreko produktuengan). 

● Xede-talde espezifikoengan eragiten. 

● Arazo publikoak izan dituzten produktuak babesten. 

● Produktuei mesede egingo dien irudi korporatiboa sortzen. 

 

1.6. IDENTITATE KORPORATIBOA ETA IRUDI KORPORATIBOA 

Enpresa-munduan irudi batek mila hitzek baino gehiago balio duenez, 

enpresek inbertsio handiak egiten dituzte haien irudia eta ospea hobetzeko. 

Sarritan nahastu egiten ditugu identitate korporatibo eta irudi korporatibo 

kontzeptuak. Lotura baduten arren, ez dira gauza bera. 

Identitate korporatiboak azaltzen du enpresaren edota markaren 

nortasuna, filosofia eta balioak islatzen ditu eta enpresak zer izan nahi duen 

erakusten du. Enpresak berak sortzen du identitate hori lehiakideetatik bereizi 

eta nabarmentzeko. Ahoskatzen eta ikusten diren alderdiez gain (eskaintzen 

dituen produktuak eta zerbitzuak, marka, eslogana, logotipoa, diseinu 

korporatiboa, enpresa-uniformea...), zentzumenekin lotura duten alderdiak ere 
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izan ohi ditu: irudi mentala, emozioak, usainak, zaporeak, enpresaren filosofia, 

misioa, balioak, jarrera, ohiturak, metodoak eta merkatuko posizionamendua, 

besteak beste. 

Identitate korporatiboa irudi korporatibo bihurtzen da enpresako ateak 

igaro eta pertsonen burura pasatzen denean, irudi korporatiboa xede-taldeek 

enpresari buruz duten pertzepzioa eta iritzia baita. Hasiera batean, publikoa 

enpresa ezagutzen hasten denean, iritzi hori enpresaren edo markaren 

izenarekin eta ikusten diren alderdiekin osatzen da, batez ere (hitzezko 

identitatea eta identitate bisuala). Gerora, ordea, enpresarekin hartu-emanean 

aritzean, iritzian eragin handiagoa dute enpresak xede-taldeekin duen 

jokabideak eta publikoak enpresarekin bizitako esperientziak eta emozioak. 

Ideia eta irudi multzo horiek baldintzatu egiten dute bezeroak enpresarekiko 

duen jarrera eta, ondorioz, baita enpresak merkatuan izango duen ospea ere. 

Enpresak ezin du kontrolatu publikoak zein irudi korporatibo sortzen duen, 

baina mezu egokien bidez badu iritzietan eragiteko gaitasuna. Horretarako, 

enpresak komunikazio- eta marka-estrategiak diseinatzen ditu: publizitate-

kanpainak, edukien marketina* eta branding*-a, esate baterako. Komunikazio-

estrategiak ezinbestean jarri behar izaten dira martxan enpresak irudi 

korporatibo kaskarra duenean; izan ere, hori egin ezean, xede-taldeak galdu 

egingo du enpresarekiko konfiantza eta, ondorioz, salmentak jaitsi egingo dira. 

Irudi korporatiboa enpresak esandako eta egindako gauzek osatzen dute, eta 

biek bat etorri behar dute irudia ez kaltetzeko. 

 

1.5 irudia. Zubietako erraustegiaren aurkako manifestazioa. Presio-taldeek gizartea 

mobilizatzen dute, denen artean enpresen eta erakunde publikoen erabaki 

eztabaidagarriak salatzeko eta geldiarazteko. 
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Laburbilduz, enpresa guztiek behar dute irudi korporatibo ona. Horregatik, 

hainbat neurri hartzen dituzte gizartearekin konprometitutako irudi erakargarri 

eta modernoa lortzeko: 

● Enpresako langileentzat. Lan-giro ona sortzeko helburua dute: 

informazioa banatzea, partaidetza bultzatzea, motibatzea, pizgarriak 

eskaintzea, doako ikastaroak antolatzea, soldata hobetzea, bekak 

ematea, jangelak sortzea, eta abar. 

● Bezeroentzat. Bezeroari kalitatezko zerbitzua eta tratu ona eskaini 

behar zaizkio. Horrez gain, benetako eta doako informazioa eman 

behar zaio promozioetan eta eskaintzetan, eta erraztasunak kredituak 

lortzeko eta ordainketak atzeratzeko.  

● Gizartearentzat. Herritarrek enpresarekiko iritzi ona izan ohi dute 

enpresak gizartean eragin eta bertako jardueretan parte hartzen badu. 

Normalean hedabideetan agertzen dira, iritzi publikoak enpresak 

gizarte-onurarako egiten duenaren berri izan dezan. Horregatik, komeni 

da enpresako harreman publikoen arduradunek iritzi publikoaren izaera 

eta funtzionatzeko modua ulertzea, herritarren beharrei ahalik eta 

ongien erantzuteko. 

 

1.7. ESKULIBURU KORPORATIBOA DISEINATZEA 

Enpresa batzuek haien identitate korporatiboa eskuliburu korporatiboan 

idatzita izan ohi dute. Dokumentu horrek ziurtatzen du enpresaren marka edo 

izena ondo erabiltzen dela, eta, halaber, azaltzen du zein diren 

lehiakideengandik bereizten dituen estrategiak. Horrez gain, bertan jasotzen 

dira identitate bisualeko irudiak izan behar dituen ezaugarri nagusiak (argia, 

erakargarria, bereizgarria eta gogoraerraza izatea) eta irudi hori beste egoera 

batzuetara moldatzeko gakoak ere bai.  

Horregatik guztiagatik, eskuliburu hori kontsultarako funtsezko tresna da 

enpresako komunikazio-ekintzak diseinatzen eta gauzatzen dihardutenentzat. 

Halaber, komeni da enpresako langileen eskura ere jartzea, enpresa hobeto 

ezagutzeko. 
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Labur esanda, honako informazio hau azaltzen da eskuliburu 

korporatiboan: 

● Erakundearen filosofia: xedea, ikuspegia, balioak, langileek bete 

beharreko arauak... 

● Ikusten diren elementuak: izena, ikurrak, logoa, tipografia, uniformeak, 

gutun-azalak, argitalpenak, web-orrien diseinua eta edukiak... 

● Identitate korporatiboa hainbat egoeratan erabiltzeko parametroak. 

● Langileen, goi-karguen eta hasiberrien gida, eta proposamenei eta 

kexei erantzutekoa. 

Eskuliburu korporatiboa ez da dokumentu itxia eta zurruna, bizia eta 

eguneratu beharrekoa baizik. Erraz erabiltzeko modukoa izan behar du eta 

enpresako kide guztiek bere egin behar dute. Sarritan, enpresako harreman 

publikoen arduradunaren lana izaten da eskuliburua egitea eta zabaltzea. 

 

1.8. HARREMAN PUBLIKOEN FASEAK 

Harreman publikoen prozesua ziklikoa izaten da eta 4 fase hauek ditu 

enpresaren eta inguruaren arteko arazoak konpontzeko edota aukera berriak 

sortzeko: 

1. Egoera aztertzea. Arazoren bat dagoenean, zerk sortu duen eta nola 

konpon litekeen aztertu behar da: zergatiak, bezeroen jarrerak eta 

iritziak, zein publiko motari eragiten dion, horiengana iristeko teknikak eta 

bideak… Informazio hori guztia lortzeko, lehen mailako eta bigarren 

mailako iturriak daude. Lehen mailako informazioa esaten zaio 

ikertzaileek kasu horretarako espresuki jasotakoari, eta bigarren 

mailakoa, aldiz, aurretik jasotakoari, beste kasu baterako bildutakoari.  

Informazioa eskuratzeko, metodo kuantitatiboak eta kualitatiboak 

erabiltzen dituzte harreman publikoetako profesionalek. Kuantitatiboak 

neurtzeko, zenbatzeko eta aurkezteko errazak izaten dira; kualitatiboak, 

aldiz, neurtzeko zailagoak eta konplexuagoak dira, atributuak, 

ezaugarriak edota jarrerak aztertzen dituztelako, baina kuantitatiboek 

baino informazio aberatsagoa ematen dute. 
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2. Estrategia zehaztea. Egoera aztertu ondoren, helburuak definitu eta 

horiek lortzeko zein ekintza egin erabaki behar da: estrategia diseinatu 

behar da. Helburuek errealistak eta lortzeko modukoak izan behar dute, 

argiak, zehatzak eta neurgarriak, alegia. Halaber, epeka antolatzeko eta 

dirutan neurtzeko modukoak izateaz gain, zuzendaritzak ontzat eman 

behar ditu. 

Estrategia da helburuak lortzeko bide-orria. Estrategia egokia hautatzea 

zaila den arren, ondo zehaztuz gero saihestu egiten da inprobisazioan 

aritzea eta bat-bateko erabakiak hartzea. Horretarako, kontuan hartu 

behar dira, batetik, azterketa-fasean lortutako emaitzak, eta, bestetik, 

finkatu diren helburuak hobekien lortzeko modua. Argi izan behar da 

aukeratutako estrategiak baldintzatzen duela, neurri handi batean, 

harreman publikoen ekintzak arrakasta izango duen ala ez. 

3. Komunikazioa. Ikerketa-fasean aukeratutako xede-taldearen 

ezaugarriak kontuan hartuta erabaki behar da zein den mezurik egokiena 

eta nola iritsiko den mezu hori hartzaileengana. Hizkuntza argia erabili 

behar da, zuzena eta egokia, eta komunikatzeko moduaz ere hausnartu 

egin behar da. Hartara, produktu berriak merkaturatzeko ematen diren 

pauso berberak eman ohi dira mezua zabaltzeko ere: 

● Test-aurrea: kanpaina abiatu aurretik edota arazo jakin bat iritzi 

publikora iritsi aurretik egiten da. Aukeratutako xede-taldearen 

antzeko ezaugarriak dituen taldetxo baten erreakzioak aztertzen 

dira,  teknika kuantitatibo zein kualitatiboak erabiliz (focus groups, 

talde naturalak, galdetegiak, elkarrizketa sakonak, eta abar). 

● Promoziorako komunikazioa: kanpaina abiatzen denean edota 

arazoa iritzi publikora iristen denean egiten da. Ziurtatu egin behar 

da xede-taldeak mezua ulertuko duela, kanpaina ekonomikoki 

bideragarria dela eta enpresak onurak izango dituela.  

● Test ondorena: kanpaina abiatu eta gero egiten da, galdetegi 

bidez, eragina aztertzeko: ea publikoarengana iritsi den zabaldu 

nahi zen mezua edo marka, gogoratze-maila, mezuaren eragin 

arrazional eta emozionala, marka edo produktuarekiko jarrera 

aldatzea... Emaitzak aztertuta, enpresak indartu egin ditzake 
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kanpainan ondo funtzionatu duten elementuak, eta, aldiz, kendu 

balio izan ez dutenak.   

 

4. Emaitzak ebaluatzea. Ebaluazioa etenik gabeko prozesua da harreman 

publikoen helburuak kontrolatzeko eta azken balorazioa egiteko. 

Ebaluazioa egiteko ez da bukaerara arte itxaron behar, unean uneko 

akatsak eta gabeziak detektatzea komeni baita. Izan ere, askoz 

errazagoa da gorabeherak gertatu bezain laster konpontzea bukaeran 

akats guztiak zuzentzea baino. 

  Beraz, ebaluazioa bi modu hauetara egiten da: 

● Ebaluazioaren epe laburreko kontrolean: asteroko txostenak 

erakusten du helburu bakoitzaren lorpen-maila. 

● Emaitzen epe luzeko ebaluazioan: ezarritako helburu orokorrak 

lortu diren ala ez, eta emaitza horiek nola baloratu edo neurtu diren. 

Ekintza, kanpaina edo programa bukatzean komeni da ondo 

egindako gauzen eta akatsen berri ematea, baita lortutako eragina 

neurtzea ere. 

 

Ezarritako helburu zehatzak lortzea helburu orokorra lortu den seinale 

izaten da. Beraz, prozesua bukatzeko, zuzendaritzaren esku jarri behar dira 

fase guztien berri ematen duen txostena eta erabilitako dokumentu guztiak; 

horiek aztertuta, zuzendaritzak erabakiko du ea esperotako etekina atera zaion 

inbertitutako diruari eta denborari eta enpresaren irudia hobetu den edo 

salmentak igo diren.   

 

1.9. GIZARTE-ERANTZUKIZUN KORPORATIBOA ETA LANBIDE-ETIKA 

Gizarte-erantzukizun korporatiboak hainbat esanahi ditu. Atal honetan, 

horietako 3 azaltzen dira: 

● Enpresen borondatezko ekarpen aktiboa da; legea betetzetik harago, 

gizartearen, ingurumenaren eta ekonomiaren onerako egindakoa. 

Enpresek hainbat ekintza egiten dituzte, enpresan bertan eta kanpoan, 

enpresaren lehiakortasuna eta balio erantsia handitzeko. 
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● Enpresek arrakasta lortzea da balio etikoak, ingurumena, pertsonak eta 

komunitatea errespetatuz. 

● Enpresek, erabakiak hartzean, kontuan izatea haien jarduerek zein 

ondorio dituzten ingurumenean, langileengan eta gizartean, eta 

ikuspegi horrekin lan egitea.  

 

1.6 irudia. Ekonomia solidario eta alternatiboko erakundeak biltzen dira Reasen. 

Gizarte-erantzukizun korporatiboa XIX. mendeko kooperatiben eta 

elkarteen inguruan sortu zen, erakunde haietan saiatu baitziren uztartzen 

enpresen eraginkortasuna eta printzipio sozialak (demokrazia, autolaguntza, 

komunitatearekin elkartasuna eta banaketa-justizia, besteak beste). Gaur egun, 

ekonomia sozialeko enpresak dira gizarte-erantzukizun korporatiboaren 

adierazle nagusiak eta enpresaren kudeaketako jarduera eta sail guztiei 

eragiten die: 

● Giza eskubideak. Enpresek derrigor bete behar dituzte nazioarteko 

giza eskubideen arauak. 

● Lan-eskubideak. Enpresek bete eta betearazi egin behar dituzte 

Lanaren Nazioarteko Erakundeak aitortutako langileen oinarrizko 

eskubideak. 

● Kontsumitzaileen eskubideak. Enpresek kontsumitzaileen eskubideak 

errespetatu behar dituzte produktuen ekoizpen, banaketa eta 

salmentako etapa guztietan. 

● Jasangarritasuna. Enpresek ingurumena errespetatuz lan egin behar 

dute, ekoizpen eta kontsumo jasangarriaren oinarrien arabera. 

● Osasuna eta bizi-baldintzak. Enpresek bermatu behar dute jarduten 

duten lurraldean bizi diren komunitateko kide guztiek osasun ona eta 
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bizi-baldintza duinak dituztela, hala nola elikagaiak, etxebizitza, ur-

hornidura, hezkuntza, osasuna eta prebentzioa…  

● Ustelkeria mota guztien aurkako borroka. Enpresek gardentasuna 

bermatu behar dute kontuetan, dokumentuetan eta jarduten duten 

herrialdeetako enpresa, administrazio eta botere publikoekiko 

harremanetan. 

Gobernuek eta instituzioek gero eta garrantzia handiagoa ematen badiote 

ere, tamalez, oraindik ez dago gizarte-erantzukizun korporatiboa neurtzeko 

estandarrik. Prohumana izeneko metodologia, esaterako, ikasketa- eta 

hobekuntza-tresna moduan erabiltzen dute enpresek jasangarritasuna kudeatu 

eta ebaluatzeko, baina objektiboki ezin da neurtu, eta ez du balio beste 

enpresekin alderatzeko ere. Areago, enpresa askok (multinazionalek, batez 

ere) gizarte-erantzukizun korporatiboa irudia garbitzeko marketin-estrategia 

moduan erabiltzen dute oraindik. 

Bestalde, harreman publikoen profesionalek haien lanean gizarte-

erantzukizunez aritzeko betebehar morala dute; lanbide-etika deritzo horri, eta 

hauek dira ezaugarri nagusiak: 

● Enpresaren interesak norberaren interesen gainetik daude, baina ez da 

ahaztu behar gizartearekiko konpromisoa.  

● Zuhur jokatu behar da laneko harremanetan eta jardueretan.  

● Profesionala izan: eginkizunak antolatu, prestatu, arrazoitu eta beti egia 

esan (bezeroen konfiantzari ez hutsik egin).   

● Lagundu langileak trebatzen, etorkizunean enpresak profesionalak 

izango dituela ziurtatzeko. Saihestu intrusismoa eta lehia bidegabea. 

 

1.10. HARREMAN PUBLIKOAK ETA IRITZI PUBLIKOA 

Iritzi publikoa adierazpen kolektiboa da, helburu, behar edota ideiengatik 

bat egin duten banako askoren iritziekin osatutakoa, hain zuzen ere. Gai jakin 

baten iritzi publikoa osatzen dute gai horretan interesa dutenek eta gaiaren 

ondorioak jasan ditzaketenek. 
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Iritziak, normalean, ez du luze irauten jendearen buruan, baina 

zenbaitetan ez da horrela izaten; adibidez, gaiak jendeari zuzenean eragiten 

dionean, edota jendeak gaiaren inguruan jarrera aktiboa hartzen duenean. Gaur 

egungo gizartean, iritzi publikoan eragiten saiatzen dira esparru eta maila 

askotan eta ideia-jasa izugarria izaten da jendeak iritzi jakin bat izan dezan.  

Hainbat eragilek sortzen dute iritzi publikoa, hala nola alderdi politikoek,  

masa-komunikabideek, pertsona ospetsuek, egunkarietako irakurleen gutunek 

eta iritzi-inkestek. Horiez gain, eragin handia du herritarrek duten hezkuntza-

mailak, informazioak, propagandak eta publizitateak ere. Adituen ikerketen 

arabera, publiko orokorra “astintzen” duten gertaerek ere ahalmen handia dute 

iritzi publikoa sortzeko. 

Gaur egun, iritzi publikoan eragin handia dute teknologia berriek (sare 

sozialak, blogak, App-ak...) eta ezinbestekoa da ondo kudeatzen jakitea 

enpresaren irudia ez kaltetzeko. Halaber, bi eragile hauek ere kontuan izan 

behar dira: 

● Iritzi-liderrak. Jendearengan eragiteko ahalmen handia duten pertsonak 

dira eta honako ezaugarri hauek dituzte: adituak dira gai edo sektore 

batean, interes handia erakusten dute, komunikabideak jarraitzen dituzte 

eta ondo informatuta daude, ideia berriak hartzen lehenak izaten dira, 

antolatzaile onak dira eta jendeak parte hartzea lortzen dute. Iritzi-liderrei 

errespetu handia diete entzuleek eta, sarritan, pertsona ospetsuak izaten 

dira (kazetariak, telebistako pertsonaiak...). 

● Eragin-sortzaileak. Azken urteotan denon ahotan daude influencer-ak. 

Eragin-sortzaileek sare sozialak erabiltzen dituzte mezuak zabaltzeko 

eta jarraitzaile asko izaten dituzte. Diskretuak izan ohi dira, eta horrek 

sinesgarritasuna ematen die; edukiez gain, argazkiak eta irudi 

ikusgarriak argitaratzen dituzte jarraitzaileak lortzeko. Gainera, asko 

zaintzen dituzte ordutegia, argitaratzen dutenaren itxura eta kontuan 

hartzen dituzte jarraitzaileen eskaerak. 

 

Bi eragile horien arteko alderik handiena hauxe da: eragin-sortzaileak 

jendeak aukeratzen ditu (esaten edo egiten duena gustatzen zaielako), eta, 
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aldiz, iritzi-liderrak ez ditu inork aukeratzen. Masa-komunikabideetan lan egiten 

dutenez, inork aukeratu beharrik gabe daude bertan. 

Arestian esan bezala, harreman publikoentzat funtsezkoa da iritzi 

publikoaren ezaugarriak eta funtzionatzeko modua ezagutzea, bestela ezin 

baita ganorazko lanik egin. 

  

1.7 irudia. Gotzon Mantuliz, gure arteko influencer ezagunenetakoa. 

1.11. HARREMAN PUBLIKOAK ETA KOMUNIKABIDEAK 

Gaur egungo negozioen munduan, bezeroek eta komunikabideek 

baldintzatzen dute enpresen etorkizuna. Enpresentzat funtsezkoa da 

komunikabideak ezagutu eta jarraitzea, eta horretarako estrategiarik onena da 

hedabideak aliatu bihurtzea, enpresari buruz ondo hitz egin dezaten. Izan ere, 

hedabideek sekulako eragina dute enpresaren irudian eta kanpo publikoarekin 

harremanak indartzen laguntzen die. 

Enpresek oinarrizko bi modu hauek dituzte komunikabideekin 

erlazionatzeko: 

● Zuzeneko harremana. Aukera merkeena da, baina ez da erraza, 

traturako trebezia izan behar baita. Enpresek masa-komunikabideetako 

kazetarien datu-basea eduki ohi dute; harreman horiei denbora eskaini 

behar zaie, eta, ahal den neurrian, berri interesgarriak sortu kazetari 

horiek zabaltzeko.  

● Espezialistak: 

- Prentsa-kabineteak: enpresetako komunikazioaz arduratzen diren 

enpresak izaten dira (berriak prestatu, prentsa-oharrak idatzi, 
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prentsaurrekoak antolatu, enpresako aldizkaria landu...). 

Komunikazio-plana egiten dute, baina enpresek eurek izan behar 

dute argi zer-nolako irudia zabaldu nahi duten hedabideetan. 

- Protokolo eta harreman publikoen kabineteak: enpresa handietan 

egon ohi dira eta publiko ezberdinak erakartzeko ekitaldiak 

antolatzen dituzte (prentsa, bezeroak, iritzi-liderrak, langileak...). 

Enpresak, sarritan, propagandaz baliatzen dira masa-komunikabideetan 

parte hartzeko: berriak, erreportajeak, elkarrizketak, eta iruzkinak egiten dituzte. 

Aukera ona da enpresentzat, ordaindu gabeko publizitatea baita, baina argi izan 

behar da komunikabideek kontrolatzen dutela mezua, eta ez enpresek. Beraz, 

komunikabideek aldeko nahiz kontrako  propaganda egin dezakete. 

Propaganda oso eraginkorra da. Teorian, enpresaren aldeko interesik ez 

duen pertsona neutralak igorritako mezuak direnez, publizitatean eta salmenta 

pertsonalean erabilitako mezuak baino sinesgarriagoak izan ohi dira. 

  

1.12. EKITALDIAK ANTOLATZEA ENPRESETAKO HARREMAN 

PUBLIKOEN BARRUAN 

Ekitaldiak antolatzea harreman publikoen tresna edo tekniketako bat da. 

Era berean, harreman publikoak behar-beharrezkoak dira ekitaldietan, besteak 

beste, ekitaldia antolatzen laguntzen dutelako eta komunikabideekin eta 

etorritako jendearekin harremanak kudeatzen dituztelako. 

Gaur egun, harreman publikoak eta ekitaldi korporatiboak dira enpresen 

informazioa xede-taldeei helarazteko modurik eraginkorrenetakoak. 
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1.13. ARIKETAK 

A. Harreman publikoen eta marketin-ekitaldien inguruko aurrezagutzen 

galdetegia: 

1. Inoiz izan al zara talde baten bozeramailea edo ordezkaria? 

2. Zure ustez, zer dira enpresa-arloko harreman publikoak? Zein lan edo 

funtzio nagusi betetzen duela uste duzu? 

3. Badakizu beste zerbait jarduera horren inguruan? 

4. Zer da ekitaldia? Jar itzazu adibide batzuk. 

5. Gogoratzen al duzu enpresaren batek antolatutako ekitaldirik? 

6. Inoiz izan al zara ekitaldi batean? Zer gogoratzen duzu ondoen? 

7. Inoiz parte hartu al duzu ekitaldi bat antolatzen? 

 

B. Testa: 

1. Marketin-mixaren barnean, non kokatzen dira harreman publikoak eta 

ekitaldi korporatiboak? 

a) Prezioan. 

b) Produktuan. 

c) Banaketan. 

d) Komunikazioan. 

2. Harreman publikoen helburu nagusia da: 

a) Enpresaren eta publikoaren arteko harremanak onak izatea. 

b) Enpresaren eta komunikabideen arteko harremanak onak izatea. 

c) Enpresaren eta langileen arteko harremanak onak izatea. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

3. Harreman publikoen profesionalak, hainbat komunikabide erabiliz, 

erakundearen irudia sortu, mantendu eta hobetzen du: 

a) Erakunde publikoetan eragin eta onurak lortzeko. 

b) Bezeroengan eragin eta erosketak epe laburrean bultzatzeko. 

c) Iritzi publikoan eragina izateko. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

4. Bilatu erantzun okerra harreman publikoen jardueraren inguruan: 

a) Ohiko jarduera da. 

b) Hainbat publiko motari zuzendutakoa da. 
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c) Albisteen kasuan, errepikatu egin daitezke. 

d) Mezuak publizitatekoak baino leunagoak izaten dira. 

5. Harreman publikoak zein publikorekin erabiltzen ditu gutun 

pertsonalizatuak, iradokizun postontziak, iragarki-taula eta aldizkako 

bilerak? 

a) Bezeroekin. 

b) Langileekin. 

c) Komunikabideekin. 

d) Hornitzaileekin. 

6. Publikoak enpresa bati buruz duen iritzia da: 

a) Irudi korporatiboa. 

b) Identitate korporatiboa. 

c) Marka. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

7. Branding-a da: 

a) Enpresaren izena sortzeko prozesua. 

b) Enpresaren marka sortzeko prozesua. 

c) Enpresaren eslogana sortzeko prozesua. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

8. Eskuliburu korporatiboan azaltzen da: 

a) Erakundearen filosofia. 

b) Identitate korporatiboa. 

c) a) eta b) erantzunak zuzenak dira. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

9. Propaganda: 

a) Publizitatea baino eraginkorragoa da. 

b) Publizitatea baino merkeagoa da. 

c) Enpresarentzat aldekoa nahiz kontrakoa izan daiteke. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

10.  Harreman publikoen sailak marketin-arloan: 

a) Produktu berriak merkaturatzen laguntzen du. 

b) Iragarkiak prestatzeko ardura du. 

c) Ez du parte hartzen arazo publikoak izan dituzten produktuetan. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
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C. Jarduerak: 

1. Aukeratu 3 enpresa edo marka eta aztertu bakoitzaren identitate 

korporatiboa (logoa, koloreak, eslogana…). Zer iritzi duzu erakunde 

horiez? 

2. Topatu Interneten enpresako harreman publikoen lan-eskaintzaren bat. 

Aztertu zein lan egin behar diren eta eskatzen den profilaren 

ezaugarriak. 

3. Eztabaidatu hiruzpalau kideren artean enpresaren gizarte-

erantzukizunaren inguruan (zer den, enpresaren zein eremutan 

eragiten duen, beharrezkoa al den, enpresek zintzo jokatzen al 

duten…). 

4. Topatu Interneten edo idatzitako prentsan enpresa, erakunde edota 

pertsonaia ospetsu batek azkenaldian izan duen harreman publikoetako 

kasuren bat. Ondoren, azaldu ikaskideei zerk eman dizun atentzioa.  

 

D. Harreman publikoen profesionala izateko autoanalisia: 

1. Zein zaletasun dituzu? 

2. Nolako izaera duzu? 

3. Zertan moldatzen zara ondo? Azaldu zein trebezia dituzun (eskuetakoa, 

jarrerazkoa, hitzezkoa…). 

4. Zer da lana, zure ustez? 

5. Nahiko al zenuke egunen batean komunikazioaren alorrean lan egin? 

Eta enpresa (edo pertsona) baten harreman publikoetako profesionala 

izan? Zein sektoretan? 

6. Harreman publikoetako profesionalak hainbat ezaugarri izan behar ditu. 

Horietatik zein ezaugarri dituzu zuk?  

7. Harreman publikoetako profesionalak dituen eginkizunak kontuan 

hartuz, gai ikusten al duzu zeure burua lan horiek egin eta 

erantzukizunak hartzeko? 

8. Lanbide horri dagokionez, aztertu itzazu zure indarguneak eta 

ahuleziak eta idatzi beheko taulan. 
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INDARGUNEAK AHULEZIAK 

    

  

E. Erronka: Harreman publikoen profesionalaren ariketa praktikoa. 

Demagun enpresa edo erakunde bateko harreman publikoetako 

profesionala zarela. Enpresaren inguruko gertaera bat dela-eta, enpresako 

arduradunek erabaki dute agerraldia egin behar duzula (prentsaurrekoa, 

aurkezpena…). Gertaera benetakoa edo zeuk asmatua izan daiteke, eta 

publikoa ikaskideak eta irakaslea izango dira. 

● Enpresak eragindako gertaeren adibide batzuk: 

-  Enpresak produktu edo zerbitzu batean berrikuntzak edo aldaketak 

egitea. 

-   Lantegi bat irekitzea X herrian eta Y lanpostu sortzea. 

-  Proiektu konplexu batean, beste enpresa batekin lankidetzan aritzeko 

erabakia hartzea. 

- Enpresak ekitaldia antolatzea (harreman publikoaren agerraldia 

ekitaldiaren berri emateko da). 

- Pertsona ospetsu batek jardun profesionala behin-behinean etetea. 

-  Lantegi bat ixtea X herrian eta Y lanpostu galtzea. 
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● Enpresari eragiten dioten gertaeren adibide batzuk: 

-  Enpresari aitorpen, sari edota ziurtagiri garrantzitsuren bat ematea. 

- Enpresaren lehiakide batek legezkoa baina etikoa ez den erabakia 

hartzea, zerbait egitea, jokabideren bat azaltzea… 

- Kontsumitzaile-elkarteak enpresa salatzea edo kritika egitea eskaintzen 

duen produktuaren edo zerbitzuaren kalitate eskasagatik edo jokabide 

txarragatik. 

- Komunikabide batek enpresaren irudiari kalte egiten dion berria 

argitaratzea. 

- Enpresako langileak greba mugagabea egitea lan-hitzarmena 

hobetzeko. 

-  Pertsona ospetsua atxilotzea X arrazoia dela-eta. 

  

● Zenbait ohar: 

-  Agerraldiak, guztira, 10 minutu inguru iraun behar ditu; gutxienez, 6. 

- Azalpenean euskarri digitalak erabil ditzakezu lagungarri gisa. Laguntza 

behar baduzu, ikaskide batekin adostu. 

- Lehenik, zeure burua eta enpresa aurkeztu; gero, gertaera azaldu 

entzuleok testuingurua argi izan dezagun; azkenik, ondo azaldu 

enpresaren erantzuna. Saiatu originala izaten.   

-  Enpresa ezaguna eta gertukoa bada, hobe. 

 

● Kalifikazio-irizpideak: 

○ Harreman publikoetako profesionalaren lana zaila edo 

konplexua den: %20. Profesionalak enpresaren irudi positiboa 

lortzeko lanaren zailtasun-maila. Ez nahastu egin duen lanaren 

balorazioarekin (hori beste atal batean baloratuko da). 

○ Mezua ondo ulertzen den: %20. Ideien arteko kohesioa eta 

koherentzia, ondo ahoskatzea, hizkuntza zuzen eta egoki 

erabiltzea.  
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○ Edukiaren eta euskarrien arteko koherentzia: %15. 

Agerraldiaren iraupena ere baloratuko da. 

○ Publikoaren arreta erakartzen ahalegintzea: %20. Originala 

izatea, gorputz-mintzaira, intonazioa, arreta erakartzeko bestelako 

teknikak… 

○ Harreman publikoetako profesionalak egin duen lana 

azaltzea: %25. Publikoa konbentzitzeko arrazoi sendoak ematea 

eta publikoaren galderei ondo erantzutea. 

5 ordu izango dituzue ikasgelan bertan azalpena prestatzeko.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Testaren erantzun zuzenak: 1. d; 2. d; 3. c; 4. c; 5. b; 6. a; 7. b; 8. c; 9. d; 10. a. 
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2. MARKETIN-EKITALDIEN 

ANTOLAMENDUAREN EZAUGARRIAK 

 

2.1. SARRERA 

Komunikazio-plan eraginkorren bidez, enpresek eta erakundeek ahalegin 

handiak egiten dituzte irudia indartzeko xede-taldeen aurrean (bezero errealak 

eta potentzialak, langileak, hornitzaileak...). Azken urteetan, marketin-ekitaldiak 

ezinbesteko tresna bihurtu dira komunikazio-planetan. Izan ere, promoziorako 

beste tresna edo ekintzekin alderatuta, ekitaldiak eraginkorragoak dira eta 

hainbat abantaila dituzte. 

Ekitaldia leku eta denbora-tarte zehatzean planifikatutako jarduera da eta 

garrantzia edo interesa izan behar du gizarteko sektore batentzat. Hainbat 

ekitaldi mota daudenez, komeni da haien berri ematean ekitaldiaren izaera 

adieraztea ekitaldi hitzarekin batera (kultura-ekitaldia, kirol-ekitaldia, ekitaldi 

korporatiboa, musika-ekitaldia…). 

Jardunaldia egiten den lekua sozializaziorako topagunea izaten da 

enpresarentzat eta gonbidatuentzat (barne-publikoa, kanpo-publikoa edota 

potentziala). Hori dela-eta, enpresak aukera bikaina du publikoarekin aurrez 

aurre hartu-emanean aritzeko; era berean, balio du jendeak elkar ezagutzeko 

eta enpresaren produktuak probatzeko ere. 

Beraz, ekitaldiaren definizio hori oinarritzat hartuz, ekitaldien antolaketa da 

(ingelesez, event planning) jaialdiak, kongresuak, zeremoniak edota bestelako 

bilera motak diseinatzea, planifikatzea eta egitea. Marketin-ekitaldien antolaketa 

estrategia berezia da, hala ere: marka edota produktua bultzatzea eta ekitaldira 

etortzen direnentzat esperientzia ahaztezina izatea ditu helburu. Ekitaldiak 

antolatzen dituzten enpresa profesionalak dauden arren, jardunaldia sustatu 

duen enpresak berak ere antolatzen ditu. 

Ekitaldiak egiteko ez dago eredu uniformerik; aitzitik, milaka daude, 

ekitaldi bakoitzak baititu ezaugarri, zehaztasun eta berezitasun zehatzak, hala 

nola tipologia, kokapena, bertaratzen diren pertsona mota eta kopurua, egiten 

diren praktika motak eta eskaintzen diren zerbitzuak. 
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Dena den, ekitaldi guztiek dituzte antzeko ezaugarri batzuk: 

● Bakarrak dira. Ezinezkoa da bi ekitaldi berdin egitea. 

● Antolaketa-lan handia eta langile askoren lana eskatzen du. 

● Oro har, garestia da ekitaldiak antolatzea. 

● Aurrerapen handiz iragartzen dira, komunikabideetan, batez ere. 

● Inguruak eragin handia du ekitaldiak arrakasta izan dezan (lekuak, 

datak, ordutegiak, edukierak, baliabideak erabiltzeko erraztasunek...). 

● Egutegian zehatz-mehatz adierazi behar da planifikatutako guztia. 

● Protokoloa, zeremonia edota nolabaiteko errituala izan ohi dute. 

● Ezinbestean, eragin positiboak eta negatiboak sortzen dituzte lekuan 

bertan eta inguruan. Eragin horiek kulturalak, emozionalak nahiz 

gizarte-, ekonomia- eta ingurumen-mailakoak izaten dira. 

Ekitaldi batek arrakasta izan dezan, interdependenteak izan behar dute 

antolaketan lan egiten dutenek, hau da, lotura estua eduki ekitaldia bultzatzen 

duten enpresako sail gehienek (marketina, finantzak, zuzendaritza…), eta modu 

koordinatuan lan egin. Era berean, etengabeko hartu-emanean jardun behar 

dute ekitaldirako produktuak eta zerbitzuak hornitzen dituzten enpresek ere. 

Ekitaldi korporatiboak marketin-tresna garrantzitsuak dira enpresen eta 

xede-taldeen arteko lotura emozionala eta konpromisoa sortzeko; engagement 

delakoa sortzeko, alegia. 

 

2.2. EKITALDIEN SAILKAPENA 

Azken hamarkadetan, hazi egin da enpresek eta erakundeek antolatutako 

ekitaldi-kopurua. Izan ere, ekitaldiak, oro har, oso eraginkorrak dira, enpresak 

xede-taldeekin bertatik bertara hartu-emanean aritzen direlako, antolatu eta 

prestatzeko nahikoa denbora egoten delako eta publikoa erakundera edota 

markara fidelizatu daitekeelako ekitaldian bizitako esperientzien bidez. 

Ekitaldi korporatiboez gain, badira beste hainbat ekitaldi mota ere, eta  

horiek sailkatzeko hainbat irizpide daude: ekitaldiaren helburuak, gaiak, 

estaldura geografikoa eta esklusibotasun-maila, besteak beste. Atal honetan, 
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ekitaldiaren izaeraren araberako taldekatzea egin da eta, bertan, ekitaldi motez 

gain, formatu mota esanguratsuenak ere azaltzen dira: 

● Ekitaldi korporatiboak. Enpresek bultzatzen dituzte, eta barne-

publikoari nahiz kanpo-publikoari zuzenduta egon daitezke. Barne-

publikoarentzako formatuen artean daude bilerak, bazkideen batzar 

orokorrak, ikastaroak, talde-lanerako ekimenak, urteurren- edota saritze-

jaialdiak, bidaiak, eta abar. Oro har, ekitaldi mota horien helburuak dira 

enpresako jendea informatzea, trebatzea, motibatzea eta saritzea. 

Kanpo-publikoarentzako formatuen artean daude, aldiz, hitzaldiak, 

prentsaurrekoak, sari-banaketak, merkataritza-azokak, irekiera-ekitaldiak 

edota produktu berriak merkaturatzekoak. Marketin-ekitaldiak (ekitaldi 

komertzialak edo promoziokoak ere esaten zaie), batez ere, 

merkaturatzeko produktuak ezagutarazteko egiten dira, eta helburuak 

izaten dira marka eta produktuak promozionatzea, enpresaren irudi 

korporatiboa hobetzea, salmentak igotzea eta networking-a* egitea, 

besteak beste. Langileak saritzeko eta motibatzeko ekimenak ere 

marketin-ekitalditzat har daitezke. 

  
2.1 irudia. 2018ko Argia Sarien banaketa. 

Dena den, malgua da barne- eta kanpo-publikoentzako ekitaldien 

sailkapen hori. Izan ere, aipatutako ekitaldi batzuk baliagarriak dira 

hainbat publikorentzako; esaterako, hitzaldiak langileentzako ere antolatu 

daitezke, edota urteurren-ospakizunetara kanpo-publikoa ere gonbidatu 

daiteke (bezeroak, hornitzaileak, komunikabideak…). 
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Azken finean, enpresek publiko motaren eta unean dituzten behar eta 

helburuen arabera erabakitzen dute zein ekitaldi eta formatu mota 

aukeratu eta zein ezaugarri izango dituen. 

● Kirol-ekitaldiak. Ekitaldi mota hauek dira gure artean ezagunenak eta 

ohikoenak. Kirol-ekitaldiek, oro har, ondorio onak ekartzen dizkiete 

herriei eta eskualdeei: turismoa eta bertako ekonomia bultzatzen dute, 

azpiegiturak eraikitzen dira eta herriak ezagun egiten dira, besteak 

beste. 

Hainbat kirol-ekitaldi mota daudenez, sortzen duten interesaren edota 

ekitaldiaren tamainaren arabera sailka daitezke: 

-  Herri-mailakoak: tamaina eta eragin ekonomiko txikikoak dira. 

- Lurralde- edota nazio-mailakoak: tamaina ertainekoak baina eragin 

ekonomiko handikoak izaten dira; nazio-mailako kazetariak eta 

turistak gerturatzen dira. 

- Makroekitaldiak: tamaina handikoak dira, eragin ekonomiko handia 

dute eta nazioarteko kazetariak eta turistak etortzen dira. 

- Megaekitaldiak: mundu-mailakoak dira eta eragin ikaragarria dute 

arlo ekonomiko eta mediatikoan (olinpiar jokoak, munduko 

txapelketak…).  

Enpresek, sarritan, publizitatea egiteko erabiltzen dituzte ekitaldi mota 

horiek. Publizitatea egiten dute babesle moduan arituz edo enpresaren 

irudia, marka eta logoak ezagutzera emanez (karteletan, pantailetan, 

kamisetetan, bozgorailuetatik, eta abar).  

● Kultura-ekitaldiak. Kulturak hainbat adar dituenez, alor horretako 

ekitaldi ugari egiten dira: musika- eta dantza-jaialdiak, zinemaldiak, 

antzerki-topaketak, bertso-saioak, arte-erakusketak... 

Kirol-ekitaldien sailkapenak balio du kultura-ekitaldientzako ere (tokikoak, 

nazio-mailakoak…). Kirol-ekitaldietan bezala, enpresek publizitatea 

egiteko erabiltzen dituzte kultura-ekitaldiak, musika-jaialdiak, bereziki. 

Euskal Herrian dugun kultura-ekitaldi ezagunena da urtero abendu 

hasieran egiten den Durangoko Azoka.  
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2.2 irudia. Gasteizko Azkena Rock musika-jaialdia. 

● Ekitaldi diplomatikoak eta instituzionalak. Ekitaldi diplomatikoak 

nazio, autonomia-erkidego nahiz hiri bateko goi-karguek parte hartzen 

duten ekitaldiak dira. Nazioarteko ordezkariek ere parte hartzen dute eta 

protokoloak zehazten du zein formalismo, trataera eta lehentasun izan 

behar duten gonbidatuek. 

Ekitaldi instituzionalak, berriz, erakunde publikoek antolatzen dituzte. 

Alderdi politikoek antolatzen dituztenak ere ekitaldi diplomatikotzat har 

daitezke, protokoloak pisu eta protagonismo handia izaten baitu ekitaldi 

horietan: nolakoak izan behar duten pertsonen arteko harremanek, nola 

kokatu pertsonak, janzkera, nola jarri aretoko eta mahaiko elementuak, 

zerbitzatzeko modua...  

● Ekitaldi solidarioak. Ongintzako ekitaldiak ere esaten zaie, eta 

erakunde solidarioek antolatzen dituzte kausa sozialen aldeko dirua 

biltzeko, babesa emateko edota jendea sentsibilizatzeko. Kausa horiek 

askotarikoak izan daitezke, hala nola gaixotasun larriak, gobernuek 

zapaldutako herrialdeak (esaterako, Mendebaldeko Sahara eta 

Kurdistan), garapen-bidean dauden herrialdeetarako lankidetza-

proiektuak, esplotatutako haurrak eta emakumeak, ingurumena zaintzea 

eta animaliak babestea. 
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Zergati horrek bat egin behar du ekitaldiko xede-publikoaren kontzientzia 

solidarioarekin. Egun horretako esperientziaren bidez parte-hartzaileak 

solidario sentiaraztea lortzen bada, lotura emozionala ere sor daiteke 

ekitaldia egiten lagundu duen enpresa eta markarekiko (engagement-a). 

Azken urteetan ugaritu egin dira erantzukizun sozialeko ekitaldiak, eta 

etorkizunean ere areagotu egingo omen dira. Izan ere, horrelako 

ekimenekin irabazi egiten dute bildutako dirua jasotzen duen erakundeak 

(normalean, Gobernuz Kanpoko Erakundea) eta baita ekitaldia 

antolatzen lagundu duen enpresak ere. 

 

2.3 irudia. Marea urdina egitasmoa. Gizartea autismoaren inguruan 

sentsibilizatzeko, Gipuzkoako kosta igerian zeharkatu zuten 2018ko uztailean. 

● Ekitaldi sozialak. Ekitaldi mota horietan sartzen dira eremu pribatuko 

ospakizun sozialak (ezkontzak, agur-bazkariak, urtebetetzeak, 

bataioak…) eta gizartean errotuta dauden ekitaldi publikoak (herrietako 

festa ofizialak, Olentzeroren etorrera, Kilometroak, Korrika, eta abar). 

Dena den, zenbait kasutan ez da erraza ekitaldiak sailkatzea, 

Kilometroak eta antzeko festak kultura-ekitaldietan ere sar daitezkeelako.  

● Ekitaldi akademikoak. Profesional adituek gai baten inguruko ezagutza 

partekatzen dute hainbat formatutan: mintegiak, sinposioak, kongresuak, 

foroak, konbentzioak, tailerrak eta mahai-inguruak, besteak beste. 
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2.3. EKITALDIETAN PARTE HARTZEN DUTEN PERTSONAK 

Ekitaldiak hainbat motatakoak izan daitezke, baina ez dute ezertarako 

balio pertsonarik gabe; batzuek ekitaldia antolatzen eta prestatzen jarduten 

dute, eta besteek ekitaldian parte hartzen dute (xede-taldeetako publikoa). 

Honako hiru eragile hauek antolatzen dituzte ekitaldiak, besteak beste: 

● Sustatzailea(k). Ekitaldia enkargatzen duen pertsona edota erakundea 

da, jardunaldia aurrera eramateko interesa duena. Orriotan sustatzailea 

enpresa bat bailitzan ari gara azaltzen, baina kontuan izan ohikoa dela 

bestelako erakunde mota batzuek ere ekitaldiak sustatzea (elkarteek, 

kirol-taldeek, erakunde publikoek, fundazioek, eta abar). Oro har, 

enpresako zuzendaria edo marketin-arduraduna izaten da sustatzailea, 

eta garbi izan behar du zergatik egin nahi duen ekitaldia, zein helburu 

lortu nahi dituen eta zein mezu helarazi nahi dion publikoari. Horregatik, 

enpresak aurrez aztertu eta erabaki behar du ekitaldia ote den aukerarik 

azkarrena, errazena eta merkeena xede-taldeari bidali nahi dion mezua 

modu eraginkor eta pertsonalean bidaltzeko. 

Honako hauek dira sustatzaileak ekitaldia bultzatzeko egin behar dituen 

lan garrantzitsuenak: 

- Ekitaldiarekin zerikusia duen guztia negoziatu jardunaldiaren 

antolatzaile profesionalarekin. 

-   Enpresako beste sailetako arduradunekin harremanetan egon. 

-    Erabakiak hartu antolatzaile profesionalak ekitaldiaren inguruan 

egindako eskaintza eta proposamenen inguruan.  

● Antolatzailea(k). Ekitaldia prestatzeko ardura duen pertsona edo 

enpresa da. Prestaketa horretan sartzen dira ekitaldia diseinatzea, 

planifikatzea, kudeatzea eta ebaluatzea. 

Sarreran esan bezala, ekitaldia egin nahi duen enpresa berak antolatu 

dezake jardunaldia, beraz, kasu horretan, sustatzailea bera litzateke 

antolatzailea. 
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Azken urteetan gero eta ekitaldi gehiago antolatzen direnez, hazi egin da 

ekitaldiak modu profesionalean antolatzen dituzten enpresa-kopurua ere. 

Hainbat ekitaldi mota daudenez, enpresak espezializatu egin dira: 

ekitaldi-agentziak, bidaia-agentziak, biltzar-agentziak, publizistak, eta 

abar. 

Oro har, antolatzaile hitza singularrean erabiliko badugu ere, ez ahaztu 

enpresa horien atzean pertsonez osatutako lantalde handiak egon ohi 

direla.  

● Zerbitzuen hornitzaileak. Ekitaldia egiteko, behar-beharrezkoak dira 

jardunaldirako baliabide materialak eta zerbitzuak eskaintzen dituzten 

enpresak eta profesionalak. Baliabide eta zerbitzu horien artean daude 

ekitaldia egingo den hotela edota gunea, ikus-entzunezkoak, oholtza edo 

agertokia, janaria eta edariak, azafatak eta segurtasuna, besteak beste. 

Hornitzaile bakoitzarekin negoziatu behar dira zerbitzu horien 

ezaugarriak eta baldintzak, eta adostutakoaren kontratua sinatu. 

Antolatzaileak kudeatu eta koordinatu behar ditu zerbitzu horiek guztiak. 

 

Antolatzaileez gain, aipatu dugu ekitaldian parte hartzen duten xede-

taldeak ere badaudela. Hona hemen: 

● Xede-taldeetako publikoa. Ekitaldi guztiak xede-talderen bati 

zuzenduta egoten dira. Gehienetan, bezero errealak dira protagonista, 

baina bezero potentzialak, hornitzaileak, bitartekariak, langileak eta 

banatzaileak ere izan daitezke ekitaldien helburu. Horien artean, zenbait 

pertsonari tratamendu berezia ematen zaio:  

-    Agintari publikoak: batzuetan, ekitaldiaren edota sustatzailearen 

sektoreko agintari politikoak gonbidatzen dira. Horrelakoetan, 

ezinbestekoa da horiei eskaini beharreko protokoloa eta 

tratamendua ezagutzea. 

-   Vip-ak: hitz hori  ingeleseko very important person akronimotik 

dator. Pertsona horiek sustatzailearentzako garrantzia handia 

dutenez, protagonismo handia dute ekitaldian, eta, beraz, arreta 
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berezia eskaintzen zaie. Horien barruan sartzen dira eragin-

sortzaileak edo influencer-ak, besteak beste.  

● Komunikabideak. Ekitaldiko helburuak lortzeko, oso lagungarria da 

komunikabideetan oihartzuna izatea ekitaldia egin aurretik, egin bitartean 

eta egin ondoren. 

● Babesleak. Babesleak eta kolaboratzaileak funtsezkoak dira ekitaldia 

finantzatzen laguntzeko. Babesleek dirua ordaintzen dute haien irudia 

eta produktuak ekitaldian bertan eta ekitaldia iragartzeko publizitate-

kanpainetan erakustearen truke. Kolaboratzaileek ere ordaindu egiten 

dute publizitatea egiteagatik; dirutan izan beharrean, ekitaldian behar 

diren produktuak eta zerbitzuak jartzen dituzte. 

Ekitaldia finantzatzeko, antolatzaileak promozio-sortak diseinatzen ditu 

enpresei eskaintzeko publizitatea egitearen truke. Horrela, antolatzaileek 

ekitaldiko diru-sarrerak aurreikus ditzakete eta, gastuak kenduta, 

zenbateko irabaziak izan ditzaketen ere bai. 

Irabaziak kalkulatzean, kontuan hartu behar dira enpresak ekitaldiarekin 

lortu nahi dituen helburuak ere (salmentak igotzea, produktu berriak 

sustatzea, irudia hobetzea, eta abar), nahiz eta ez den erraza horiek 

neurtzea eta ekonomikoki baloratzea. Antolatzaileak etekin ekonomikoa 

lortzeko helburua bakarrik badu, egindako gastua lortutako diru-

sarrerekin konpentsatu behar du. 

 

2.4 irudia. Zenbaitetan, babeslearen izena eransten zaio ekitaldiaren izenari. 
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2.4. EKITALDIAK ANTOLATZEKO FASEAK 

Atal honetan, labur azalduko dira zein fase dituen ekitaldiak antolatzeko 

prozesuak, beste atal batzuetan zabalago aztertuko baitira fase horietako 

batzuk. Aurrerantzean, ekitaldia antolatzen duena enpresa profesionala 

bailitzan arituko gara. Hala ere, bertan esango ditugunek berdintsu balio dute 

ekitaldiak enpresa sustatzaileak berak antolatzen dituenerako.  

Ekitaldi bakoitza proiektu bat da, eta, oro har, 3 etapa izaten ditu: ekitaldi-

aurrea, ekitaldia bera eta ekitaldi ondorena. Etapa horietako bakoitzak, era 

berean, zenbait fase ditu: ekitaldi-aurrean, jardunaldia diseinatu, planifikatu, 

antolatu eta komunikatu egin behar da; ekitaldiko egune(t)an, berriz, zerbitzu 

eta langile guztiak koordinatu eta gainbegiratu behar dira; eta ekitaldi 

ondorenean, azkenik, hartutako konpromisoak bete eta emaitzak ebaluatu 

behar dira. Komunikazioa eta ebaluazioa 3 etapetan zehar egiten da, beti 

baitago zerbait komunikatzeko beharra eta zenbait alderdi proiektuaren 

hasieratik ebaluatu behar direlako. 

 

2.5 irudia. Ekitaldien etapak eta faseak. 
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● Ekitaldia diseinatzea eta planifikatzea. Ekitaldiko antolatzailea 

bezeroarekin biltzen da (kasu honetan, enpresa sustatzailea da 

bezeroa), eta ekitaldiaren oinarrizko ideiak eta ezaugarriak adosten 

dituzte. Antolatzaileak ideia eta asmo horiek kontuan hartuz prestatzen 

du bezeroarentzako proposamena. 

Bezeroak proposamena onartzen duenean, bi aldeek kontratua sinatzen 

dute lankidetzaren baldintzak zehazteko. Ondoren, antolatzaileak 

proiektua martxan jarri behar du, hots, ekitaldia planifikatu behar du. 

Antolatzaileak proiektatu egin behar du proposamenean diseinatu den 

ekitaldia, eta aztertu eta zehaztu egin behar ditu jardunaldirako behar 

diren baliabide eta zerbitzu guztiak. Halaber, egin behar diren lan guztien 

egutegia prestatzen du, lanen ordena eta bakoitzaren epea adieraziz. 

Alderdi horiez gain, planifikazio-fasean ekitaldiaren aurrekontua 

kalkulatzen da, eta, era berean, finantzatzeko aukerak bilatzen eta 

aztertzen dira. Bestalde, ekitaldian jasangarritasun-irizpideak kontuan 

hartzea erabakitzen bada, komeni da aztertzea pertsonen eta 

merkantzien irisgarritasuna eta garraioa, hondakinak nola kudeatu eta 

eraso sexisten aurkako protokoloa. Horiei lotuta erabaki behar dira zer-

nolako irizpideekin egingo diren kontratazioak eta erosketak, baita 

zerbitzuak nola hornitu ere. 

Antolaketa-batzordea sortu ohi da ekitaldia planifikatzeko eta 

antolatzeko. 

● Antolaketa. Faserik luzeena da, kontratua sinatzen denetik ekitaldia 

egin arte irauten baitu. Planifikazio-fasean bertan antolatzen ere hasten 

direla esan daiteke, nolabait. Planifikazio-fasean hartutako erabakiak 

errealitate bihurtzeko garaia da, lanean hastekoa, alegia. Horiek horrela, 

antolatzaileak ekitaldirako behar diren baliabide materialak eta giza 

baliabideak lortu eta antolatu behar ditu. Horrez gain, ekitaldiko 

programako protagonistekin harremanetan jarri behar du, eguna 

erreserba dezaten (hizlariak, musika-taldeak, enpresa-munduko talentu 

edo guruak, artistak...). 

Fase honetan, oso garrantzitsua da txukuna izatea eta dena ondo 

antolatuta edukitzea, batzordeko kideen artean etengabeko 
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komunikazioa izatea eta  jakitea lan bakoitzaren arduraduna zein den eta 

horretarako zenbat denbora duen. 

Ekitaldia aire zabalean edota estalperik gabeko leku batean egitekotan, 

ordezko lekuren bat pentsatu behar da, eguraldi txarrak edota bestelako 

ezusteren batek ustekabean ez harrapatzeko. 

Aipatutakoaz gain, martxan jarri behar da ekitaldiko gunean erabiliko den 

komunikazio-estrategia ere; jasangarritasunari garrantzia eman bazaio, 

horren berri eman behar da. Halaber, argi zehaztu behar dira zer-nolako 

mezuak, euskarriak eta seinaleak erabili eta bidaliko diren; ahal dela, 

erakargarriak eta ezarritako helburuekin bat datozenak izan daitezela. 

● Koordinatzea eta gainbegiratzea. Ekitaldiaren egunean (edo egunetan; 

aurrerantzean, egun bakarreko ekitaldiak bailiran arituko gara), helburua 

izaten da aurreko faseetan planifikatutako ekintza guztiak behar bezala 

aurrera eramatea. Fase honetan, antolatzaileak koordinatu behar ditu 

ekitaldian lan egiten duten pertsonak eta eskaintzen diren zerbitzuak. 

Horretan asko laguntzen du ekitaldiko programa zehatz-mehatz eta argi 

azaltzen duen orria erabiltzeak (eskaleta izenez ezagutzen da), 

lantaldeak jakin dezan zein diren ekitaldiko pauso guztiak, nola egingo 

diren eta zein diren arduradunak. 

Egun horretan, antolatzaileak gainbegiratu eta kontrolatu behar du 

ekitaldia planifikatu den bezala doala; hots, zuzendari-lana egin behar 

da. Dena aurreikusi bezala  irtetea erraza ez denez, oso garrantzitsua da 

bizi ibiltzea unean uneko arazoei irtenbidea emateko. 

Fase honetan sartzen dira, baita ere, ekitaldiko oholtza eta bestelako 

instalazioak desmuntatzea, erabilitako guztia jasotzea eta, oro har, dena 

hasieran zegoen bezala lagatzea. 

Bestalde, garrantzitsua da behar bezala biltzea ekitaldia ebaluatzeko 

informazioa eta eragina neurtzeko datuak, eta esleitu egin behar dira lan 

horiek egiteko pertsonak eta baliabide materialak. 

Azkenik, fase honetan, indarra eman behar zaio komunikazioari. Parte-

hartzaileei (pertsonei nahiz erakundeei) informaziorik esanguratsuena 

eman behar zaie: ekitaldiko programa, jasangarritasun-irizpideak, 
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galdetegiak, iradokizunak, eta abar. Hartara, jendeak hobeto erantzungo 

du eta emaitza hobeak lortuko dira. 

● Ekitaldiaren berri ematea. Komunikazioa ekitaldiaren zeharkako 

ardatza da, ekitaldiak ahalik eta oihartzunik handiena izateko oinarrizko 

elementua. Horrez gain, tresnarik garrantzitsuena da ekitaldia antolatzen 

dutenek irizpideak argi izateko eta komunikatu behar den mezuaren 

inguruan zalantzarik ez izateko. 

Honako hauek dira ekitaldiko komunikazioaren helburu orokorrak: 

-    Publikoari ekitaldia egingo dela jakinaraztea. 

-    Publikoari aholkuak ematea ekitaldiaren eta haren ezaugarrien 

inguruan. 

-    Publikoa konbentzitzea ekitaldira etortzeko. 

-    Publikoa bultzatzea ekitaldiko programan parte hartzeko. 

Helburu horiek betetzeko, planifikatu egin behar da zer komunikatu, nola, 

noiz, zeinek eta zer baliabiderekin. 

Ekitaldi eta publiko motaren arabera aukeratu behar da zuzeneko 

komunikazioa ala komunikazio masiboa egin. Zuzeneko komunikazioa 

erabiltzen da antolatzaileak ekitaldira joan daitezkeen gonbidatuen datu 

pertsonalak dauzkanean, eta honako komunikazio-moduak erabiltzen 

dira: posta arrunta, posta elektronikoa, bideoa… 

Zuzeneko komunikazioan eragiteko, saiatu behar da originala izaten eta 

gonbidatua harritzen, haren arreta bereganatuz gero, ekitaldira etortzeko 

aukera handiagoa delako. Ohikoa izaten da ekitaldirako denbora asko 

falta denean mezu laburra bidaltzea oinarrizko datuekin: ekitaldiaren 

izena, lekua, data eta ordua. Ondoren, ekitaldia baino hilabete lehenago, 

gutxi gorabehera, gonbidapena bidaltzen da informazio zabalagoarekin. 

Gonbidatuen datu pertsonalak eskura ez daudenean, aldiz, komunikazio 

masiboa edota irekia erabiltzen da, hainbat komunikabide eta euskarri 

konbinatuz: web-orrialdea, mailinga, irratiko, prentsako eta zineko 

iragarkiak, kaleetako kartelak eta iragarki-taulak, eta, nola ez, sare 

sozialak. Publizitate-kanpaina gogoangarria izan dadin, bat etorri behar 

dute ekitaldi motak eta publikoaren ezaugarriak. 
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2.6 irudia. Ekitaldiaren berri emateko ohikoa izaten da kaleetan kartelak 

jartzea (Irudia: Elkar-Ekin Aldaketa Herritik elkartearen kartela). 

Harreman publikoen gaian azaldu bezala, antolatzaileak 

komunikabideengan eragiten saiatu behar du ekitaldiaren berri emateko 

eta bestelako aukera batzuk lortzeko. Ahalegin horretan, honako 

saiakera hauek egiten ditu antolatzaileak: 

-    Ekitaldiaren informazioa eskura jarri: prentsaurrekoak, prentsa-

oharrak, elkarrizketak, artikuluak… 

-    Komunikabideen interesa piztu, ekitaldiaren berri emateaz gain.  

-    Saiakera horien guztien jarraipena egin. 

  

Hizkuntza ere kontuan hartu behar da ekitaldian bertan eta ekitaldiari 

loturiko komunikazioan. Ekitaldia egingo den lekuko hizkuntza ofizialak 

erabili behar dira, eta  hizkuntza ez-sexista erabili behar da. 

Arestian esan bezala, komunikazioak ekitaldiaren arrakasta 

baldintzatzen du. Ondo komunikatu ezean, jendea ez da ekitaldira 

joango. Lan garrantzitsu hori ondo egiteko, antolatzaileek komunikazio-

saila izaten dute; sail hori erakunde barnekoa nahiz kanpokoa izan 

daiteke. Komunikazioa ekitaldia planifikatzean hasten da eta ez da 

amaitzen ekitaldia amaitzen denean, aurrerago ere komunikatzen jarraitu 

behar baita. 
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● Ebaluazioa. Marketineko beste edozein tresnen modura, ekitaldiak 

helburu zehatz batzuk lortzeko egiten dira eta, logikoa den bezala, 

antolatzaileak nahiz sustatzaileak jakin nahi izaten dute helburu horiek 

lortu diren ala ez. 

Emaitzak ebaluatzea ekitaldiko lanik zailenetakoa da, zaila baita hainbat 

helburu neurtzea. Horregatik da funtsezkoa proiektuaren hasieratik, 

helburuak ezartzen joan ahala, horiek nola neurtu eta ebaluatuko diren 

jakitea. 

Aurrez esan den bezala, ebaluazioa fase guztietan zehar egiten da. 

Ekitaldi aurreko faseetan kontrol-lana egiten da, batez ere, antolatzaileak 

kontrako egoerak aurreikusi edota hartutako erabaki okerrak zuzentzeko. 

Ekitaldia amaitutakoan, berriz, jardunaldiko eguna eta aurreko fase 

guztiak ebaluatzen dira; antolatzaileak bezeroari (enpresa sustatzaileari) 

lagundu egiten dio emaitzak aztertzen eta etorkizunean antzeko 

ekitaldiak antolatzeko hobekuntzak egiten. Beraz, adierazle batzuk 

definitu behar dira ekitaldia amaieran ebaluatzeko eta beste batzuk 

ekitaldi aurreko faseak kontrolatzeko. 

Bestalde, fase honetan hirugarrenekin hartutako konpromisoak bete 

behar dira: ekitaldirako zerbait mailegatu edo alokatu bada, itzuli egin 

behar da; jasotako zerbitzuak ordaindu egin behar dira (antolatzaileak 

hornitzaileei eta profesionalei, sustatzaileak antolatzaileari…); erantzuna 

eman behar zaie ekitaldian izandako kexei eta informazioa bidali eskatu 

dutenei. 

Azkenik, gogoan izan komunikazioa ez dela amaitzen ekitaldia 

amaitzean. Ondorengo egunetan masa-komunikabideetako oihartzunari 

eutsi behar zaio eta publikoari ekitaldiaren inguruko hainbat gauza 

jakinarazi behar zaizkio: ekitaldiko emaitza orokorrak, antolatzailearen 

eta sustatzailearen balorazioa, galdetegien eta inkesten emaitzak, 

jasangarritasunarekin erlazionatutako emaitzak, ekitaldian erabilitako 

aurkezpen digitalak, eta, oro har, publikoari interesgarria gerta dakiokeen 

informazio oro. 
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2.5. HORNITZAILEEN ESKAINTZAK HAUTATZEA ETA NEGOZIATZEA 

Hornitzaileek errealitate bihurtzen dutenez enpresaren proiektua 

(ekitaldia), garrantzia handiko lana da ekitaldirako hornitzaile egokiak bilatu eta 

aukeratzea; izan ere, hornitzaile bat edo beste aukeratuta, ekitaldiaren 

emaitzak modu batekoak edo bestekoak izan daitezke. Beharrezko 

ekipamendua eskuratzeaz gain, sarritan hornitzaileak eurak agertzen dira 

gonbidatuen aurrean, eta haiek egiten dute sormen-lanik handiena ere. Beraz, 

funtsezkoa da hornitzaileek esperientzia izatea, baita sormena, jarrera ona eta 

lana ondo egiteko gogoa ere.  

Hornitzaileek behar bezala lan egiteko, dena den, ekitaldia antolatzen 

duen profesionalak ere metodikoa eta serioa izan behar du, eta argi izan behar 

ditu ekitaldirako zer-nolako zerbitzuak eskatu dituen eta horiek noiz ordaindu 

behar diren. Hornitzaile bakoitzarekin zehatz-mehatz negoziatu behar ditu 

eskatzen diren zerbitzuak eta horien ezaugarriak, eta, ondoren, kontratua sinatu 

(lehenagotik elkarrekin lan egindakoak badira, nahikoa izaten da aurkeztutako 

aurrekontuak sinatzea). 
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2.6. ARIKETAK 

A. Testa: 

1. Ekitaldi batek izan behar du: 

a) Planifikatua. 

b) Mugagabea denboran. 

c) Errepikakorra. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2. Marketin-ekitaldiak (edo promoziozkoak) zein taldetan sartzen dira? 

a) Kultura-ekitaldietan. 

b) Ekitaldi sozialetan. 

c) Ekitaldi korporatiboetan. 

d) Kirol-ekitaldietan. 

3. Aukera hauetako bat ez da marketin-ekitaldien helburua: 

a) Motibazioa. 

b) Salmentak. 

c) Formazioa. 

d) Fidelizatzea. 

4. Ezaugarri hauetako zein izaten du edozein ekitaldik? 

a) Errepikakorra izatea. 

b) Interdependentea izatea. 

c) Erraza izatea antolatzeko eta kudeatzeko. 

d) Eragin positiboak besterik ez sortzea. 

5. Zein ekitaldi motetan du protokoloak protagonismo handia? 

a) Ekitaldi sozialetan. 

b) Ekitaldi diplomatikoetan eta instituzionaletan. 

c) Enpresa-ekitaldietan. 

d) Ekitaldi akademikoetan. 

6. Ekitaldiek antolatzeko prozesuek izaten dituzte: 

a) 3 etapa eta 3 fase. 

b) 5 etapa eta 5 fase. 

c) 3 etapa eta 5 fase. 

d) 5 etapa eta 3 fase. 
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7. Zein fase hasten da sustatzaileak eta antolatzaileak kontratua sinatu 

ondoren? 

a) Planifikazioa. 

b) Komunikazioa. 

c) Koordinazioa eta gainbegiratzea. 

d) Ebaluazioa. 

8. Ekitaldiaren sustatzaileak: 

a) Ekitaldia diseinatzen du. 

b) Ekitaldia gainbegiratzen du. 

c) Ekitaldia ordaintzen du. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

9. Ekitaldiaren berri ematean, komunikazioaren helburu orokorrak dira: 

a) Publikoari ekitaldia egingo dela jakinaraztea. 

b) Publikoari ekitaldiaren inguruko aholkuak ematea ekitaldiaren eta 

ekitaldiaren ezaugarriak ezagutaraztea. 

c) Publikoa konbentzitzea ekitaldira etortzeko eta programan parte 

hartzeko. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

10.  Honako zein eragilek hartzen ditu ekitaldiaren inguruko erabakirik 

garrantzitsuenak? 

a) Sustatzaileak. 

b) Antolatzaileak. 

c) Babesleak. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

  
B. Galderak: 

1. Aipatu ekitaldi guztiek dituzten 4 ezaugarri. 

2. Adierazi grafiko batean ekitaldiak antolatzeko etapak eta faseak, eta 

azaldu labur fase bakoitza. 

3. Zer da enpresa baten xede-taldeetako publikoa? 

4. Aipatu ekitaldi korporatiboetan barne- nahiz kanpo-publikoarentzako 

hiruna formatu eta zein helburu duten. 

5. Zergatik esaten da ekitaldi solidarioek goranzko joera dutela? 

6. Zer da ekitaldiaren sustatzailea izatea? Zein funtzio ditu ekitaldian? 

7. Aipatu zein bide erabiltzen diren ekitaldiaren berri emateko. 
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8. Zergatik dira garrantzitsuak hornitzaileak ekitaldiak antolatzeko? 

  

C. Jarduerak: 

1. Idatzi tamainaren araberako kirol- eta kultura-ekitaldien adibide bana. 

2. Antolatu al da zure eskualdean ekitaldirik datozen hilabeteetarako? Zein 

ekitaldi mota nagusitzen dira? 

3. Demagun zure enpresak produktu berria merkaturatu behar duela eta 

promozio-ekitaldia antolatu behar duela. Azaldu aukeratu duzun 

produktua eta zein sare sozial erabiliko zenituzkeen ekitaldiaren berri 

emateko. Eragin-sortzaileren bat edo pertsonaia ezagunen bat 

ekartzekotan, zein aukeratuko zenuke? 

4. Bilatu Interneten Euskal Herrian ekitaldiak antolatzen diharduten enpresa 

profesionalak (enpresa horietako bat enpresa-ekitaldietan 

espezializatutakoa izan dadila). 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Testaren emaitza zuzenak: 1.a; 2.c; 3.c; 4.b; 5.b; 6.c; 7.a; 8.c; 9.d; 10.a.
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3. EKITALDIAK DISEINATZEA ETA 

PLANIFIKATZEA 

 

3.1. SARRERA 

Jardunaldiak diseinatzea eta planifikatzea da ekitaldiak antolatzeko 

prozesuaren lehenengo urratsa. Lasai eta presarik gabe egin beharreko lana da. 

Izan ere, batzuetan, antolatzaileak ekitaldia berehala martxan jartzeko izaten 

duen presaren eta gogoaren ondorioz, zenbait gauza ahazteko arriskua egoten 

da. Halaber, gainerako urratsak lehenengoaren arabera ematen direnez, fase 

honetan egindako akatsek eragina izaten dute ondorengoetan. Beraz, merezi du 

behar den denbora eskaintzea ekitaldiaren diseinuari eta planifikazioari. 

Zeregin horietarako funtsezko alderdiak landuko dira gai honetan, baita 

kontuan izan behar diren beste zenbait gauza ere: sustatzailearen eta 

antolatzailearen arteko kontratua, ekitaldien baimenak eta araudia eta ekitaldien 

formatu berriak, besteak beste. 

Baina horiekin guztiekin hasi aurretik, garrantzitsua iruditu zaigu 

jasangarritasunari tarte berezia eskaintzea. Lehentasunezkoa izan behar luke 

egiten den giza jarduera oro jasangarria izateak. Horretaz gero eta jende gehiago 

jabetu bada ere, oraindik lan asko dago egiteko, batez ere enpresa- eta finantza-

munduan. Horregatik erabaki da gai horri trataera berezia ematea lan honetan. 

 

3.2. JASANGARRITASUNA EKITALDIETAN 

Esan bezala, gero eta garrantzia handiagoa du ekitaldi jasangarriak egiteko 

ikuspegiak. Jasangarri hitza eremu eta sektore askotara zabaldu da, eta, agian, 

errazegi erabiltzen da, esanahia erabat kontuan hartu gabe. Izan ere, 

jasangarritasuna (iraunkortasuna ere deitzen zaio) ingurumena zaintzetik harago 

doan kontzeptua da, kontuan hartzen baititu gizarte-garapena eta ekonomia-

jarduera ere. 

Jasangarritasuna da onartzea baliabide naturalak agortu egingo direla 

zentzuz ustiatu ezean. Halaber, gizartea garatzeko modua ere bada, bizi-

kalitatea, osasuna eta hezkuntza bermatzeko; era berean, bidezko ekonomia-
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hazkundea bultzatzea ere bada, ingurumenari ahalik eta kalterik txikiena 

eraginez eta etekinak modu orekatuan banatuz. Azken finean, gaur egungo 

beharrak ziurtatu behar dira, baina etorkizuneko belaunaldiak arriskuan jarri 

gabe. 

Nazio Batuen Ingurumen Programak (NBIP) honela definitzen du ekitaldi 

jasangarria: “Ingurumenari egiten zaizkion kalteak gutxitu eta ekitaldia egiten den 

lekuko komunitateari ondorio positiboak ekartzen dizkion ekimena”. 

Saretuz-ek, Donostiako kontsumo kontziente, arduratsu eta 

eraldatzailearen sareak, ekitaldien inguruko liburuxka interesgarria argitaratu 

zuen 2017ko ekainean, Ekitaldiak antolatzeko irizpideak: planifikatu ekitaldi 

jasangarri bat, inklusiboa, jatorra, atsegina, sormenezkoa… izenekoa. Liburuxka 

horren arabera, jasangarritasun-irizpideak kontuan hartu behar dira ekitaldiak 

antolatzeko fase guztietan. 

 

3.1 irudia. Jasangarritasun-irizpideak prozesu guztiarekin lotuta egon behar dira. 

Hasierako faseari dagokionez, Saretuz-ek ohartarazi du gogoeta egin behar 

dela ekitaldiaren ezaugarriez: antolatu nahi den ekitaldiaren tamaina edo eskala, 

zer-nolako balioak eta emozioak landu nahi diren sustatzailearen eta publikoaren 

artean, ekitaldia egingo den lekua, baliabide materialak eta energetikoak, 

ekitaldiak zer onura ekarriko duen, eta abar. 

Antolatzaileak eta sustatzaileak erabakitzen badute ekitaldian 

jasangarritasunaren eta kontsumo arduratsuaren irizpideak kontuan hartzea, 

prozesu guztian zehar, hasieratik bukaeraraino, eutsi behar zaio erabaki horri: 

ekitaldi-aurrean, ekitaldian bertan eta ekitaldi ondorenean. Beraz, 
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jasangarritasunari dagokionez, antolatzaileak identifikatu eta kudeatu egin behar 

ditu ekitaldian sortutako eragin positibo nahiz negatiboak; horretarako, oso 

interesgarria da hainbat alderdiren inguruko sarrera- eta irteera-fluxuen diagrama 

eta mapa marraztea, eragin positiboak sortu eta negatiboak gutxitzeko. Hori 

lortzeko, antolatzaileak jardueren aztarna ekologikoa murriztu behar du, 

salerosketetan balantze-ekonomiko justua ziurtatu, ekitaldia egingo den lekuko 

komunitateari eta inguruari mesede egin diezaieketen aukerak aprobetxatu eta, 

praktikaren bidez, parte-hartzaileak sentsibilizatu eta hezi. 

 

3.2 irudia. Sarrera- eta irteera-fluxuen diagrama. 

Edonola ere, ez da ahaztu behar Saretuz-ek ematen dituen irizpideek 

ikasteko eta hobetzeko helburua dutela, ez baita erraza alderdi horiek guztiak 

kontuan hartzea ekitaldia antolatzean. 
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Bestalde, ekitaldien sektorean badira jasangarritasunaren inguruko zenbait 

ziurtagiri. ISO 20121 araua da ezagunena (UNE-EN ISO 20121:2013); Ihobek, 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen Jarduketarako Sozietate Publikoak ere badu 

berea, Erronka Garbia izenekoa. 

ISO 20121 arauak zehazten du zer baldintza bete behar dituzten 

ekitaldietan jasangarritasuna kudeatzeko sistemek. Arau horren helburua ez da 

egiaztatzea ekitaldian jasangarritasun-irizpideak kontuan hartu diren ala ez, 

ekitaldia antolatzen duen erakundeak jasangarritasun-irizpideen araberako 

kudeaketa egiten duela ziurtatzea baizik. Arau hori aintzakotzat hartu behar dute 

ekitaldien industriako kide guztiek: sustatzaileek, antolatzaileek, stand-egileek, 

catering-zerbitzukoek eta logistika-hornitzaileek, besteak beste. ISO 20121 

arauaren lehen bertsioa 2012ko Londresko Joko Olinpikoetarako argitaratu zen; 

horregatik ditu zenbaki horiek, Joko Olinpikoen urtea zelako eta arauaren 

lehenengo bertsioa zelako. 

Gai honekin lotura du harreman publikoen gaian irudi korporatiboari buruz 

esandakoak: publikoak iritzia osatzen du enpresak esan eta egiten dituen 

gauzekin, eta bien irizpideek bat etorri behar dute irudia ez kaltetzeko. 

Jasangarritasunaren gaiarekin ere antzekoa gertatzen da: ekitaldia sustatzen 

duen enpresak koherentea izan behar du egiten duenarekin, ez bailitzateke 

zentzuzkoa izango etikoa ez den jarduera ekonomikoa egitea eta, aldi berean, 

ekitaldi jasangarriak antolatzea. 

Esaterako, atentzioa ematen du hainbat familia etxegabetu eta etxeen 

prezioak garestitu dituen bankuetako batek babestea Euskal Herriko musika-

jaialdi ospetsuenetako bat, ekitaldiari enpresaren izena eta guzti jarriz. Gai 

horrek luzerako eman dezakeenez, aproposa izan daiteke gelan eztabaidan 

aritzeko. 

 

3.3 irudia. Saretuz elkarteak hainbat ekimen antolatzen ditu. 
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3.3. EKITALDIKO DISEINUAREN ETA PLANIFIKAZIOAREN FUNTSEZKO 

ALDERDIAK 

Aurreko gaian, ekitaldi mota ohikoenak landu dira, eta aurrerantzean, batez 

ere, ekitaldi korporatiboen inguruan arituko gara. Ikasgaia Marketin eta 

Publizitateko Goi Mailako Zikloari dagokionez, enpresa-ekitaldiak aztertu ohi dira 

bertan. Dena den, bertan esandakoek beste ekitaldi mota batzuk antolatzeko ere 

balio dute. 

Antolatzailea eta bezeroa (enpresa sustatzailea) lehenengoz biltzen 

direnean, bezeroak antolatzaileari azaltzen dizkio ekitaldiaren inguruan dituen 

ideiak eta asmoak: zein diren helburuak, zein mezu helarazi nahi zaion 

publikoari, zein xede-talderi zuzenduta dagoen, zein lekutan egin, zenbat diru 

gastatzeko asmoa duen, zein eragin positibo eta negatibo sor ditzakeen, eta 

abar. Antolatzaileak ondo ulertu behar du bezeroaren proiektua, eta briefing*-ean 

jasotzen du, idatziz, bilerako informazioa. Dokumentu hori laburra baina oso 

garrantzitsua da, antolatzaileak haren arabera diseinatuko baitu bezeroaren 

beharretara egokitzen den ekitaldia. 

Antolatzaileak, azken finean, honako funtsezko alderdi hauek aztertu eta 

garatu behar ditu ekitaldia diseinatu eta planifikatzean: 

● Zergatik edo zertarako egin? Helburuak zehaztu. Sustatzaileak bere 

buruari galdetu behar dio ea zertarako egin nahi duen ekitaldia. 

Ekitaldiak egitea oso garestia da, eta baliteke helburu berberak lortzeko 

modu merkeagoren bat egotea. Gainera, ekitaldiaren helburuak argi 

izanez gero, askoz errazago hartzen dira gainerako erabakiak; ez da 

modu berean antolatzen bezero berriak lortzeko egiten den ekitaldia edo 

bezero leialak saritzekoa.  

Zenbaitetan, helburu bat baino gehiago izan ohi dute ekitaldiek. 

Horrelakoetan, helburuak lehenetsi, garrantziaren arabera ordenatu eta 

ondo planteatu behar dira: neurtu eta ebaluatzeko modukoak izan behar 

dute, ekitaldiaren ondoren helburuak lortu diren ala ez jakiteko. 

● Zeinentzako egin? Xede-taldea(k) identifikatu. Definitu egin behar da 

ekitaldia zein publiko motari zuzenduta dagoen, ezaugarriak aldatu 

egiten direlako xede-talde(ar)en profilaren arabera: formatua, ekitaldiko 
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programa, sarreren prezioa, dekorazioa eta nola gonbidatu, besteak 

beste. 

Halaber, aztertu egin behar da gonbidatuen artean tratu berezia eman 

beharreko inor badagoen (agintariak, pertsonaia ospetsuak, 

hedabideetako kazetariak…). 

● Zer egin? Formatua aukeratu eta programa osatu. Sustatzaileek, oro 

har, nahiko argi izaten dute zergatik nahi duten jardunaldia egin, eta 

sarritan ematen dituzte ekitaldirako ideiak ere. Antolatzaileak ideia horiek 

ahalik eta ondoen irudikatu behar ditu, eta bezeroari lagundu behar dio 

aukeratzen zein ekitaldi mota egin, formatua, zenbat pertsona gonbidatu, 

egitaraua, eta abar. Gai honen amaieran azalduko dira ekitaldi 

korporatiboetako formatu berri batzuk. 

● Nola egin? Antolaketa-batzordearen eta hornitzaileen bidez. 

Hasieran aipatu bezala, sustatzaileak bere kabuz ere antola dezake 

ekitaldia. Aukera horren alde egiteko, komeni da enpresa sustatzaileak 

esperientzia izatea zeregin horietan, ekitaldiak ez izatea tamaina eta 

konplexutasun handirik eta prest egotea beharrezko giza baliabideak 

jartzeko. 

Profesionalen esku utziz gero, sustatzaileari garestiago irteten zaio, 

baina proiektuak ziurtasun handiagoa eta emaitza hobeak izateko 

bermea du. Edozein kasutan, ohikoa izaten da lantaldean bertan 

antolaketa-batzordea sortzea, ekitaldia antolatzeko prozesua ondo 

koordinatzeko. Lan horretan asko laguntzen dute hornitzaileek ere, eta 

komeni da lanean hasi aurretik profesional horien informazio eguneratua 

izatea (telefono-zenbakiak, helbideak, web-orriak...). 

Prozesuak aurrera egin ahala, antolaketa-batzordeak xehetasun txikiak 

ere zehaztu egin behar ditu: gonbidatuekin nola elkartu eta zer egin, 

ekitaldiaren hasiera nolakoa izango den, ongietorri mezurik egongo den, 

programa nork koordinatuko eta gidatuko duen eta noiz eta nola 

amaituko den, besteak beste. 

● Non egin? Lekua eta guneak aukeratu. Lekua esatean, eremu 

geografikoa nahiz eraikina esan nahi da. Garrantzia ikaragarria du 
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ekitaldia egingo den lekua ondo aukeratzeak, ekitaldiak arrakasta izateko 

gakoa izan baitaiteke. Beraz, lortu nahi diren helburuekin bat datorren 

lekua aukeratu behar da eta aztertu zein giro sortu nahi den, zein irudi 

eman nahi den eta gune bakarra edo hainbat gune beharko diren, 

besteak beste. Horretaz gain, aztertu egin behar da nola irits daitekeen 

aukeratutako lekura: garraio-sarea, hotelak eta jatetxeak, 

aparkalekua…Halaber, komeni da jendea ekitaldira garraio publikoan 

joatea, eta, beraz, horien ordutegia ere kontuan hartu behar da. 

Ohikoa izaten da ekitaldiak hoteletako aretoetan antolatzea. Gonbidatu 

asko badira, azoka-barrutietan edota Kongresu-jauregietan egin ohi dira. 

Dena den, joerak aldatu egin dira azken urteotan, eta leku 

originalagoetan egiten dira ekitaldi korporatibo asko: upategiak, 

museoak, zinema-aretoak, belaontzien moduko itsasontzi bereziak, 

kultura-etxeak, antzokiak… 

Horiekin batera, aukera interesgarria da aire librean egitea ere, baina 

argi izan behar da lana zaildu egiten dela (argiztapena, sarbideak, 

catering-a, aparkalekuak, komunak, segurtasuna, baimenak…) eta 

eguraldi txarrak bertan behera utz dezakeela ekitaldia. 

 

3.4 irudia. Talde bat Baigorri upategira egindako irteeran. 

● Noiz egin? Data eta ordua erabaki. Helburuak kontuan hartuta, 

ekitaldia egiteko data eta ordu egokiak aukeratu behar dira. Komeni da, 

badaezpada, bi data proposatzea. Data zehatzik aurreikusi ez bada, 

aukera ona da hotelek eta bestelako lekuek deskontuak egiten dituzten 
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garaian egitea. Edonola ere, komeni da honako irizpide hauek kontuan 

hartzea (gogoratu, oro har, ekitaldi korporatiboez ari garela): 

- Lanegun batean izatea, oporrekin eta jaiegunekin batera izan ez 

dadin. 

- Data horretan inguruan beste ekimenik ez egotea, eta, ondorioz, 

hoteletan eta jatetxeetan lekua egotea. 

- Ahal dela, astelehena edo ostirala ez izatea. Udaberria eta udazkena 

dira ekitaldi korporatiboak egiteko garai onenak. 

 

Ekitaldiko jatorduen eta programaren ordua aukeratzean, aldiz, kontuan 

izan behar dira ekitaldia antolatu den hiriko ordutegia eta atzerritik 

datozen parte-hartzaileen herrialdeko ordutegia. 

Ekitaldia antolatzen duen enpresako kideek talde-lanean diseinatzen dute 

ekimena, denen artean ideiak landu eta proposamen zehatza eta osoa 

eskaintzeko. Oso garrantzitsua da ekitaldia antolatzen duten kideak sortzaileak 

izatea eta sormen-teknikak erabiltzea, ideia-jasa* modukoak, adibidez. Ekitaldia 

diseinatu ondoren, bideragarria den ala ez aztertu behar da. Proposamena 

aztertuta eta prest dagoenean, antolatzaileak bezeroarekin partekatzen du; 

behar bada, ekitaldiaren funtsa hobeto ulertzeko material osagarriak ere 

erabiltzen ditu (marrazkiak, argazkiak, ordenagailuz egindako simulazioak…). 

Bezeroak, enpresa sustatzailean erabakiak hartzen dituenak, alegia, 

proposamena bere horretan onar dezake, edota aldaketak egiteko eskatu. Behin 

betiko proposamena onartzean, kontratua sinatu behar dute bi aldeek, eta 

zehaztu zein diren bien arteko lankidetzaren baldintzak. Esan beharrik ez dago 

kontraturik ez dela sinatzen ekitaldia enpresa sustatzaileak antolatzen badu; hala 

eta guztiz ere, ziurtatu behar da antolatzen diharduen lantalde osoa ados 

dagoela ekitaldiaren oinarrizko ideia eta ezaugarriekin. 

Horiek argituta, antolatzaileak proiektua martxan jarri behar du, hots, 

planifikazio-faseari ekin behar dio. Lehenik eta behin, barne-erabilerarako 

dokumentua idazten du, antolatzaileak uneoro behar duen informazioa duena 

(ekitaldiaren helburuak, mezua, oinarrizko ideiak, publikoaren profila, behar diren 

zerbitzuak, eta abar). Dokumentu hori aldatu eta osatu egiten da proiektuak 
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aurrera egin ahala; izan ere, antolatzaileak definitu egin behar ditu diseinatu 

duen jardunaldirako baliabide eta zerbitzu guztiak. 

Horiek guztiak definitutakoan, plan operatiboa idazten da ekitaldia egiteko 

informazio guztiarekin. Horien artean garrantzitsuenetakoa da egin beharreko 

lanen kronograma edo timeline-a: diagrama batean adierazten dira ekitaldia 

prestatzeko zer lan egin behar diren, nola, non, zeinek, noiz eta zenbat 

denboran. Era berean, ekitaldiko programaren kronograma ere egin behar da 

(eskaleta), hau da, hizlariak eta gainerako protagonistak iristen direnetik ekitaldia 

amaitu arteko jarduerak eta ordutegia. Horiez gain, planean azaldu behar dira 

ekitaldiaren aurrekontua eta hornitzaileen direktorioa profesionalekin 

harremanetan jartzeko datuekin. 

Bestalde, antolaketa-batzordeko kideek trebeak izan behar dute 

negoziatzeko, antolaketarako, kontrol-lanerako, lider izateko, komunikaziorako, 

langileak kudeatzeko…. eta oso garrantzitsua da jarrera proaktiboa eta 

sormenezkoa izatea. Batzorde horrek arduradun nagusia izaten du, eta haren 

ardura da bezeroarekin etengabeko harremana izatea, baita ekintza guztiak 

planifikatzea, antolatzea, kudeatzea, gainbegiratzea eta kontrolatzea ere. 

Antolatzailea enpresa sustatzailea denean, arduradun nagusia enpresako 

harreman publikoetako profesionala izaten da normalean. 

 

3.4. ANTOLATZAILEAREN ETA SUSTATZAILEAREN ARTEKO 

KONTRATUA 

Aurreko atalean aipatu dugu idatzizko kontratua sinatzen dutela ekitaldia 

antolatzen duen enpresak eta sustatzaileak. Dokumentu horrek honako alderdi 

hauek jaso behar ditu: 

- Bezeroaren datuak: enpresaren datuak eta erakunde horretako 

ekitaldi-arduradunaren izena eta kargua. 

- Antolatzailearen datuak: izena, identifikazio fiskaleko zenbakia (IFZ), 

helbidea, telefono-zenbakia, helbide elektronikoa… 

- Ekitaldiaren izena eta egingo den data. 

- Sustatzaileak antolatzaileari ordaintzeko baldintzak: Normalean, zati 

bat ordaintzen da kontratua sinatutakoan, fidantza modura (guztiaren 
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% 20 - % 30 bitartean). Gainerako guztia ekitaldia egin baino egun 

batzuk lehenago edo geroago kitatzen da, negoziatutakoaren arabera. 

- Ekitaldia bertan behera uzteko baldintzak: Aukera hori ere aurreikusi 

egin behar da eta, beraz, argi gelditu behar dira ekitaldia ez egiteak 

ekar litzakeen kostuak nola ordaindu eta alde bakoitzak zer ardura 

duen. 

- Proiektua aldatzeko baldintzak: Hasieran onartuko proposamena  

aldatu egin daiteke, sustatzaileak aldaketak eskatu dituelako edota 

antolatzaileak arazo teknikoak izan dituelako hitzartutakoa betetzeko. 

Idatzi egin behar dira alde bakoitzak zer ardura dituen horrelakorik 

gertatzen bada. 

- Komeni da eranskinak gehitzea: Hasierako aurrekontua eta bezeroak 

onartutako proposamenak erantsi. 

 

Kontratuak bi ale izan behar ditu, alde bakoitzarentzat bana; alde 

bakoitzeko ordezkari legalek sinatu behar dute. 

 

3.5. EKITALDIETAKO BAIMENAK ETA ARAUDIA 

Ekitaldiak egiteko baimenak eskatu behar zaizkie lekuko erakunde ofizialei 

eta indarrean dagoen araudia bete behar da. Ekitaldiaren izaeraren eta 

tamainaren arabera, tramite gutxi edo asko egin behar izaten dira. Hauek dira 

ekitaldiak antolatzeko urrats orokorrak: 

1. Lekua  aukeratu.  

Lekua aukeratzean, honako alderdi hauei erreparatu behar zaie: 

- Ea aukeratutako hotelek eta egoitzek ingurumen-ziurtagiriak dituzten, 

beti ere, ahaztu gabe leku horiek ekitaldiaren helburuekin eta 

ezaugarriekin bat egin behar dutela. 

- Ea lekuak irisgarritasun-baldintzak betetzen dituen: egoitza barruko 

ibilbideek seinale argiak dituzten, erraz irits daitezkeen mugikortasun 

urriko pertsonak... 
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2. Udalari baimena eskatu. 

Honako dokumentu hauek aurkeztu behar dira: 

- Antolatzaile(ar)en datuak. 

- Ekitaldiari buruzko informazioa: lekua, ordutegia, programa, publiko 

mota, instalazioak, aparkalekua eta inguruko trafikoan izan dezakeen 

eragina… Ekitaldia aire librean egin behar bada, udalari informazio 

zehatzagoa eman behar zaio areto itxi batean egiten denean baino, 

leku itxietan antolatzaileak duelako araudia betetzeko ardura. 

Horiez gain, antolatzaileak agiri hauek eskatu behar dizkio ekitaldia egingo 

den lekuko jabeari:  

- Langileak alta-egoeran eta legez daudela dioen ziurtagiria. 

- Ebakuazio-planaren dokumentua. 

- Lekuaren edukierari buruzko datuak.  

 

3. Araudia kontuan hartu. 

Ekitaldi mota eta lekua aukeratu ondoren, kontuan hartu behar dira 

honako betekizun legal hauek ere: 

- Erantzukizun zibileko aseguruaren ziurtagiria. 

- Instalazioen segurtasun- eta sendotasun-ziurtagiria. 

- Osasun-zerbitzuak egotearen ziurtagiria. 

- Instalazio elektrikoaren segurtasun-ziurtagiria. 

- Toki itxien eta irekien babeserako plana. Plan horrek aurreikusten 

ditu ekitaldian gerta daitezkeen arriskuak, horientzako irtenbideak, 

prebentzio-neurriak, babeserako baliabideak eta segurtasun-

neurriak, besteak beste. 
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3.5 irudia. Erantzukizun zibileko aseguru-poliza. 

Ekitaldiarekin lotura duten hornitzaileei, berriz, honako betekizun hauek 

eskatu behar zaizkie: 

- Langileak (edo autonomoak) Gizarte Segurantzan alta-egoeran 

daudela ziurtatzen duen sinatutako dokumentua. 

- Lan-arriskuen prebentziorako planaren ziurtagiria. 

Betekizun horiez gain, badira beste batzuk ere (kontuan hartu behar da 

hornitzaileen arabera aldatu egiten dela aplikatu beharreko araudia):  

- Karpa, oholtza eta harmailak: homologazio- eta segurtasun-

ziurtagiriak. 

- Cateringa: elikagaiak manipulatzeko kalitate-ziurtagiria. 

Merkataritza-azokei dagokienez, bestalde, erakustokiko arduradunak 

standeko langileen kargu egin behar du, eta ziurtatu behar du sinatuta dutela 

azokako araudia beteko dutela hitz ematen duen agiria. 

 

3.6. EKITALDIAREN BERRI EMATEKO KOMUNIKABIDE-PLANA 

Ekitaldia diseinatu eta planifikatu ostean, haren berri emateko masa-

komunikabideak erabiltzea erabakitzen bada, komunikabide-plana egin behar da 

zein hedabidetan, nola eta noiz egingo den zehazteko. Plan hori aurrez egin 
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daiteke (komunikazio-planean jasota helburu, estrategia eta ekintza jakin 

batzuen baitan), edota unean uneko gertaera edota aukera bati erantzuteko 

presta daiteke berariaz (komunikabide-plana komunikazio-planaren baitan dago, 

eta, normalean, haren arabera egiten da). 

Modu batean zein bestean, enpresek ondo aukeratu behar dituzte 

publikoekin komunikatzeko hedabideak eta kanalak. Planak laguntzen du 

ekitaldia (enpresaren marka, produktuak nahiz zerbitzuak) ondoen bultza 

dezaketen hedabideak eta kanalak identifikatu eta topatzen eta, halaber, haiek 

erabiltzeko konbinazio egokiena zehazten. 

Komunikabide-plan ona egiteko, honako 9 urrats hauek jarraitu behar dira: 

1. Helburuak definitu. Zer lortu nahi da planarekin? 

Ekitaldiaren berri ematea da helburu nagusia. Era berean, ekitaldiak 

beste komunikazio-helburu batzuk ere izango dituenez, horiek aipatzea 

ere komeni da ekitaldiaren berri ematean. Honako hauek izaten dira, 

besteak beste, marketin-ekitaldiaren helburuak: 

● Enpresa, produktu edota zerbitzu berriren bat ezagutzera ematea. 

● Marka-irudia sortzea. 

● Bezeroak fidelizatzea. 

● Dagoeneko merkatuan dagoen produkturen bat sustatzea. 

● ... 

  

Erabaki horrek planaren hurrengo pausoak baldintzatzen dituenez, 

aurrera egin aurretik ziurtatu behar da enpresako talde guztia ados 

dagoela helburuekin. 

2. Xede-taldea aztertu. Plana xede-talde edo target jakin batengan 

eragiteko egiten denez, ezinbestekoa da targeta ondo definitzea. 

Horretarako, honako galdera hauei erantzun behar zaie: Nolakoa da 

talde hori? Non dago? Non eta nola kontsumitzen du? Horretan asko 

lagundu dezake merkataritza-ikerketak. 

3. Estrategia(k) garatu. Helburuak eta xede-taldea definitu ondoren, 

helburu bakoitzeko estrategia bana prestatu behar da. Argi izan behar 

da zer eta nola komunikatu nahi den. 
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4. Komunikabideak aukeratu. Xede-taldearen arabera aukeratu behar dira 

komunikabideak: ez elektronikoak edo offline komunikabideak 

(egunkariak, irratiak, telebista, panelak...), eta elektronikoak edo online 

komunikabideak (bilatzaileak, sare sozialak eta web-atariak, besteak 

beste). Aukera onena biak konbinatzea da. 

5. Kanalak aukeratu. Komunikabide bakoitzean hainbat kanal daude eta 

egokiena aukeratu behar da. Lehendabizi, zenbait datu eskuratu behar 

dira kanalak baloratu eta alderatzeko: audientzia-indizeak, 

zabalkundea, argitaratze-egutegia, prezioak, formatuak, baldintzak eta 

abar. 

6. Formatuak definitu. Helburuei eta aurrekontuari ondoen egokitzen 

zaizkien formatuak bilatu behar dira. Oro har, publizitate-formatu 

ikusgarri eta konplexuenak izan ohi dira garestienak. Sarritan, neurria 

baino garrantzitsuagoak dira iragarkiaren sormena eta kokapena. 

7. Aurrekontua egin. Komunikabide-planean agertuko den guztiaren 

aurrekontu itxia egin behar da, eta komeni da komunikabide 

bakoitzerako diru-kopuru zehatza finkatzea. Halaber, hedabideekin 

negoziatu egin behar da, deskontuak lor baitaitezke aurrez 

kontratatzeagatik edota kanpaina luzeak egiteagatik. 

8. Egutegia edo timing-a diseinatu. Aurreko pauso guztiak emanda, 

komunikazio-ekintzen egutegia eta maiztasuna erabakitzea besterik ez 

da gelditzen. Kanpainak iraungo duen denbora-tartea aztertu eta 

kontuan hartu behar dira eragina izan dezaketen zenbait faktore. 

Esaterako, zein urtaro den, herrian edo inguruan festarik baden, eta 

abar. 

Faktore horiek eta aurretik aipatu ditugun beste batzuk kontuan hartuta 

(xede-taldearen ezaugarriak, komunikabideen eta kanalen ezaugarriak, 

enpresarenak...), erabaki ohi da zein diren komunikazio-ekintzak 

plazaratzeko egun eta ordurik onenak. 

9. Planaren analisia egin. Komunikabide-planaren atalik garrantzitsuena 

da egindako ahalegin guztiek fruiturik eman duten edo ez jakitea. 

Emaitzak amaieran bakarrik ez, kanpainan zehar ere aztertu behar dira, 

okerrak zuzentzeko. Horretarako, kontratatutako kanalen jarraipena 
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egin behar da eta formatuak eraginkorrak diren aztertu; horrela, 

helburuak betetzen ez dituzten formatuetan beste erabaki batzuk hartu 

behar dira ahalik eta emaitza onenak lortzeko. 

  

3.7. EKITALDIAK ANTOLATZEKO GAUR EGUNGO JOERAK 

Ekitaldiak antolatzeko sektorea hazten ari da azken urteetan. Horregatik, 

antolatzaileek pil-pilean dauden joeren berri izan behar dute, enpresen beharrei 

eta eskariei ahalik eta ongien erantzuteko. Esate baterako, azken aldian ohiko 

bihurtu dira enpresek gizarte-erantzukizuna dutela nabarmentzeko ekitaldiak, 

enpresak herritarrengandik gertu daudela erakutsi eta haien konfiantza lortzeko. 

Hona hemen zenbait adibide: 

● Gaur egun, saihestu egiten dira botere ekonomikoa erakusten duten 

ekitaldiak, eta ugaritu egin dira gizarte-gaiekin eta egoera errealekin lotura 

dutenak. 

● Sormen handiko ekitaldiak izaten dira, parte-hartzaileek zentzumen 

guztiekin goza dezaten. Izan ere, publikoak esperientzia zoragarria, 

bakarra eta benetakoa bizi badu, luzaroan gogoratuko du ekimena, hobetu 

eta sendotu egingo da enpresarekiko duen irudia eta, agian, gauza 

ederragoak lor daitezke (bezero leial bihurtu, ahoz ahoko publizitatea 

egin…). 

● Teknologia berriak asko erabiltzen dira: alde batetik, antolatzaileek haien 

bidez egiten dituzte komunikazioak eta aurkezpenak; bestetik, parte-

hartzaileek ere sare sozialen bidez izaten dute ekitaldien eta jardueren 

berri. Halaber, gero eta ezagunagoak dira errealitate birtuala, adimen 

artifiziala, dronak eta robotikak-gaiak ere. Zerrenda horretan ezin dira 

aipatu gabe utzi App mugikorrak, hemendik gutxira haiek izango omen 

baitira tresnarik onenak ekitaldiak antolatzeko, hartu-emanetarako eta 

parte-hartzaileak fidelizatzeko. 

● Segurtasun-neurri zorrotzak hartzen dira zenbait herrialdetako egoera 

ezegonkorragatik, baita jendetza handiko ekitaldietan eraso eta atentatu 

larriak gertatu izan direlako ere. 
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● Xede-taldearekin hizkuntza argia, zuzena eta gertukoa erabiltzen bada,  

hautsi egiten da parte-hartzaileen eta antolatzailearen arteko hesia. 

Hurbiltasun horrek sinesgarritasuna eta konfiantza ematen dio publikoari, 

eta, ondorioz, indartu egiten da bi aldeen arteko harremana. 

● Ekitaldia ongizatearekin eta osasunarekin lotzen dute hainbat elementuren 

bidez (catering-a, programako saioak, oparia, apaingarriak…). Jendeak 

kontzeptu horiei gero eta garrantzia handiagoa ematen dionez, 

antolatzaileek amu gisa erabiltzen dituzte. 

● Enpresa sustatzaileak ekitaldia eraginkorra izan den ala ez jakin nahi 

izaten du. Sektore horren aspaldiko erronketako bat da, ez baita erraza 

hori ebaluatzea. Teknologiak asko laguntzen du horretan, unean bertan 

jakin ditzakeelako ekitaldira joan direnen iritziak eta erreakzioak eta, datu 

masiboak aztertuta (big data), informazio interesgarria eskuratzen 

duelako. 

Eraginkortasunari dagokionez, enpresek jakin nahi izaten dute ekitaldiak 

zenbateko kostua izan duen eta ea bete diren hasieran ezarritako 

helburuak. Inbertsioen errentagarritasuna neurtzeko ROI indizea (Return 

On Investment) erabili ohi da, baina hura neurtzeko irizpide garbirik ez 

dagoenez, zenbait aditu ez dago formula hori erabiltzearen alde.  

 

3.6 irudia. Gero eta gehiago egiten dira ekitaldi xumeak eta gertukoak. 
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3.8. EKITALDI KORPORATIBOEN ZENBAIT FORMATU BERRI 

Aurreko gaian azaldu dira zein formatu aukeratzen dituzten enpresek eta 

erakundeek ekitaldiak egiteko. Atal honetan, aldiz, formatu berriak aztertuko dira; 

originalak eta sormenez beteak direnez, publikoa harritzea dute helburu. 

● Bilerak: 

- Web-mintegiak. Gai zehatzen inguruko formazio-saioak edota online-

ikastaroak dira. Ordenagailuko mahaigaina erabiltzen da pantaila 

interaktibo gisa. 

- Speed networking. Sektore berdintsuko enpresaburuen bilerak dira. 

Parte-hartzaile bakoitzak 4 minutu pasatzen ditu beste enpresaburu 

batekin solasean, eta amaitutakoan beste mahai batean beste kide 

batekin elkartzen da beste 4 minutuko hizketaldirako. Denbora-tarte 

labur horretan bata besteari txartelak ematen dizkiete, bakoitzaren 

produktuez hitz egiten dute eta merkataritza-akordioak lortzen 

ahalegintzen dira.  

- World café. Formatu hau egokia da jende asko dagoen bileretarako. 

Jendea hainbat mahaitan banatu ondoren, talde bakoitzak gai bat 

lantzen du. Ezarritako denbora pasatu eta gero, mahaikide bakoitza 

beste mahai batera joaten da; horrela, mahai berrian hasierako 

mahaiko kide bat bakarrik geratzen da, eta taldekideek  hasierako gaiari 

buruz ondorioztatutakoak partekatzen dituzte mahai berrian. 

Modu horretan, pertsona askorekin partekatzen dira ideiak eta iritziak, 

eta eztabaida horietatik ondo hausnartutako ondorioak atera ohi dira. 

- Team building. Taldeak eraikitzea esan nahi du eta normalean 

enpresek langileekin egindako jarduerak izaten dira talde-izpiritua eta 

lankidetza bultzatzeko. Aire zabalean eta lantokitik kanpora egiten diren 

ekintza dibertigarriak izan ohi dira (ginkanak eta kirol- eta jolas-probak). 

● Promozio-ekitaldiak: 

- Flashmob-ak. Marketin biraleko* ekintza da, eta parte-hartzaileek  sare 

sozialen bidez antolatzen dute. Leku publiko batean hitzordua jarri, 

jendea bat-batean leku horretara azaldu, gehienez 10 minutu irauten 
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duen jarduera egin, grabatu eta berehala desagertzen dira  parte-

hartzaile guztiak. 

 

3.7 irudia. Dantzaren nazioarteko egunean Bilbon egindako flashmob-a. 

- Ipuin-kontaketa. Ekitaldia ipuin edota istorio bihurtzea da. 

Ekitaldiarekin erlazionatutako gauza guztiei istorio-itxura ematen zaie 

(gonbidapenak, dekorazioa, musika, jolasak, cateringa, lekua…). Parte-

hartzaileak ipuin batean bezala sentitzen dira, eta esperientzia  

paregabea bizi izaten dute. 

- Gai baten inguruko ekitaldiak. Ideia edota gai baten inguruan egiten 

da ekitaldi guztia. Ideia hori ekitaldiaren ardatz nagusia denez, haren 

araberakoak izaten dira gonbidapenak, dekorazioa eta cateringa, 

besteak beste. Gaur egun, asko erabiltzen da ekitaldi tematikoen 

formatu hori. 

 

● Kongresuak: 

- Pecha Kucha. Jatorri japoniarreko hitza da. Formatu mota hori 

erabiltzen da aurkezpenak modu errazean eta informalean egiteko. 

Halaber, aurkezpena azkarra eta dinamikoa izaten da, gehienez 20 

diapositiba erakuts baitaitezke 10 minutuan. 

- TedX. Kontzeptu horren lehen hiru letrek teknologia, entretenimendua 

eta diseinua esan nahi dute. Ekitaldi horietan zenbait hizlarik labur hitz 

egiten dute gai interesgarri eta berritzaileei buruz (teknologiarekin 
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lotutakoez, oro har). Munduko hainbat lekutan antolatzen dira, eta Xren 

ordez ekitaldia antolatzen den hiriaren izena ipintzen da. 

 

● Azokak: 

- Azoka birtualak. Ohiko azoka plataforma teknologiko bihurtzean datza. 

Erakusketan parte hartzen duten enpresek stand birtuala jartzen dute 

web-orrian, eta parte-hartzaileek stand guztietan nabigatzeko aukera 

dute enpresen eskaintza ikusteko. 

- Azoka hibridoak. Ohiko azoka eta azoka birtuala konbinatzen dituen 

formatua da. Gutxi erabiltzen dira oraindik. 
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3.9. ARIKETAK 

A. Testa: 

1. Ekitaldian jasangarritasuna kontuan hartuz gero, kudeatu behar dira: 

a) Eragin sozialak. 

b) Ingurumenari eragiten diotenak. 

c) Eragin ekonomikoak. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2. Ekitaldian jasangarritasuna kontuan hartuz gero, izan behar du: 

a) Ekitaldiko fase guztietan. 

b) Diseinuan eta planifikazioan. 

c) Antolaketa-fasean. 

d) Koordinazioan eta gainbegiratzean.  

3. ISO-ren zein arauk ziurtatzen du ekitaldia antolatzen duten erakundeek 

jasangarritasun-irizpideen araberako kudeaketa egiten dutela? 

a) 20112 arauak. 

b) 20101 arauak. 

c) 20121 arauak. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

4. Asko erabiltzen da planifikazio-fasean ekitaldia prestatzeko egin behar 

diren lanak adierazteko: 

a) Briefing-a. 

b) Eskaleta. 

c) Kronograma. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

5. Ekitaldien antolatzaileek trebeak izan behar dute: 

a) Komunikazioan. 

b) Talde-lanean. 

c) Arazoei irtenbidea ematen. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

6. Ekitaldia egiteko lekua aukeratu ondoren, baimena eskatu behar zaio: 

a) Eusko Jaurlaritzari. 

b) Aldundiari. 

c) Udalari. 
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d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

7. Zein formatu berri erabiltzen da aurkezpenak modu azkarrean, errazean 

eta informalean egiteko? 

a) TedX 

b) Team building 

c) Pecha Kucha 

d) World café 

8. Ekitaldiko lekua esatean, zer hartzen da kontuan? 

a) Hiria edota herria. 

b) Eraikinaren inguru publikoa. 

c) Eraikina. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

9. Zertarako erabiltzen da ekitaldiko sarrera- eta irteera-fluxuen diagrama? 

a) Ekitaldira sartu eta irteten diren pertsonak kontrolatzeko. 

b) Ekitaldian sortutako eragin positiboak eta negatiboak identifikatu eta 

kudeatzeko. 

c) Batez ere, ekitaldiko gastuak eta diru-sarrerak kontrolatzeko. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira.  

10. Zer datatan komeni da ekitaldi korporatiboak egitea? 

a) Laneguna ez den egunetan. 

b) Inguruan beste ekitaldi garrantzitsurik ez dagoen egunetan. 

c) Astelehenetan edo ostiraletan, ahal bada, behintzat. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

   

B. Galderak: 

1. Noiz sinatzen dute kontratua antolatzaileak eta sustatzaileak? 

2. Zer da eskaleta? 

3. Ekitaldietako araudia kontuan hartuta, zer eskatu behar die antolatzaileak 

hornitzaile guztiei? 

4. Zer da komunikabide-plana eta zertarako egiten da? 

5. Ekitaldiak antolatzeko formatu berrietatik zein gustatu zaizu gehien? 

Zergatik? 
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C. Jarduerak: 

1. Azaldu ekitaldien jasangarritasunaren aldeko hiruzpalau neurri. 

2. Aztertu UNE-EN ISO 20121:2013 arauak mundu-mailan ezartzen dituen 

erabilera-baldintzak. 

3. Demagun ekitaldiak antolatzen dituen profesionala zarela, eta bihar bezero 

batekin lehen bilera duzula ekitaldia prestatzeko. Zer galdera egingo diozu 

briefing-eko informazioa jasotzeko? 

4. Demagun enpresa baten irudia berdea dela eta kolore hori ardatz hartuta 

antolatu behar duzula promozio-ekitaldi tematikoa. Nola egingo zenuke? 

5. 3.3 atalean landutakoa kontuan hartuz, diseinatu asteburuan lagunekin 

egiteko irteera.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Testaren emaitza zuzenak: 1.d; 2.a; 3.c; 4.c; 5.d; 6.c; 7.c; 8.d; 9.b; 10.b. 
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4. EKITALDIETARAKO BALIABIDE 

MATERIALAK ETA ZERBITZUAK ANTOLATZEA 

 

4.1. EKITALDIRAKO BEHAR DIREN BALIABIDE MATERIALAK ETA 

ZERBITZUAK 

Ekitaldia diseinatu eta guztia planifikatu ondoren, ekitaldia antolatzeko 

garaia da; aurreko bi fase horietan pentsatu eta kalkulatu den guztia praktikara 

eraman eta errealitate bihurtzekoa, alegia. 

Fase honetan, antolatzaileak hainbat lan ditu egiteko. Horien artean 

garrantzitsuena eta denbora gehien eskatzen duena da harremanak kudeatzea 

materialen eta zerbitzuen hornitzaileekin eta gainerako profesionalekin; hau da, 

ekitaldirako behar diren enpresak eta profesionalak kontratatu eta horien lana 

eraginkorki koordinatu, gainbegiratu eta kontrolatu behar du. Ekitaldia egingo 

bada, ezinbestekoa da enpresa eta profesional horiek parte hartzea, zerbitzu 

guztiak eskuratzeaz gain, antolatzaileari laguntza ikaragarria ematen baitiote 

hainbat eremutan (ekitaldirako behar dena hornitzaileek duten aukerara 

egokitzen, irtenbideak bilatzen, sormena lantzen, eta abar). Beraz, funtsezkoa da 

harreman ona izatea hornitzaileekin eta gainerako profesionalekin . 

Unitate honetan landuko dira ekitaldietako baliabide eta zerbitzurik 

ohikoenak; horrek ez du esan nahi, inolaz ere, edozein ekitaldi antolatzeko horiek 

guztiak behar direnik. Unean uneko faktoreak kontuan hartu behar dira zein 

baliabide eta zein zerbitzu erabili erabakitzean: ekitaldi eta formatu mota, 

lekuaren ezaugarriak, ekitaldiaren helburuak, xede-taldearen profila, 

aurrekontua, antolatzailearen esperientzia, sustatzailearen gustuak eta tokiko 

kultura eta hezkuntza, besteak beste. 

Dena den, normalean ez da zerbitzu guztiak kontratatu beharrik izaten, 

antolatzaileak ekitaldien zerbitzuan lan egin ohi duenez, agian badituelako 

horietako batzuk (material grafikoaren eta dekorazioaren diseinatzaileak, 

itzultzaileak, gidari turistikoak...). Horrek ez du esan nahi sustatzaileari doan 

eskainiko dizkionik, baina bai merkeago, behintzat. 

Enpresa sustatzaileak berak ere, agian, izango ditu baliabideak; esaterako, 

material grafikoa (gutun-azalak, boligrafoak, koadernoak, enpresako posterrak), 
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plotterrarekin egindako pankartak enpresako irudiarekin eta langileentzako 

arropak. Gainera, 1. gaian ikusi zen bezala, enpresetako harreman publikoen 

profesionalek ere hainbat funtzio izan ditzakete ekitaldiak antolatzean. Logikoa 

da pertsona hori antolaketa-batzordeko partaidea izatea eta ahal duen neurrian 

laguntzea.  

Enpresetan bertan ez dituzten zerbitzu eta baliabideak, berriz, eskuratu 

egin behar dira profesionalekin harremanetan jarrita. Antolaketa-batzordeak argi 

izan behar du ekitaldirako zer behar duen, arriskua egoten baita behar baino 

gauza gehiago edo garestiagoak kontratatzeko. 

Bestalde, enpresa eta profesional horiei eskatu egin behar zaie ekitaldi 

jasangarrien ISO 20121 ziurtagiria. Ez badute, jasangarritasun-irizpideak kontuan 

hartzeko eskatu behar zaie (baliabideak eta hondakinak murriztea, berrerabiltzea 

eta birziklatzea, gutxienez), eta ziurtagiria lortzea komeni zaiela jakinarazi ere 

bai. 

 

4.2. EKITALDIAK EGITEKO LEKUAK 

Ekitaldiak antolatzean hartu behar den erabaki garrantzitsuenetakoa da 

lekua aukeratzea. Antolatzaileak eta sustatzaileak adostu ohi dute, baina baliteke 

sustatzailearen enpresako zuzendaritzak erabakitzea. 

Lekuak iristeko erraza izan behar du (autopistatik gertu, garraio 

publikoan…), ekitaldia leku isolatu batean egin beharrik ez badago, behintzat. 

Ekitaldiaren oihartzunaren edota estaldura geografikoaren arabera, baliteke 

atzerritik ere jendea etortzea. Horrelakoetan, komeni da lekua aireportutik edota 

tren-geltokitik gertu egotea (autoz, gehienez, ordu eta erdi ingurura), etortzen 

denak  ez duelako autoan bidaiatzeko gogorik izango geltokira iritsi eta gero. 

Ekitaldia egingo den egoitzak erosoa izateaz gain, bat etorri behar du 

ekitaldi motarekin eta publikoaren profilarekin. Horregatik da funtsezkoa xede-

taldearen ezaugarriak eta gustuak ezagutzea. Antolatzaileak azkar ibili behar du 

ekitaldia egingo den lekua kontratatzen: ekitaldiaren arabera, agian, bi urte 

lehenago egin behar du erreserba, baina, oro har, nahikoa izaten da 6-12 

hilabete lehenago eginda. Erreserba egindakoan ordaintzen da alokairuaren 

aurrerapena, eta zenbateko guztiaren % 20 - % 50 bitartean izan ohi da. 
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Ekitaldiak leku finkoan egiten dira eta erabakitako ordu-tarterako 

erreserbatzen da lekua; aitzitik, gunea atondu behar bada (oholtza muntatu, 

argiak eta dekorazioa…), erreserba ekitaldiaren aurreko egunetatik ekitaldi 

ondorengo egunera arte luzatu ohi da. Hala ere, muntatze- nahiz desmuntatze-

lanetako orduak merkeagoak izaten dira ekitaldikoak baino; ekitaldia asteburuan 

edota gauez bada, garestiagoa izaten da. 

Ekitaldia aire zabalean egitekoa bada, jakin egin behar da lursaila jabetza 

pribatukoa edo publikokoa den. Jabetza publikoa badu, zailagoa da alokatzeko 

prozesua: udalera joan behar da tokiaren erabilera-baldintzak zein diren jakitera, 

eta baldintza horiek antolaketa-batzordeak nahi duenarekin bat egiten badute, 

lekua erreserbatu eta beharrezko baimenak eskatu behar zaizkio udalari. Aire 

zabaleko lekuak plazak, berdeguneak, futbol-zelaiak, hondartzak eta parkeak 

izaten dira, eta leku horietan karpa, agertokia, oholtza, haima edota bestelako 

eraikuntza-egiturak muntatzen dira. Ekitaldia aire zabalean egitea konplexuagoa 

eta arriskutsuagoa da leku itxi batean egitea baino eta, ondorioz, aukera hori ezin 

da edozein leku eta ekitaldi motatan hautatu. 

 
4.1 irudia. Aire libreko ekitaldiek xarma berezia izan ohi dute. 

Gauzak horrela, ekitaldiak egiteko, normalean, ostalaritza-arloko leku itxiak 

aukeratzen dira, hala nola hotelak, jatetxeak, diskotekak, tabernak, bainuetxeak 

eta landetxeak. Leku horietan ekitaldirako behar diren baliabideak egon ohi dira. 

Ostalaritzatik kanpo, berriz, leku handiagoak edota bereziagoak aukeratzen dira: 

erakustazokak, kiroldegiak, frontoiak, estadioak, kultura-aretoak, eta abar. 

Azken urteetan, antolatzaileak leku originalak topatzen saiatu dira publikoak 

esperientzia benetakoa, bakarra eta ezberdina bizi dezan; gaur egun, museoak, 
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merkataritza-guneak, upategiak, antzokiak, belaontziak eta yateak ere erabiltzen 

dira ekitaldietarako, antolatzaileek honako ezaugarriak dituzten lekuak bilatzen 

dituztelako:  

- Publikoak esperientzia ahaztezina bizitzeko baldintzak eskaintzen 

dituena. 

- Ekitaldian ohiko zerbitzuak emateko baldintzak betetzen dituena 

(sukaldeak, komunak, aparkalekua, elektrizitate-sarerako harguneak, 

wifi-sarea…). 

Antolatzaileek, normalean, ekitaldiak egiteko egoitzen edo lekuen datu-

basea izaten dute. Informazio-biltegi horretan azaltzen dira leku horien 

ezaugarriak, gelen deskribapena eta erreserba egiteko harremanetarako datuak. 

Badira lan hori errazten duten zenbait web-orrialde interesgarri, 

www.venuesplace.com eta www.espaciosmascreativos.com, adibidez. Atari 

horietan, Espainiar Estatuan ekitaldiak egiteko lekuak eta egoitzak erakusten 

dituzte. 

Jasangarritasun-irizpideei dagokionez, eraginkortasun energetikoaren 

ziurtagiria duten lekuak lehenetsi behar dira (edota jasangarritasunaren inguruko 

bestelako ziurtagiriak dituztenak). Bestalde, jendearen irisgarritasuna ziurtatu 

behar da, partaide guztiek aukera berberak izan ditzaten.  

 

4.3. APAINTZEA ETA GIROTZEA 

Antolatzaileek marketin-ekitaldi originalak, sormenezkoak eta benetakoak 

egin nahi izaten dituzte, eta, horretarako, funtsezkoa da lekua modu egokian 

apaintzea eta girotzea. Bi kontzeptu horiek ezberdindu egin behar dira, girotzea 

apaintzea baino kontzeptu zabalagoa baita. 

Lekua girotu daiteke, neurri batean, gunearen ezaugarriak aprobetxatuz eta 

tokiak ondo dekoratuz: gelak eta aretoak, egoitzarako sarrera, aparkalekua eta 

baita igogailuak ere. Antolatzaile profesionalek kontuan hartu behar dituzte 

dekorazio-arloko azken joerak eta modako estiloak. Aurreko atalean aipatu den 

bezala, azkenaldian joera dago gai bat ardatz hartu eta ekitaldi guztia haren 

inguruan antolatzeko (ekitaldi tematikoak), gonbidapenak eta langileen 

uniformeak barne. 

http://www.venuesplace.com/
http://www.espaciosmascreativos.com/
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Ekitaldia girotzen laguntzen duten elementuen artean honako hauek daude: 

altzariak (mahaiak, aulkiak, agertokia, atrila, podiuma), zuntzak (gortinak, mahai-

oihalak eta mahai-zapiak, moketak eta alfonbrak, langileen arropak), 

apaingarriak (loreak, margolanak, puxikak eta argizariak, photocall*-ak), 

argiztapena (zuzeneko eta zeharkako argiak, fokuak, video mapping*-a), ikus-

entzunezkoak (irudiak proiektatzeko laino-, ke- eta ur-pantailak) eta opariak, 

besteak beste. 

Gaur egun, ekitaldia zentzumen guztiekin bizitzeko ahalegina egiten da; 

ukimenean eta ikusmenean ez ezik, arreta jartzen da usaimenean (aire-

gozagarriekin), dastamenean (jan-edanaren bidez) eta entzumenean (atzealdeko 

musikarekin) ere. 

Alabaina, lekua girotzeak ez du aparteko garrantzirik bileretan eta 

kongresuetan. Hori dela eta, dekorazio-elementu soilak erabiltzen dira 

(posterrak, bideo-proiekzioak eta landareak); hori bai, aretoa ongi argiztatu behar 

da.  

Jasangarritasun-irizpideak kontuan hartuta, argi naturala aprobetxatu behar 

da eta, ahal dela, LED argiak erabili. Halaber, saiatu behar da birziklatzeko eta 

berrerabiltzeko moduko apaingarriak erabiltzen. Gaur egun, asko erabiltzen dira 

bigarren eskuko produktuak eta vintage estilokoak. Halako batean, bat egin dute 

modak eta kontsumo arduratsuak! 

 

4.2 irudia. Vintage estiloko elementuak asko erabiltzen dira ekitaldiak girotzeko. 
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4.4. IKUS-ENTZUNEZKOAK, TEKNOLOGIA BERRIAK ETA 

TELEKOMUNIKAZIOAK 

XXI. mendean ez dago ekitaldirik teknologiarik gabe. Oinarrizko elementu 

teknologikoak dira wifi-konexioa, elektrizitate-harguneak, mikrofonoak, itzulpen-

sistemak, ordenagailu eramangarriak, pantailak, proiektoreak, bozgorailuak eta 

bideokonferentziak egiteko bitarteko teknikoak. Horiekin batera, ezin dira aipatu 

gabe utzi momentuko berritasunak: errealitate birtuala, robotak, App-ak eta 

dronak. 

Baliabide teknologiko horiek guztiak behar bezala funtziona dezaten, 

ezinbestekoa da profesional trebeak kontratatzea. Soinu-teknikariak arduratzen 

dira mikroak, musika eta bideoen audioa jartzeaz; horretarako, soinu-mahaiaren 

funtzionamendua oso ondo ezagutu behar dute. Bideo-teknikariek, aldiz, edukiak 

pantailetan proiektatzen dituzte eta ekitaldia streaming bidez ikusteko moduan 

grabatzen dute. 

Bestalde, ekitaldi orok izaten du antolakuntzak izendatutako argazkilari 

ofiziala. Hark ekitaldiaren helburua, egitaraua eta guneko txoko guztiak ezagutu 

behar ditu; informazio hori guztia antolaketa-batzordeak  ematen dio.  

Ekitaldia jendetsua denean eta interes mediatiko handia pizten duenean, 

hedabide asko agertzen dira eta antolakuntzak lekua egokitzen die: zuzeneko 

emankizunetan esatarientzako kabinak, oholtzaren ondotik irudiak hartzeko 

espazioa edota segurtasun-hesia, prentsaurrekoetarako gela…. Prentsa-aretoak, 

jakina, baliabidez ondo hornituta egon behar du. 

 

4.5. MATERIAL GRAFIKOA 

Teknologiak papera ordezkatu du ekitaldietan ere. Orain dela urte batzuk 

ekimenaren liburuxkak eta karpeta banatzen zitzaizkien ekitaldietako parte-

hartzaileei. Gaur egun, ordea, gailu teknologikoak erabiltzen dira ekitaldiari 

buruzko informazioa partekatzeko. Dena den, oraindik papera erabiltzen da 

gonbidapenetan, izena emateko orrietan, kalean jartzeko karteletan, 

akreditazioetan eta txostenetan, besteak beste. 

Irudiari dagokionez, ekitaldi guztiek izan ohi dute berariaz sortutako bat, 

eta, normalean,  ekitaldiko paper guztietan agertzen da. Kongresuetako irudiak 
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soilak eta tradizionalak izaten dira; marketin-ekitaldietakoak, aldiz, originalagoak. 

Irudia diseinatzean, kontuan hartu behar da ekitaldia behin bakarrik egingo den 

ala beste noizbait berriro egingo den; izan ere, garrantzitsua da edizio guztietan 

koherente jokatzea eta irudi berbera erabiltzea. Material grafikoaren 

hornitzaileari, gutxien-gutxienez, birziklatutako papera edo ziurtagiri ekologikoa 

duena erabiltzea eskatu behar zaio, bestelako neurri batzuez gain (tinta 

begetalak, ahalik eta plastiko gutxien erabiltzea, eta abar). 

 

4.6. KARPAK, AGERTOKIAK ETA BESTELAKO ERAIKUNTZA-EGITURAK 

MUNTATZEA 

Karpak, haimak eta puzgarri erraldoiak aire libreko ekitaldietan erabiltzen 

dira gehienbat; oholtzak eta agertokiak, aire zabalean nahiz aterpean egiten 

direnetan; standak eta erakustokiak, aldiz, estalpean egiten diren azoka, 

kongresu, hitzaldi eta workshop*-etan. Baliabide material horiek alokatzen 

dituzten enpresak arduratzen dira, gehienetan, egitura horiek muntatzeaz ere. 

Ekitaldia aire zabalean egiten denean, komun eramangarriak, arropategiak eta 

bestelako etxola batzuk ere alokatu egin behar izaten dira. 

Ekitaldiak komunikazio-tresna eraginkorrak izateaz gain, aukera 

hobeezinak dira publikoari enpresaren produktuak erakusteko eta salmentak 

igotzeko. Standak produktuak erakusteko egitura aproposak direnez, asko 

erabiltzen dira ekitaldietan, eta eraikineko gelaren batean jartzen dira publikoak 

enpresaren eskaintza ikusi eta proba dezan. 

 

4.3 irudia. Durangoko azoka. 
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4.7. CATERINGA 

Ekitaldian jan-edanak ematea erabaki bada, kontratatu egin behar da 

zerbitzu hori. Oso garrantzitsua da ekitaldian zer jan eta edango den aukeratzea 

eta guztia espero bezain gozoa egotea. Izan ere, publikoak gehien gogoratzen 

duen gauzetako bat izaten da, eta asko hitz egiten da horretaz. Hainbat jatordu 

prestatzen dira jardunaldi motaren eta ordutegiaren arabera: gosariak eta 

hamaiketakoak, kafea hartzeko etenaldiak (coffee breaks), bazkariak, afariak, 

koktelak, lunchak, gala-afariak, eta abar. Horietako bakoitzean komeni da 

jarraibide edota arau batzuk kontuan hartzea. 

Gosariak eta hamaiketakoak aproposak dira goizean egiten diren bilera eta 

aurkezpenetarako. Janarien aukera aurrekontuaren araberakoa izaten da; dena 

den, gutxienez, laranja-zukua, kafea, esnea eta opiltxoak jarri behar dira. 

Kafea hartzeko etenaldiak egitea ohikoa izaten da 4 ordutik gorako 

ekitaldietan. Atsedena egitarauaren erdialdean egiten da, 20-45 minutu irauten 

du eta, normalean, ekitaldiko aretotik gertu egiten da. Etenaldian, kafearekin 

batera, beste zenbait jaki jartzen dira: ekitaldia goizez bada, jaki gozoak 

aproposagoak dira (opiltxoak eta pastak); arratsaldez bada, aldiz, jaki gaziak 

hobeak dira (pintxoak eta sandwichak). Edozein kasutan, edari alkoholdunak 

saihestu eta edari beroak eta zukuak lehenetsi behar dira. 

Egun osoko ekitaldietan, bazkaltzeko denbora hartu behar da. Bi aukera 

hauek daude horretarako: bazkaria ekitaldiko programan txertatzea eta izena 

emateko prezioan barneratzea, ala ekitalditik kanpora uztea eta publikoari jatera 

joateko nahikoa denbora ematea. 

Bigarrengoa aukeratuz gero, ordubete eta bi ordu bitarteko denbora uzten 

zaio publikoari kanpora bazkaltzera joateko. Antolatzaileak inguruko jatetxeekin 

prezioa hitzartu dezake ekitaldiko programan edota informazio-orrietan haien 

izena azaltzearen truke. 

Afariak (galakoak, batez ere), gastronomia-erakuslerik handienak izan ohi 

dira ostalaritza-sektoreko enpresentzat. Izan ere, bazkarietan ez bezala, nahikoa 

denbora egoten da otordua lasai egiteko. Gainera, zenbait ekitalditan unerik 

garrantzitsuenetakoa izaten da; esaterako, kongresuei afari batekin ematen zaie 

amaiera eta bezperan egiten da gala-afaria. Beste batzuetan, afaria bera izaten 

da ekitaldia (enpresa-ospakizunetan eta produktu berrien aurkezpenetan). 
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Koktelak, azkenik, berez edari mota bat den arren, testuinguru honetan 

lekua eta unea esan nahi du. Enpresako ospakizun-afariak bezala, koktela bera 

izan daiteke ekitaldia, oso aproposak izaten baitira jendea ezagutu eta 

harremanak indartzeko. Modu informalean akordioak ixten dituzten bitartean, 

zerbitzariek eskainitako mokadutxoak zutik jaten dituzte. 

Aire zabaleko ekitaldietako catering-zerbitzua askoz konplexuagoa izaten 

da, behar den guztia garraiatu egin behar baita batetik bestera. Catering-

enpresak lan hauek guztiak egiten ditu: 

- Materiala ekarri eta jarri: mahaiak, aulkiak, mahai-tresnak, mahai-zapiak, 

ezpain-zapiak, ontziak eta abar. 

- Menua prestatu eta garraiatu. Ekitaldiko lekuan bertan ere presta daiteke 

janaria.  

- Langileak kontratatu eta ekarri. Ekitaldi batzuetan, zerbitzariez gain, 

maître-a (jangelako arduraduna) eta tabernariak ere egoten dira. 

- Hondakinak bildu eta erabilitako guztia jaso. 

 

Catering-hornitzaileari ere jasangarritasun-irizpideak betetzeko eskatu 

behar zaio, hala nola bertako produktuak erabiltzea (garaikoak, ekologikoak eta 

bidezko merkataritzakoak badira, hobe), ekoizleei prezio duina ordaintzea, ura 

arduraz kontsumitzea, ahalik eta zabor gutxien sortzea, eta hondakinak 

birziklatzeko erraztasunak ematea sukaldariei, zerbitzariei eta publikoari. 

 

4.4 irudia. Catering-enpresek jaki gozoak eta ikusgarriak prestatzen dituzte. 
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4.8. ASEGURUAK 

Ekitaldiko asegururik funtsezkoena erantzukizun zibilekoa da, eta 

antolatzaileek eta sustatzaileek derrigor izan behar dute. 

Bestelako aseguruen artean, honako aukera hauek daude: 

● Ekitaldia bertan behera uzteagatiko asegurua. Ekitaldia eten daitekeela 

ere aurreikusi behar du antolaketa-batzordeak. Horri aurre egiteko bi 

aseguru mota daude, eta bakoitzak gertaera jakin batzuk hartzen ditu bere 

gain. 

Lehenengoan, ekitaldia bertan behera uzten da egoitza ezin delako erabili 

eguraldiagatik edo istripuengatik (elurtea, sutea, uholdeak…), dolu-egun  

nazionala delako, agintaritza judizialak lekua blokeatu duelako, eta abar. 

Aseguru mota hori kontratatzea merezi du ekitaldia garestia denean, hau 

da, musika-jaialdietan, kongresuetan eta bilera handietan. Izan ere, 

asegururik gabe ekitaldia etengo balitz, sustatzaileari garesti aterako 

litzaioke. Enpresa handiek egiten dute normalean aseguru mota hori. 

Bigarren aseguru motak barne hartzen ditu ekitaldiko protagonistek 

(pertsona ospetsuak, musikariak, sarituak…) etortzerik ez duten kasuak. 

Hori gertatuz gero, egitarauak zentzua galduko luke, agian ikuskizuna 

bertan behera utzi beharko litzateke, eta, ondorioz, galerak izango lituzke 

sustatzaileak (lehenengo kasuan baino txikiagoak). Beraz, komeni da 

antolatzaileak aseguru mota hori ere kontuan hartzea. 

● Publikoarentzako asegurua. Antolakuntzak publikoari jartzen dion 

asegurua da, sarrerako prezioari eransten zaiona. Horren barne sartzen 

dira bidaiatzeko zailtasunak, ekitaldira ezin joan izatea, parte-hartzailearen 

erantzukizun zibileko asegurua, maletak galtzea, laguntza medikoa eta 

aberriratzea. 

● Kirol-ekitaldietarako istripu- eta baliaezintasun-asegurua. Hainbat 

gertaera mota estaltzen ditu aseguru honek. Kirolari eta ikusle asko biltzen 

diren kirol-jardueretan egiten da. 
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4.9. SEGURTASUNA 

Ekitaldiak asegurua izan arren, behar-beharrezkoa da segurtasun-

enpresaren bat kontratatzea lekua barrutik eta kanpotik zaintzeko. Azken 

urteetan izandako gertaerek, Madrid Arenako gertakariak edota Manchesterreko 

atentatuak, adibidez, alarma piztu zuten sektorean, eta, ondorioz, erakunde 

publikoek eta poliziek arreta handiagoz zaintzen dituzte ekitaldiak; era berean, 

gogortu egin dituzte horiek egiteko segurtasun-eskakizunak ere. 

Beraz, ekitaldietan segurtasun-sistema jarri eta koordinatu behar da. 

Ekitaldia egin aurretik, lekuak aurrez duen segurtasun-sistema ezagutu behar da, 

eta segurtasun-arduradunak ebaluatu behar du zer-nolako beste neurri hartu 

behar diren jardunaldirako. Segurtasunaz arduratzen diren langileak 

antolatzailearen enpresakoak badira, hobe; horrela ez bada, zerbitzua kontratatu 

egin behar da edota dagokion agintaritza publikoari eskatu. Edonola ere, herriko 

agintariekin koordinatuta aritu behar da, parte-hartzaileen segurtasunaren 

inguruan laguntza handia eman dezakete-eta. 

Segurtasun-enpresekin lan eginez gero, antolatzaileak ondo aztertu behar 

du enpresaren eskaintza: trebatutako langileak dituen, estrategiarik eta aholkurik 

ematen den, esperientziarik baduen antzeko ekitaldietan eta kostua argi azaltzen 

duen. Kontu handiz ibili behar da, sarritan, enpresa horiek formaziorik eta 

esperientziarik gabeko langileak hartzen baitituzte. Ekitaldirako konfiantzazko 

langileak kontratatzen saiatu behar da. 

Segurtasun-zerbitzua kontratatutakoan, arduradunarekin batera ikuskatzen 

dira ekitaldiko lekuak. Lekuan bertan adosten dute  zenbat langile eta zein 

profiletakoak behar dituzten eta non jarri behar diren segurtasun-neurriak. Lan 

hori osatzeko, egoitzaren planoak ematen zaizkio segurtasun-arduradunari; 

beharrezkoa bada, baita egoitza kanpoaldearenak eta inguruenak ere. 

Segurtasuneko langileek tratu atsegina eta diplomatikoa izan behar dute 

beti parte-hartzaileekin, baita une zailetan ere. Segurtasun arloko alderdiez gain, 

honako gai hauen berri ere izan behar dute: 

-  ekitaldiko egitaraua eta aktibitateen eta lekuen kokapena 

-  antolaketa-batzordeko mahaiaren kokapena eta egiaztagiriak 
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-  zerbitzuak ematen diren etxolen kokapena: tiket edota sarrera-

erregistroena, informazioarena, orientaziokoa, kexena eta mediku-

zerbitzuena... 

 

4.5 irudia. Segurtasun-enpresako langilea. 

Ekitaldiko egunean, publikoaz gain, jende asko ibiltzen da sartu-irtenean 

(hizlariak, mantenuko langileak, antolatzaileak, teknikoak, ibilgailuen gidariak…), 

eta gaizki-ulertuak sor daitezke. Halakoak saihesteko modu ona da akreditazioak  

banatzea eta sarbideen berri aurrez ematea ere.  

Segurtasunaren parte da publikoari aholkatzea zein diren arrisku gutxiko 

jatetxeak, garraioak eta bisitatzeko lekuak. Alderdi horiez eta segurtasun-

sistemaz informatzeaz gain, komeni da ostatua hartzeari buruzko aholkuak 

ematea. 

Bestalde, larrialdietarako ebakuazio-planak eta parte-hartzaileentzako leku 

seguruak ere prestatu egin behar dira badaezpada. Halaber, komeni da 

simulakroak egitea eta, larrialdiren bat gertatuz gero, jendeari jakinarazi behar 

zaio zergatik egiten den hustuketa. Segurtasunaren atalean sartzen da 

antolatzaileak Norberaren Datuen Babeserako Legea betetzea ere, datu 

askorekin lan egiten baitu.  

Ekitaldiko segurtasunaren beste alderdietako bat da sarrerak eta 

gonbidapenak egiaztatzeko erregistro-sistema. Erregistroa parte-hartzaileek 

izena ematean hasten da, eta batzuetan ekitaldiko liburuxkan bertan egoten da 

izena emateko aukera. Ondoren, antolatzaileei bidali ohi zaie erreserba, baina 

ekitaldira ere eraman egin behar da, postuko arduradunak erregistratzeko. 

Normalean, antolatzaileek segurtasun-enpresarekin batera erabakitzen dute 
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segurtasun-neurri gogorragoak hartu edo ez (parte-hartzaileak miatzea, 

segurtasun-arkua jartzea, eta abar). 

Azkenik, aipatu behar da seinaleak estrategikoki jartzeak lagundu egiten 

diola segurtasunari. Seinaleak ekitaldiko gunearen barruan nahiz kanpoan ipini 

behar dira, eta beharrezko informazioaz gain, diseinu egokia izan behar dute 

lekuak eta ibilbideak erraz identifikatzeko. Ekitaldiak egun bat baino gehiago 

irauten badu, plastifikatutako kartelak jartzen dira eta kartelen kopia nahikoak 

egin behar dira, kaltetzen badira berriak jartzeko. 

 

4.10. KULTURA-ANIMAZIOA, IKUSKIZUNAK ETA JOLAS-JARDUERAK 

Askotariko jarduerak antolatzen dira giro ona sortzeko eta parte-hartzaileek 

oroitzapen ona izateko. Abentura- eta kirol-jarduerak eskaintzen dituzten 

enpresak kontratatzen dira, baita animazio-enpresak ere (artistak, musika-

taldeak, dantzariak, magoak…). Lekua girotzeak besteko garrantzia du 

ikuskizunak egoki eszenaratzeak. Bestalde, musikaren bolumenarekin 

errespetuz jokatu behar da, bizilagunak ez gogaitzeko. 

   

4.11. BESTELAKO BALIABIDEAK ETA ZERBITZUAK 

Orain arte aipatutako zerbitzuez gain, badira beste zerbitzu batzuk ere:  

● Itzulpen-zerbitzuak. Garestiak izan arren, itzulpen-zerbitzuak 

funtsezkoak dira kongresuetan eta publiko profesionalarentzat egindako 

ekitaldietan. Ohikoa izaten da parte-hartzaileak herrialde 

ezberdinetakoak izatea eta ez ulertzea ekitaldiko hizkuntza, edota keinu-

hizkuntzan komunikatzea. Horregatik, beharren arabera kontratatzen dira 

itzulpen-zerbitzuak: 

- ahozko eta idatzizko itzultzaileak eta keinu-hizkuntzako 

interpreteak 

- itzulpenerako teknologia: programak, aurikularrak, kabinak… 

Itzulpenak egitean, kontuan izan behar dira ekitaldia egiten den tokiko 

hizkuntza ofizialak eta publikoak ezagutzen dituen hizkuntzak. 
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● Azafatak. Gizonezkoak zein emakumezkoak, beharrezkoak izaten dira 

hainbat ekitalditan (irudi-azafatak, protokolokoak, azoketakoak, harreman 

publikoetakoak...). Oro har, honako lan hauek egiten dituzte: agintariei 

harrera egin, akreditazioen mahaiaz arduratu, publikoari instalazioen 

berri eman, hizlarien mahaia zaindu, arropazaindegiaz arduratu, 

promozio-azoketan produktuak erakutsi, eta abar. 

Agentzien bidez kontratatzen dira azafatak. Zerbitzuaren kostuan 

eragina du egun osorako edo erdirako kontratatzen den, laneguna edo 

jaieguna den, dietak ordaindu behar diren edota azafatek hizkuntzak 

jakin behar dituzten. 

Azafaten uniformea, normalean, agentziak erabakitzen du; bat etorri 

behar dute janzkerak eta ekitaldien ezaugarriek. Horrez gain, ekitaldia 

baino egun batzuk lehenago formazio-saioa egitea komeni izaten da 

azafatekin, eginkizunak argi izateko. 

● Opariak. Ekitaldiak oso aproposak izaten dira enpresako berrikuntzak 

erakusteko (produktu berriak, irudi-aldaketa, bezeroak, hornitzaile 

berriak, eta abar). Horregatik, ohikoa izaten da ekitaldia amaitzean 

oparia ematea publikoari; normalean, ekimenaren mezua islatzen du. 

Dena den, opariak arrakasta izateko, kontuan izan behar dira zenbait 

gauza: 

- Parte-hartzaile guztientzako modukoa izatea: gizon nahiz 

emakume, adin eta gustu guztientzako. 

- Politikoki zuzena izatea, kutsu politiko eta erlijiosorik gabea. 

- Etxera erraz eramateko modukoa izatea: ez daitezela izan 

handiak, astunak edota hauskorrak. 

- Berriak izatea, ekitaldirako berariaz diseinatuak. 

Ezaugarri horiez gain, ondo legoke oparia birziklatutako edota 

berrerabilitako materialekin egitea eta benetan erabilgarria izatea, etxera 

iritsi orduko armairuan gelditzeko modukoa ez izatea, alegia. 
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● Bidaiak eta laguntza turistikoa. Lotura estua dago ekitaldien eta 

turismo-sektorearen artean, ekitaldiak antolatzen baitituzte negozio-

turismoan espezializatutako bidaia-agentziek; halaber, ekitaldi askotan 

turismo-zerbitzuak ere behar izaten dira: ostatua hartzea, garraioa, jolas-

jarduerak, bisitak eta ibilaldiak, besteak beste. Hori dela eta, autobusak 

eta taxiak kontratatu behar izaten dira ekitaldia hirigunetik urrun badago 

eta gonbidatuek hegazkinez bidaiatzen badute. Ekitaldira garraio 

publikoan joan badaiteke, publikoari jakinarazi egin behar zaio. 

Interesgarria da kanpotik datozen parte-hartzaileei ekitaldiko hiria eta 

inguruak bisitatzeko aukera ematea. Ibilaldi horietan, gidari profesionalek 

hiriko historia eta arte-ondarea erakusten diete eta aukera paregabea 

izaten da esperientzia berriak bizitzeko. Kongresuetan, ohikoa izaten da 

ibilaldiak egitea; hautazkoa izaten da, lansaioak amaitu eta gero egiten 

dira eta egun erdi eta bi egun artean irauten dute. Enpresa sustatzaile 

batzuek bidaiak antolatzen dituzte bezeroak eta langileak saritzeko, 

pizgarri gisa. Enpresak ordaintzen ditu pakete turistiko horiek; egitarau 

betea eta zehatza prestatzen zaie. 

Azken finean, bisita horiekin guztiekin aisialdiaz gozatzeko aukera 

paregabea eskaintzen zaio publikoari, eta ekitaldiarekin batera, baita 

esperientzia eta egun ahaztezinak bizitzeko ere. 

● Hainbat gremiok egindako lanak. Sarritan, eraikuntza-sektoreko 

gremioak kontratatzen dira (arotzak, elektrikariak, iturginak, margolariak). 

Ekitaldiko instalazioak eta elementuak prestatzeko egokitzapen-lanak 

egiten dituzte, baita ekitaldi handietako mantentze-lanak ere. Lan 

gehiago izaten dute ekitaldia aire zabalean egiten denean. 

● Osasun-laguntza. Jende asko biltzen den kirol-ekitaldiek araudi berezia 

izaten dute medikuntza-zerbitzuei eta lehen sorospenei dagokionean, eta 

antolatzaileak behartuta daude erizainak, medikuak eta, agian, baita 

anbulantzia medikalizatua ere jartzera. 

Erdi-tamainako ekitaldietan, aldiz, ez dago araudi hori bete beharrik; 

antolatzaileak eta sustatzaileak erabakitzen dute zerbitzu hori jarri edo 

ez, baina merezi du jartzea. 
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4.6 irudia. Osakidetzako anbulantzia. 

● Boluntarioak. Ez da ohikoa izaten boluntarioak ekitaldi korporatiboetan 

laguntzen aritzea, baina bai kontzertuetan, jaialdietan, herrietako jaietan 

eta antzeko ekitaldietan. Boluntarioak behar izanez gero, hautaketa-

prozesu espezifikoa egin behar da, eta, jakina, Gizarte Segurantzan alta 

eman behar zaie laguntzen diharduten egunetarako. Koordinatzaileak 

gainbegiratzen du boluntarioen lana. 

Normalean, ez zaie dirurik ordaintzen, baina beste modu batera 

eskertzen zaie egindako lana: ekitaldira doan sartzeko aukera izaten 

dute eta merchandising-eko opariak jasotzen dituzte. 

● Beste zenbait profesional. Azaldutako profesionalez gain, baliteke 

beste batzuen beharra ere izatea. Esaterako, protokolo-arau zehatzak 

bete behar izaten dira ekitaldi diplomatikoetan, eta antolatzaileak 

ezagutzen ez baditu, kontratatu egin behar du protokoloan aditua den 

profesionala. Pertsona horrek antolatzaileei aholkuak ematen dizkie: 

agintariei harrera nola egin, gonbidatuak nola kokatu, mahai-tresnak nola 

jarri, nola jantzi.... Gai hori zehatzago aztertzen da aurrerago. 

Bestalde, antolatzaileak edota sustatzaileak komunikazio-aditurik ez 

badute, prentsa-kabinetea kontratatu behar da. Komunikazio-enpresek 

eskaintzen dute zerbitzu hori eta, oro har, komunikabideekiko eta sare 

sozialekiko harremanak kudeatzen dituzte. Zerbitzua kontratatuz gero, 

ekitaldia planifikatzen hasten denetik ekimena amaitu arte izan behar du.  
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4.12. ARIKETAK 

A. Testa: 

1. Ekitaldia girotzeak zeri egiten dio erreferentzia? 

a) Dekorazioari. 

b) Eraikinari. 

c) Ektialdiko gaiari. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2. Ekitaldiak egiteko leku originalak bilatzen direla dio testuak. Zein dira leku 

horiek? 

a) Antzokiak, museoak, merkataritza-guneak… 

b) Upategiak, belaontziak, yateak… 

c) Ohiko zerbitzuak emateko eta publikoak esperientzia ahaztezina 

bizitzeko baldintzak betetzen dituztenak. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

3. Zer da photocall-a? 

a) Parte-hartzaileei argazkiak ateratzeko atzean jartzen den panela. 

b) Informazioa emateko lekuan jartzen den panela. 

c) Ekitaldia egingo den lekuko seinaleak agertzen diren panela. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

4. Standak: 

a) Ikus-entzunezko materialak gordetzeko erabiltzen dira. 

b) Gutxi erabiltzen dira ekitaldietan. 

c) Produktuak erakusteko egitura aproposak dira. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

5. Zenbat ordutik gorako ekitaldietan komeni da kafea hartzeko etenaldiak 

egitea? 

a) 2 ordutik gorakoetan. 

b) 3 ordutik gorakoetan. 

c) 4 ordutik gorakoetan. 

d) 5 ordutik gorakoetan. 

6. Ekitaldietarako asegururik funtsezkoena da: 

a) Ekitaldia bertan behera uzteagatiko asegurua. 

b) Antolakuntzak publikoari jartzen dion asegurua. 

c) Kirol-ekitaldietarako istripu- eta baliaezintasun-asegurua. 
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d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

7. Segurtasuneko langileek honako gai hauen berri izan behar dute: 

a) Ekitaldiko egitaraua eta non egingo diren aktibitateak. 

b) Zein diren kronograman adierazitako lanak eta lanen arduradunak.  

c) Antolaketa-batzordeko mahaia non dagoen eta egiaztagiriak 

badaudela. 

d) a eta c erantzun zuzenak dira. 

8. Opariak arrakasta izateko zer izan behar da kontuan? 

a) Etxera erraz eramateko modukoa izatea. 

b) Kutsu politiko eta erlijiosorik ez izatea. 

c) Berriak izatea, ekitaldirako berariaz diseinatuak. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

9. Osasun-laguntza derrigorrezkoa izaten da: 

a) Kirol-ekitaldi jendetsuetan. 

b) Erdi-tamainako ekitaldietan. 

c) Edozein ekitaldi motetan, jendetsua izan edo ez. 

d) a eta b erantzun zuzenak dira. 

10. Boluntarioei, normalean, ez zaie dirurik ordaintzen. Horren ordez:  

a) Merchandisingeko produktuak oparitzen dizkiete. 

b) Ekitaldira doan sartzeko aukera ematen zaie. 

c) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

 

B. Galderak: 

1. Kontratatu egin behar izaten al dira ekitaldirako baliabide materialak eta 

gainerako zerbitzuak? 

2. Lekuak sekulako garrantzia du. Azaldu, oro har, zein ezaugarri izan behar 

dituen. 

3. Jasangarritasunari dagokionez, zer izan behar da kontuan catering-

zerbitzua kontratatzean? 

4. Zein lan egiten dituzte azafatek? 

5. Azaldu zein funtzio duten bidaia-agentziek. 

6. Zein aseguru kontratatzen dira ekitaldi baterako? 
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C. Jarduerak: 

1. Bilatu Interneten 7 euskal enpresaren datuak, hornitzaileen eta bestelako 

profesionalen kategoria askotarikoak. 

2. Demagun ikastetxe bateko ikasturte amaierako festa antolatu behar 

duzula. Zer nolako materialekin apainduko zenuke (berrerabilitakoak, 

vintage estilokoak…)?  

3. Irakurri  ekitaldien antolaketaren eta osasun-laguntzaren inguruan Euskal 

Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araua, eta egin laburpena. 

4. Irakurri ekitaldien antolaketaren eta segurtasunaren inguruan Euskal 

Autonomia Erkidegoan indarrean dagoen araua, eta egin laburpena. 

 

D. Erronka: Fikziozko ekitaldia diseinatzea eta planifikatzea 

Erronka honi hiruzpalau ikasleko taldeetan egingo diozue aurre. Talde 

bakoitza enpresa bat izango da, X arrazoiagatik Y helburuak lortu nahi 

dituena. Horretarako, ekitaldi berezi eta arrakastatsua antolatu nahi duzue. 

Ariketa teorikoa denez, ez dugu ekitaldia benetan egingo, ekitaldiaren 

aurreko etapa soilik landuko dugu. 

Enpresan erabaki duzue ekitaldia enpresak berak antolatuko duela, inor 

kontratatu gabe. Beraz, zuek arduratuko zarete ekitaldia antolatzeaz eta 

kudeatzeaz. Hori bai, badakizue kontratatu egin beharko dituzuela zuen 

kabuz lortu ezin dituzuen baliabideak eta zerbitzuak.  

Enpresako hainbat kargu bete beharko dituzue. Zuzendari edo goi-kargu 

zaretenok erabaki garrantzitsuak hartu beharko dituzue: zer-nolako ekitaldia 

egin, zer lortzeko, nola, noiz, non, eta abar. Horrekin batera, ekitaldiari 

lotutako lan guztiak egin eta koordinatu beharko dituzue. 

Amaieran, ekitaldiaren aurreko etapari buruzko txostena idazteaz gain, 

aurkezpena egingo duzue zuen enpresako gerente eta goi-karguen aurrean 

(irakaslearen eta ikaskideen aurrean). Aurkezpenak 10 minutu iraungo du 

gutxienez, eta 15, gehienez. Aurkezpenean euskarri digitalak erabil 

ditzakezue. 

14 ordu izango dituzue ikasgelan erronka prestatzeko. Erabili 7. gaiko 

ariketen amaierako eskema. 

Testaren emaitza zuzenak: 1.d; 2.d; 3.a; 4.c; 5.c; 6.d; 7.d; 8.d; 9.a; 10.c.
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5. PROFESIONALAK AUKERATZEA ETA 

KOORDINATZEA 

 

5.1. AUKERATZE-PROZESUA 

Ekitaldietarako kontratatu daitezkeen materialak eta zerbitzuak azaldu 

ondoren, gai honetan landuko da horiek guztiek eskaintzen dituzten hornitzaileak 

eta profesionalak nola ebaluatzen eta aukeratzen diren (testua arintzeko, 

aurrerantzean, profesional hitzarekin bateratuko ditugu biak). Horretaz gain, 

azalduko da pertsona horiek lanean hasten direnean nola koordinatu behar diren 

eta, azkenik, aholkuak ere emango dira: alde batetik, enpresak kontratatzean 

dirua aurrezteko, eta, bestetik, ekitaldiak antolatzean akatsik ez egiteko. 

Profesionalak ondo aukeratzeko, lehendabizi, ondo definitu behar dira 

ekitaldiak dituen beharrak. Horretarako, antolaketa-batzordeak zerrenda zehatza 

prestatu behar du honako informazio honekin: behar diren baliabideak eta 

zerbitzuak, horien ezaugarriak eta arloko enpresa edo profesional mota. Dena 

den, antolatzaileak argi izan behar du zer kontratatu nahi duen eta zer ez duen 

negoziatu nahi. Datu horiek aztertuta prestatzen da horniketa-kategoria 

bakoitzerako briefing zehatza. 

Ondoren, aukeratze-prozesua hasten da, eta, horretarako, merkataritza-

ikerketa egiten da, hau da, profesional-kategoria bakoitzeko zenbait enpresa 

aukeratu eta haiei buruzko informaziorik osoena lortzen saiatzea: enpresaren 

tamaina, zer-nolako esperientzia duen ekitaldiak antolatzen, baliabide propioak 

dituen ala azpikontratatuak, bezeroekiko jarrera… 

Normalean, ekitaldia oso txikia ez bada, behintzat, modu progresiboan 

aukeratzen dira profesionalak: aukeratze-fasean aurrera egin ahala, profesional 

gutxiago egoten dira, baina prozesuan jarraitzen dutenei azterketa sakonagoa 

egiten zaie. Horrela, kategoria bakoitzeko hiruzpalau enpresa onenak aukeratzen 

dira, eta briefing-a bidaltzen zaie. Ondoren, horniketa-enpresa horiek ekitaldian 

parte hartzeko interesa badute, antolatzaileari eskaintzak bidaltzen dizkiote 

ezarritako epean. 
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Azkenik, antolaketa-batzordeak dituen irizpideen arabera hautatzen ditu 

profesionalak (aurrerago azalduko ditugu irizpide horiek). Erabaki hori hartzeko 

balorazio- eta kalifikazio-azterketak egiten zaizkie azken txanpara iristen diren 

enpresei. Erabakia hartzen laguntzeko, interesgarria izaten da bezeroen 

erreferentziak aztertzea, eta, behar izanez gero, baita profesionala lanean ari 

den ekitaldiren bat ikustera joatea ere (edota eskaintzen dituen zerbitzuak 

bertatik bertara ikustea). Izan ere, ekitaldian bertan muturreko egoeran lan egiten 

dute (presiopean, presaka…), eta aukera ona da profesional horien lan egiteko 

modua ezagutzeko.  

 

5.2. BALDINTZA-AGIRIA 

Aurreko ataleko aukeratze-prozesu hori egiten dute enpresek ekitaldi txiki 

eta ertainetarako. Aitzitik, prozesu luzeagoa eta formalagoa izaten da ekitaldi 

handietarako eta administrazio publikoak sustatzen dituenetarako; izan ere, 

briefing-aren ordez, baldintza-agiria bidaltzen zaie profesionalei, eta enpresa 

gehiago aurkezten dira. 

Baldintza-agirian honako alderdi hauek zehazten dira, gutxienez: 

- Zein baliabide eta zerbitzu mota kontratatu nahi diren. 

- Zein baldintza bete behar dituzten horniketa-enpresek, emango diren 

zerbitzuek eta aurkeztuko diren eskaintzek. Azken kontratuan baldintza 

horiek aldatzea erabaki dezake antolatzaileak. 

- Zein irizpide erabiliko diren aukeratze-prozesuan. 

Zerbitzu guztiak ez dira kontratatzen baldintza-agiriaren bidez; egia esan, 

ekitaldi txiki eta ertainetan, batzuetan soilik erabiltzen da. Beraz, ez da 

ezinbestekoa, nahiz eta badituen zenbait abantaila antolatzailearentzako: 

- Zehatz-mehatz daki zer kontratatu nahi duen. 

- Kontratazio-prozesua kontrolatzen laguntzen dio (enpresako sailak 

koordinatzen, jokabide arbitrarioak saihesten, gastuak kontrolatzen…). 

- Eztabaidak saihesten dira negoziatu ezin diren oinarriak ezartzean, eta  

erraztu egiten du bi aldeak akordiora iristea eta kontratua sinatzea. 
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Baldintza-agiriak hainbat atal ditu (baldintza teknikoak, ekonomikoak, 

administratiboak eta bestelakoak), eta horietako bakoitza gaiari dagokion 

antolatzailearen enpresako sailak idazten du normalean (agian, baita 

sustatzailearen enpresakoak ere). Enpresa handietan, erosketa-sailak 

aukeratzen ditu baldintza-agiria jasoko duten enpresak, eta dokumentua 

bidaltzen die. Baldintza-agiriak ez du balio behar bezala idatzita ez badago, 

edota esperientzia gutxiko jendeak egin badu. Izan ere, honako arazo hauek sor 

litezke agirian ondo lotu gabeko puntuak badaude edo egitura egokia ez badu: 

- Hornitzaileek ez dituzte eskaintza homogeneoak egingo eta, ondorioz, 

konparatzeko zailak izango dira. 

- Ez badago ondo zehaztuta zenbaterainoko zerbitzua eman behar duen, 

baliteke eskaintzak ez izatea enpresak behar dituenak. 

- Ondo lotu gabeko puntu asko badaude, zailagoa izango da kontratua 

negoziatzea. 

- Kontratua idazten denean argitu behar dira zalantzak, bestela  

interpretazio okerrak egin baitaitezke. 

- Baldintza-agiri txar batek kontratu-esleipena hutsik geratzea ekar 

dezake, eta horrek denbora galtzea eta aparteko kostuak eragingo 

lizkieke alde guztiei. 

 

5.1 irudia. Batez ere, ekitaldi handietan erabiltzen da baldintza-agiria. 
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5.3. PROFESIONALAK AUKERATZEKO IRIZPIDEAK 

Ekitaldietan profesional onekin lan eginez gero, kalitatezko produktuak eta 

zerbitzuak eskuratzen dira, kostu baxuagoak lortzen dira eta behar den 

bakoitzean produktu eta zerbitzu berberak izatea ziurtatzen da. Horregatik, 

balizko hornitzaileak aurkitu eta enpresarentzat baldintza onenak eskaintzen 

dituztenak aukeratu behar dira. 

Enpresek hornitzailea ebaluatzean, produktuaren edo zerbitzuaren prezioa 

eta kalitatea hartzen dituzte kontuan lehendabizi. Bi faktore horiek oso 

garrantzitsuak dira, baina ez bakarrak. Hona hemen hornitzaileak aukeratzean 

kontuan izan behar diren irizpideak: 

- Prezioa: Zentzuzkoa izan behar du, eta merkatuko batezbestekotik 

gertu. Prezioa aztertzean, kontuan hartu behar dira egon daitezkeen 

beste gastuak (garraioa, aseguruak, enbalajeak...) eta profesionalak egin 

ditzakeen deskontuak (eskaeraren bolumenagatik, goiz ordaintzeagatik, 

aurrez kontratatzeagatik...). 

- Kalitatea: Ahal bada, lehengai eta produktu onekin lan egiten duten 

profesionalak aukeratu behar dira. Kalitatea aztertzean, kontuan hartu 

behar dira produktuen materialak edo osagaiak, elementu gehigarriak, 

ezaugarriak eta  iraunkortasuna, besteak beste. 

- Jasangarritasuna: ISO 20121 ziurtagiria izatea lehenetsi behar da. Hala 

ere, ontzat eman behar da bestelako ziurtagiriren bat izatea ere. Azken 

finean, ahalegina egin behar da haien jardueran irizpide energetikoak, 

sozialak eta ingurumenari eta generoari dagozkionak kontuan hartzen 

dituzten enpresekin lan egiteko. 

- Ordainketa: Ordaintzeko modua (transferentzia, Internet bidezkoa) eta 

ordainketa-epea errazten den aztertzen da. Sustatzaileari ordainketa 

ahalik eta gehien atzeratzea komeni zaion arren (hornitzaileak kredituan 

lan egitea, alegia), ez da ohikoa izaten merkataritza-harremanak 

hastean. 

- Produktua entregatzea edo zerbitzua ematea: Profesionalak 

gutxieneko eskaerarik edo kontrataziorik eskatzen duen, eskaera egiten 
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denetik jaso arte igarotako denbora, eskaera guztiak erantzungo diren 

segurtasuna, beti produktu edo zerbitzu berberak jasotzea, eta abar. 

- Saldu osteko zerbitzua: Bermearen epea eta estaldura aztertzen da.  

Horrez gain, aztertu behar da horniketa-enpresako kideek produktuak 

edo zerbitzuak erabiltzeko duten gaitasun-maila, asistentzia teknikoa, 

mantenu-zerbitzua, zerbitzu bereziak, itzulpen-politika… 

Badira gogoan izan beharreko beste faktore batzuk ere, nahiz eta ez izan 

hain garrantzitsuak: esperientzia, ospea, antolaketa (langileen kualifikazioa eta 

banaketa-sistema), kokapena, bezeroarentzako arreta, publizitate-hitzarmenak 

(kolaboratzaile izateko aukera), enpresaren egoera ekonomikoa eta tamaina. 

Hornitzaileak aukeratzeko azken txanpan erabakia hartzeko zalantzak 

baldin badaude, lagungarria da erabiltzea batezbesteko haztatuaren teknika 

kuantitatiboa. Hiru urrats hauek jarraitu behar ditu erabakia hartu behar duenak 

(kasu honetan, antolaketa-batzordeak): 

- Aukeratu irizpide edo faktore garrantzitsuenak (esaterako, prezioa, 

kalitatea eta jasangarritasuna), eta  jarri horietako bakoitzean enpresari 

emandako nota edo balorazioa. 

- Haztatu irizpide bakoitza ematen zaion garrantziaren arabera. Haztapen 

guztien batura  1 izango da (ehunekoetan eginez gero, 100); esaterako, 

prezioa = 0,4; kalitatea = 0,3; jasangarritasuna = 0,3 

- Kalkulatu hornitzaile bakoitzaren azken kalifikazioa formula matematiko 

baten bidez. 

Kategoria bakoitzean, puntuazio handiena lortzen duen enpresa edo 

profesionala aukeratzen da ekitaldirako. Banaketa komertzialean aritzen diren 

enpresek orain arte, oro har, kalitatea, zerbitzua eta prezioa lehenetsi izan 

dituzte puntuazioa kalkulatzeko, eta hala jarri ditugu adibideko formulan. Dena 

den, erabaki hori antolaketa-batzordeak hartu behar du: 
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𝑯𝑲 =  
( 𝑲 ∗  𝑷𝒌 +  𝒁 ∗  𝑷𝒛 +  𝑷 ∗  𝑷𝒑 )

𝑷𝒌 +  𝑷𝒛 +  𝑷𝒑
 

 

HK: hornitzailearen kalifikazioa edo puntuazioa

K: kalitatearen nota 

Z: zerbitzuaren nota 

P: prezioaren nota 

Pk: kalitatearen haztapena 

Pz: zerbitzuaren haztapena 

Pp: prezioaren haztapena

5.4. KONTRATAZIOAN DIRUA AURREZTEKO AHOLKUAK 

Gaur egun, kostuen arrazionalizazioak garrantzia handia hartu du edozein 

merkataritza-jardueretan. Hona hemen ekitaldietako baliabideak eta zerbitzuak 

kontratatzean dirua aurrezteko ideia eta aholku batzuk: 

● Hotelak edo jatetxeak kontratatzean: 

- Ekitaldia aurrerapen handiarekin planifikatu eta antolatu, leku askok 

salneurri txikiagoak baitituzte sasoi jakin batzuetan. Data malgua 

izateak abantailak dituenez, proposatu pare bat data ekitaldia 

diseinatzean. 

- Aztertu hainbat aukera bakarra aztertu beharrean. 

- Aurrez adostutakoaren arabera, jakinarazi hoteleko arduradunei ez 

dela ordainduko baimendu gabeko gonbidatuen gasturik. 

● Garraio-zerbitzua kontratatzean: 

- Ekitaldira hegazkinez joatekotan, erabili kostu baxuko airelineak eta 

erosi  txartelak Internet bidez. Gonbidatu guztiak leku beretik 

badatoz, egokiena hegazkina kontratatzea da (distantzia 

laburragoetarako, autobusarekin ere gauza bera egin daiteke). 
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5.2 irudia. Sasoiaren arabera, aldatu egiten dira hoteletako prezioak. 

● Oro har, hartu kontuan: 

- Ahalegindu tarifak negoziatzen hoteletako zuzendariekin, 

hornitzaileekin eta gainerako profesionalekin.  

- Komeni da pertsona batek egitea ordainketa guztiak gaizki-ulertuak 

saihesteko eta kontuak errazago egiteko.  

- Erabili ahalik eta profesional gutxien, beharrezkoak bakarrik. 

Profesional gehiegi badaude, antolatzaileak ezingo ditu denak 

kontrolatu eta zailagoa izango da kudeatzea. 

- Ekitaldia aire librean bada, prest eduki ordezko lekua edo plana 

eguraldi txarra egiten badu. 

- Zenbait museok, ikuskizunek eta jolas-parkek deskontuak eskaintzen 

dituzte sarreretan salmenta aurreratuagatik eta talde-kopuruagatik. 

 

5.5. BALIABIDEAK ETA PROFESIONALAK KOORDINATZEA 

Ekitaldirako aukeratutako profesionalak lanean hasten direnean, 

antolatzaileek koordinatu egin behar dituzte horiek guztiak eta baita plan 

operatiboko kronogrametan azaltzen diren bestelako lanak ere. 

Lan horiek guztiak eraginkorki koordinatzeko eta ondo egiten diren 

kontrolatzeko, ohikoa izaten da eginkizunak arloka edo eremuka banatzea eta 

horietako bakoitzaz lantalde bat arduratzea: 
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-    Teknikoa: Ekitaldiko gaiaren inguruko adituak izaten dira, eta 

egitarauaren inguruko alderdiak koordinatzen dituzte. 

-    Administratiboa: Talde hau arduratzen da langileez, antolaketa 

orokorraz, erosketak egiteaz, gastronomia-zerbitzuak kontratatzeaz, 

ebaluazioaz, legediaz… 

-    Komertzializazioa eta zabalkundea: Merchandising-estrategiez eta 

ekitaldiaren zabalkundeaz arduratzen da. 

-    Lanak: Horien ardura da baliabide materialak eta giza baliabideak 

gunean bertan koordinatzea, ekitaldia nola eszenaratu prestatzea eta 

simulakroak egitea. 

-    Informazioa eta harreman publikoak: Talde hau arduratzen da 

gonbidapenez, ekitaldiko gunean erabiliko diren informazio-sistemez, 

publikoaren, gonbidatu berezien eta prentsaren arretaz, akreditazioez, 

eta abar. 

-    Finantzak: Talde honen helburua da ekitaldirako behar diren finantza-

baliabideak lortzea eta sortutakoak maneiatzea. 

-    Sostengatzailea: Ekitaldian zehar, koordinatzaile orokorrari laguntzen 

dio funtsezko gaietan, aholkuak ematen dizkio eta laguntza teknikoa 

ere bai. Eskarmentu handiko pertsona kontratatzen da. 

Horiek horrela, arlo edo eremu bakoitza lantzeaz gain, koordinatu egin 

behar dira arloak beren artean ere. Horretarako guztirako, beharrezkoa da 

koordinatzaile orokor bat izendatzea; normalean, antolaketa-batzordeko kideren 

bat izan ohi da, eta haren ardura izaten da ekitaldia administratu eta aurrera 

eramatea eta ezarri diren helburuak lortzea. 

Koordinatzailearen eginbehar nagusia da arlo bakoitzeko langileei 

betebeharrak eginaraztea eta haien lana gainbegiratzea. Koordinatzaileak 

gaitasuna izan behar du ekitaldiarekin zerikusia duen edozein xehetasuni buruz 

galdetzeko eta erantzuteko (jakin behar du zer, noiz, non, nola, zergatik…). 

Koordinatzailea behar den guztietan elkartzen da lantaldeetako 

arduradunekin eta zaintzen du ezarritako helburuak betetzen ari diren edo ez 

(normalean, arduradun horiek antolaketa-batzordeko kideak ere izan ohi dira). 
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Guztien artean aztertzen dute kronogrametan adierazitako lanak behar bezala, 

planifikatutako kostuetan eta ezarritako epean egiten ari diren. Horrela ez bada, 

zuzendu egin behar dira eta atzeratutako lanei lehentasuna eman. Bileretan 

hartutako erabakien aktak jaso behar dira. 

Arreta berezia eskaini behar zaio ekitaldiaren berri emateko 

komunikabide-planari, eta bertan adierazitako eginkizunak behar bezala eta 

dagokion momentuan egin behar dira. Koordinatzaileak parte-hartzea sustatu 

behar du eta arloetako arduradunen proposamenak aintzat hartu. Halaber, 

arduradun horien ardura-maila eta lan-karga berdintzen saiatu behar du. 

Kostuei dagokionez, arlo horietako bakoitza saiatu behar da esleitu zaion 

aurrekontuan errenditzen, batzuetan lanak hasitakoan kostuak igo 

daitezkeelako. Beraz, garrantzitsua da kostuak kontrolatzea eta, horretarako, 

ahalik eta aurrekonturik orekatuena egin behar da. Antolatzaileek ezustekoei 

aurre egiteko duten trebezia garrantzitsua bada ere, ekitaldia zenbat eta hobeto 

diseinatu eta planifikatu, orduan eta arazo gutxiago gertatzen dira antolaketa-

fasean. 

Orain arte aipatutakoez gain, komeni da aholku hauek ere kontuan 

hartzea profesionalen lana ondo koordinatzeko eta harreman ona izateko: 

- Etengabe komunikatu profesionalekin.  Profesionalak dira haien 

arloko adituak, eta informazio oso baliagarria eman dezakete (ideiak, 

aholkuak, irtenbideak, arriskuak). Era berean, gertatzen diren 

gorabeheren berri ere eman behar zaie. 

Garrantzitsua da profesionalen arteko komunikazioa bultzatzea. 

Horretarako, bilerak egin daitezke ekitaldia prestatzen dabiltzanekin eta 

batera joan lekua ikustera (dekoratzaileak, oholtza-muntatzaileak, argi- 

eta soinu-teknikariak, animatzaileak….). 

- Zehatza eta argia izan. Aurrekontu argia eta zehatza eskatu behar 

zaie, eta haiekin lanean hastea erabakitakoan, adostutakoa idatziz jarri 

behar da. 

Dena den, antolatzaileak ez du guztiz lasaitu behar; profesionalek 

ekitaldira ekartzen dituzten produktuak eta zerbitzuko elementuak aztertu 

behar ditu. Guztia aurretik egiaztatuz gero, ezusteko gutxiago sortuko 

dira ekitaldiko egunean. 
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- Denbora ondo kudeatu.Garrantzitsua da denbora ondo administratzea 

eta lo ez hartzea. Profesionalak lehenbailehen sartu behar dira 

ekitaldiaren antolaketa-prozesuan, eta ezarritako epeak bete behar 

dituzte guztiek. Azkenik, komeni da profesionalen enpresako 

arduradunaren ordezkoa izendatzea hura ekitaldiko gunean falta 

denerako. 

 

5.3 irudia. Denbora ondo kudeatu behar da, egunak berehala pasatzen baitira. 

5.6. EKITALDIETAN SAIHESTU BEHARREKO 10 AKATS 

Ekitaldiaren antolaketako faseetan hainbat akats egiten dira sarri. Hona 

hemen erraz saihestu daitezkeen 10 akats: 

1. Zerbitzuak sarrerako preziotik aparte kobratzea (Internet, aparkalekua, 

otorduak, eta abar). 

2. Antolatzaileak ekitaldiaren edertasunaz eta arrakastaz etengabe hitz 

egitea. 

3. Muturrera eramatea “gutxirekin asko egitea”; esaterako, langileen ordez 

boluntarioak bakarrik kontratatzea. 

4. Publikoa ez informatzea ekitaldiko ekimen jasangarriez. 

5. Publikoari ez galdetzea ea behar duten elikagai berezirik. 

6. Aukera alternatiborik gabeko aisialdi-ekimenak antolatzea. 

7. Zarata handiko lekua aukeratzea parte-hartzaileen arteko komunikazioa 

bultzatu nahi den ekimenetan. 

8. Egunean bertan inprobisatzen aritzea. 

9. Publikoari paperezko material asko ematea. 
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10. Ekitaldi osteko jarraipenik ez egitea. Feedbacka egitea funtsezkoa da 

etorkizuneko ekitaldietara begira akatsak zuzentzeko eta planifikazio 

egokia egiteko. 

5.7. EKITALDIAK KUDEATZEKO INFORMATIKA-APLIKAZIOAK 

Merkatuan ekitaldiak antolatzeko eta koordinatzeko hainbat kudeaketa-

programa daude. Horien bidez, hainbat lan eta gestio egin daitezke, hala nola 

ekitaldiaren promozioa, sarreren salmenta, parte-hartzaileen erregistroa eta 

akreditazioa, kontabilitatea eta fakturazioa, emaitzen erregistroa eta neurketa, 

eta sare sozialen kudeaketa. 

Hona hemen ekitaldietarako softwaretako batzuk: 

https://loogic.com/amiando-plataforma-para-la-organizacion-de-eventos/ 

httpps://www.facebook.com/reunalia/ 

http://www.consumer.es/web/es/tecnologia/internet/ 

www.gesprotocolo.com 

http://www.tufabricadeventos.com/es/ 
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5.8. ARIKETAK 

A. Testa: 

1. Hornitzaileak aukeratzean, antolatzaileak argi izan behar du: 

a) Zein profesional aukeratuko duen kategoria bakoitzean. 

b) Hornitzaileek ondo aukeratzen lagunduko diotela. 

c) Zer kontratatu nahi duen eta zer ez duen negoziatu nahi. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2. Profesionalak aukeratzeko fasea: 

a) Modu erregresiboan egiten da. 

b) Modu progresiboan egiten da. 

c) Bi modutan egin daiteke, ekitaldi motaren arabera. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

3. Baldintza-agiri txar baten ondorioz: 

a) Hornitzaileen eskaintzak homogeneoak izan daitezke. 

b) Eskaintzak, ziur asko, enpresak behar dituenak izango dira. 

c) Kontratua negoziatzea errazagoa izan daiteke. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

4. Jasangarritasuna kontuan izanda, hornitzaileak aukeratzean: 

a) ISO 20121 ziurtagiria izatea lehenetsi behar da. 

b) Ontzat eman behar da bestelako ziurtagiriren bat izatea ere. 

c) Irizpide ekonomiko eta sozialak eta ingurumenari dagozkionak 

kontuan hartzen dituzten enpresekin lan egiten saiatu behar da. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

5. Hornitzaileak aukeratzean, kontuan izan behar da: 

a) Kalitatea. 

b) Prezioa. 

c) Ordaintzeko modua. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

6. Egitarauko gaiaz arduratzen den lantaldea da: 

a) Administratiboa. 

b) Informazioarena eta harreman publikoena. 

c) Teknikoa. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

7. Ekitaldian dirua aurrezteko aholkuen artean daude: 
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a) Aurrerapen handiarekin planifikatu eta antolatzea. 

b) Hainbat aukera aztertzea bakarraren ordez. 

c) Tarifak negoziatzea profesional bakoitzarekin. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.  

8. Ekitaldi batean akatsa da: 

a) Ekitaldiko egunean inprobisatzen hastea. 

b) Bazkaria kobratzea. 

c) Sarreran egiaztagiria eskatzea. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

9. Topatu erantzun okerra hornitzaileen lana ondo koordinatzeari buruz: 

a) Etengabe komunikatu profesionalekin. 

b) Zehatza eta argia izan haiekin. 

c) Erabateko askatasuna eman haiei lana egitean. 

d) Denbora ondo kudeatu.  

10. Ekitaldi batean ez da akatsa: 

a) Langileen ordez boluntarioak bakarrik kontratatzea. 

b) Publikoa ez informatzea ekitaldiko ekimen jasangarriez. 

c) Aukera alternatiborik gabeko aisialdi-ekimenak antolatzea. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

 

B. Galderak: 

1. Zer da baldintza-agiria? 

2. Zein abantaila ditu baldintza-agiria erabiltzeak? 

3. Zer egiten da ekitaldi bat ondo koordinatu eta kontrolatzeko? 

4. Zein funtzio ditu sostengatzaileak? 

5. Zein dira koordinatzaile orokorraren ardurak eta egiteko nagusiak? 

6. Antolatzaileak zer izan behar du kontuan hornitzaileen eta profesionalen 

lana ondo koordinatzeko eta haiekin harreman ona izateko? 

 

C. Jarduerak: 

1. Bilatu Interneten ekitaldi bat antolatzeko baldintza-agiria (topatu ezean, 

saiatu bestelako proiektu batean erabilitakoa bilatzen). 
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2. Demagun antolatzaile bat hornitzailea kontratatzeko azken fasera iritsi 

dela, eta bi enpresaren artean aukeratu behar duela. Honako hauek dira 

garrantzitsutzat jo dituen irizpideak eta haien haztapenak: 

Prezioa = % 40 ; Kalitatea = % 30 ; Jasangarritasuna = % 30 

Hornitzaileek irizpide bakoitzean balorazio hauek lortu dituzte: 

A hornitzaileak:    P = 8; K = 7; J = 6 

B hornitzaileak:    P = 7; K = 6; J = 9 

Zein hornitzaile aukeratuko du? 

3. Beste antolatzaile batek, berriz, hiru enpresaren artean aukeratu behar 

du. Honako hauek dira garrantzitsutzat jo dituen irizpideak eta haien 

haztapenak: 

Prezioa = % 35; Jasangarritasuna = % 25 

Kalitatea = % 25; Saldu osteko zerbitzua = % 15 

Hornitzaileek irizpide bakoitzean lortutako balorazioak hauek dira: 

A hornitzaileak:    P = 6; K = 8; J = 5; S = 9 

B hornitzaileak:    P = 7; K = 6; J = 9; S = 7 

C hornitzaileak:    P = 8; K = 6; J = 8; S = 7 

Zein hornitzaile aukeratuko du? 

4. Ekitaldia koordinatzeko eginkizunak arloka banatu ohi dira. Saiatu 

topatzen Interneten beste moduren bat, edo proposatu zuk zeuk. 

5. Begiratu 5.7 atalean adierazitako web-orriak (ekitaldiak kudeatzeko 

informatika-aplikazioak), hautatu gehien gustatu zaizuna eta azaldu 

ikaskideei. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Testaren emaitza zuzenak: 1.c; 2.b; 3.d; 4.d; 5.d; 6.c; 7.d; 8.a; 9.c; 10.d. 

C2 ariketaren erantzuna: B hornitzailea aukeratu da (HKA = 7,1 puntu; HKB = 7,3 puntu). 

C3 ariketarena: C hornitzailea aukeratu da (HKA = 6,7 puntu; HKB = 7,25 puntu; HKc = 7,35 

puntu). 
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6. PROTOKOLOA ETA EKITALDIKO 

EGUNA KOORDINATU ETA 

GAINBEGIRATZEA 

 

6.1. PROTOKOLOA 

Atal honek zenbait ekitalditan erabiltzen den protokoloari buruz dihardu 

eta ekitaldiko eguna nola koordinatzen eta gainbegiratzen den ere azaltzen da. 

Iritzi publikoan oso zabaldua dago protokoloa aspaldiko errituala dela 

edota errege-erreginen kontua. Ez da horrela, ordea. Gaur egun, oraindik ere, 

protokoloa ekitaldi diplomatikoetan eta erakunde publikoek antolatutako ekitaldi 

ofizialetan ez ezik, erabiltzen jarraitzen da kirol- eta enpresa-munduan eta 

hainbat ekitaldi sozialetan. 

Protokoloa kortesian edota adeitasunean oinarritzen da, pertsonenganako 

errespetuan, alegia; izaten, egoten eta egiten jakitea da hainbat egoera eta 

pertsonaren aurrean. Honako hau da protokoloaren definizio bat: nazioartean 

adostutako arau multzoa da, eta herrialdeen jurisprudentzian, tradizioan eta 

zentzuan oinarritzen da. Arau horiek zehazten dituzte ekitaldi ofizialetan 

agintarien hierarkia, jartzen diren lekua, bisiten programak, janzkera, jokabidea 

eta, oro har, irudia eta boterea azaltzen duen ezaugarri oro. 

Pertsonen hierarkia hori egiten da haiek gizartean duten lehentasunaren 

arabera; hau da, gizartean duten posizioaren, mailaren edota garrantziaren 

arabera. Espainiar Estatuan, 2099/1983 Errege Dekretuak arautzen du kargu 

eta erakunde publikoek ekitaldi ofizialetan izan behar duten lehentasuna. 

Lehentasun handiena ekitaldiko buruek izaten dute (antolatzaileak, agintariak 

eta, oro har, gaian edo sektorean erreferentzia diren adituak). Dena den, 

protokoloa aldatu egiten da ekitaldi motaren arabera (diplomatikoa, 

akademikoa, kiroletakoa, enpresakoa…). 
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6.2. ENPRESA-PROTOKOLOA 

Enpresa-protokoloak arautzen ditu enpresako langileen arteko 

harremanak eta enpresak beste erakunde batzuekin dituenak. Ekitaldietako 

protokoloa profesionalen esku utzi behar da. Pertsona horrek xumea izan behar 

du, zerbitzatzeko izaera eta irudimena duena. Halaber, arazoak konpontzen 

trebea izan behar du; eta, batez ere, gauzak ondo nola egin jakin behar du 

(know-how delakoa). Azken hori teknika menperatuz lortzen da eta barneratzen 

ditu zentzua, intuizioa, pazientzia, antolaketa, zuhurtzia, gustu ona, 

humanismoa, apaltasuna, diplomazia, edukazioa eta kultura, besteak beste. 

Protokolo-arduradunaren eginkizunak askotarikoak izaten dira, hala nola 

parte-hartzaile bakoitzari lekua esleitzea desadostasunik sortu gabe, ekitaldia 

komunikazio- eta ulermen-eredu bihurtzea, guztia ondo ateratzea lortzea, 

menuak diseinatzea, ardoak eta opariak aukeratzea eta enpresako zuzendariak 

aholkatzea. Eginkizun horiek guztiak argi izateko, komeni da gai horien 

inguruko irizpideak zehaztea identitate korporatiboaren eskuliburuan. 

Ekitaldi korporatiboetan enpresaren irudia eta ikurrak jartzen dira mahai 

nagusian (izena, logoa, koloreak, eslogana…), eta goi-agintariak egonez gero, 

baita bandera ofizialak ere. Era berean, parte-hartzaileei gonbidapena bidali 

behar bazaie, irudi eta ikur horiek azaltzeaz gain, haiei egokitutako diseinua eta 

maketazioa egin behar dira. Beste aukera da gonbidapen-mezu laburrak 

Internetez bidaltzea, etiketa elektronikoaren bidez. Eremu horretan, kontuan 

izan beharko dira sareko jokabide-arau orokorrak, Netiquette delakoa, hain 

zuzen ere. 

Protokoloak garrantzia du enpresen kanpo-irudiari dagokionean, eta 

ekitaldi askotan erabiltzen da honako alderdi hauetan: ekitaldiko lehendakaritza, 

administrazio-kontseiluko kideak, gonbidatuen kokalekua, ezkontideak, 

banderak, mahaien antolaketa, gonbidapenak, enpresako egoitzaren bisitetan, 

beste ekitaldietan babeslea denean, enpresak Estatuko erakundeek 

antolatutako ekitaldietan parte hartzen duenean, eta abar. 
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6.3. PROTOKOLO INSTITUZIONALA 

2099/1983 Errege Dekretuak ekitaldiak bitan sailkatzen ditu: publikoak eta 

pribatuak. Ekitaldi publikoak biztanle gehienentzat antolatzen dira, eta ofizialak 

(erakunde publikoek antolatutakoak) nahiz ez-ofizialak (eremu pribatuko 

erakundeek antolatutakoak) izan daitezke; pribatuak, aldiz, pertsona-talde 

zehatzentzat antolatzen dira.  

Protokolo instituzionala protokolo ofiziala da, ekitaldi publiko ofizialetan 

pertsonen eta gauzen ordena erregulatzen duen arau-multzoa, hain zuzen ere. 

Aplikatzeko protokolo errazena da, legeek arautzen baitute. Ekitaldi 

instituzionalak egiten dituzten erakundeek finkatu eta planifikatu egin behar 

dute nolakoa izan behar den ospakizun horien zeremoniala; hau da, ekitaldi 

horiek nola egingo diren eta zer giro lortu nahi den. Horretarako, protokoloa 

aplikatu behar da: arauak, tradizioa eta usadioak. 

 

6.1 irudia. Iñigo Urkullu lehendakaria eta Eusko Jaurlaritzako sailburuak 

Ordizian bertako agintariekin eta herritarrekin. 

Ekitaldi motaren arabera, kontuan hartu behar dira formalitateak ere:  

gonbidapenak, agintarien harrera, gonbidatuak jarriko diren lekua, banderak 

erabili ala ez, ereserkia, tratamenduak, atrilak eta hitz egiteko txandak. 
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6.4. ANTOLATZAILEEN ITXURA 

Gaur egun, irudiak sekulako garrantzia du bizitza sozialean eta lan-

harremanetan. Batzuen ustez, ez dago bigarren aukerarik besteen aurrean 

itxura ona emateko. Horregatik, izan kontuan honako aholku hauek: 

- Zaindu higienea.  

- Arropa eta osagarri egokiak jantzi (poltsa, txapela, bitxiak…). 

- Atsegina eta adeitsua izan, besteenganako interesa erakutsi eta saiatu 

jardun entretenigarria eta ondo jantzia izaten. 

 

6.5. EKITALDIKO EZUSTEKOAK AURREIKUSTEA 

Normalean, ekitaldietan ezusteko txikiak gertatzen dira eta, ahal dela, 

arazoak aurreikusi behar dira. Horretarako, zuhur jokatu behar da, larrialdi-

kabineteetakoen jarrera eta pentsamoldea hartuta.  

Zerbitzu-teknikoen hornitzaileekin hitz egin behar da ezustekoen aurrean 

zein alternatiba duten jakiteko eta zein baldintzetan. Ezinbesteko gailu eta 

elementuen bina ale izan behar dira, badaezpada. Arrisku-egoera guztiak 

aztertzeko, kontuan izan honako azalpen hauek: 

- Lehendabizi, ekitaldiaren entsegua egin, gerta daitezkeen ezustekoak 

aztertzeko. 

- Ekipoak gainbegiratu: koadro elektrikoak, igogailuak, larrialdi-irteerak, 

ikus-entzunezkoak, argiak, megafonia… 

- Kontratatu anbulantziak eta zuzeneko harremana izan suhiltzaileekin eta 

poliziarekin. 

- Eduki ezusteko arinentzako materiala, horiek agortzeak ekitaldia 

kaskartu baitezake. 

- Aztertu azken ekitaldietako gertakarien txostenak. 

- Etengabeko komunikazioa izan antolaketa-taldeen artean. 
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Antolatzaileek arrisku-egoerei aurre egiteko plana prestatu behar dute. 

Arrisku-planek 4 etapa hauek izaten dituzte: ebaluazioa, planifikazioa, 

bideragarritasun-probak eta plana martxan jartzea. Lehen hirurak prebentzioari  

lotuta daude; azkena, aldiz, ezustekoa gertatzean martxan jarri behar den 

planari dagokio. Planak irakurtzeko eta eguneratzeko erraza izan behar du, eta 

honako elementu hauek jaso: 

- ezustekoaren ezaugarriak 

- ezustekoaren ondorio operatiboak 

- erantzun bideragarriak 

- erantzunen finantza-ondorioak 

- eragina beste prozesuetan 

Plan horri esker, ekitaldiko arriskuak askoz gutxiago izan ohi dira. Edonola 

ere, segurtasun-plan on batek ez du oinarritu behar segurtasun fisikoan eta 

jendetza kontrolatzean bakarrik, arrisku-plan egokia ere eduki behar du. 

 

6.6. EKITALDIKO EGUNA KOORDINATU ETA GAINBEGIRATZEA 

Ez da batere erraza zehaztea ekitaldiko egunean koordinatu eta 

gainbegiratu behar diren alderdi guztiak. Horregatik, aipagarrienak azaltzen 

saiatu gara; ekitaldiko eguna ez ezik, bezperako egunak ere aintzat hartu dira. 

Ekitaldiak antolatzean, lantaldeko arduradunak edo koordinatzaile 

nagusiak koordinatzen ditu taldekideen egitekoak. Honako zeregin hauek egin 

behar dira ekitaldiaren bezperetan:  

- Egiaztatu profesionalek prest dituztela ekitaldirako baliabide eta zerbitzu 

guztiak eta nahikoa langile dagoela postu bakoitzerako. 

- Saiatu ardurak besteen eskuetan ere uzten. 

- Prestatu parte-hartzaileekin partekatu nahi den informazioa eta erabaki 

zein bide erabiliko den horretarako: programa, landuko diren gaien 

dokumentazioa, ekitaldia ebaluatzeko galdetegiak, jasangarritasunaren 

aldeko jardunbideak, iradokizunak eta kexak egiteko orriak, eta abar. 

- Deitu protagonistei eta gonbidatu bereziei ekitaldiko eguna gogoratzeko. 
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- Egokitu programako kronogramaren dokumentua. Orri gutxitan 

informazioa argi jarri, eta partekatu lankideekin. 

- Eguneratu ekitaldira etorriko direla baieztatu duten gonbidatuen 

zerrenda. 

- Zerrendatu egunean bertan egin beharreko gauza berezien zerrenda. 

- Bezperan, bilera egin profesionalekin eta antolakuntzako kideekin, eta 

errepasatu arlo bakoitzeko xehetasunak. Finkatu eta jakinarazi ekitaldiko 

egunean bertara iristeko ordua eta lekua. 

 

6.2 irudia. Antolatzaileen bilera ekitaldiaren bezperetan. 

Iritsi da ekitaldiko eguna! Antolatzaileek eta lan egin behar duten pertsona 

guztiek prest egon behar dute lan ona egiteko. Hauek dira egunean bertan, 

ekitaldia hasi aurretik, koordinatzaile orokorrak eta antolakuntzak, oro har, 

kontuan hartzeko zenbait aholku: 

- Goiz joan eta frogatu lankide guztiak etorri direla. 

- Lasai eta adi egon une oro. Garrantzitsua da burua hotz izatea eta ez 

estresatzea. 

- Bilera laburrak egin taldeka, zalantzak argitzeko eta jendea 

motibatzeko. 

- Egiaztatu ondo dabiltzala gailu teknikoak. 

- Ikuskatu bezperan idatzitako gauza berezien zerrenda. 

- Egiaztatu hizlari eta protagonista guztiak etorri direla; adierazi 

bakoitzari noiz hartuko duen hitza eta gaia azaltzeko duen denbora. 
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- Gainbegiratu ekitaldiko harrera- eta erregistro-lekua parte-hartzaileek 

iritsitakoan argi izan dezaten nondik sartu behar duten, zer eskatzen 

den sartzeko… Bestela, jende-ilarak sortzen dira eta atzerapenak egon 

daitezke. Gune horretan musika baxu ipintzeak asko laguntzen du 

egoera deserosoak arintzen eta oharkabe pasatzen. 

- Egiaztatu larrialdietarako-irteerak erabiltzeko moduan daudela. 

- Saiatu parte-hartzaileekin hitz egiten ekitaldiaz zer espero duten 

jakiteko. 

Ekitaldiak irauten duen bitartean, koordinatzaileak eta gainerako 

arduradunek ekimena kontrolatu behar dute, guztia behar bezala doala 

ziurtatzeko. Koordinatzaile orokorrak une oro jakin behar du zein den 

ekitaldiaren egoera: zenbat diru gastatu den ordura arte, zenbat jende etorri 

den eta parte-hartzaileek zer eskatu duten.  

Arazoren bat balego, ez bota errua besteei eta ez larritu; aztertu zer 

gertatu den eta saiatu konpontzen. Atzerapenen bat gertatzen bada, guztiei 

jakinarazi behar zaie (lankideei, profesionalei eta publikoari). Aldian behin, 

erreparatu sare sozialek ekitaldiaz diotenari. Iritzien berri izateaz gain, 

antolakuntza ohartu ez den akatsen batere topa dezakete, eta garaiz konpon 

daiteke. Kontuan izan gaur egun jende askok jarraitu dezakeela ekitaldi bat 

Internet bidez deskarga-loturekin, flash-edukiekin eta merkataritza elektronikoko 

datuekin. 

 

6.3 irudia. Publikoa txalo egiten musika-kontzertu baten amaieran. 
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Ekitaldia amaitu eta gauzak, oro har, espero bezala joan badira, dena 

hasieran zegoen bezala lagatzea besterik ez da falta. Hona hemen eguna 

bukatzeko egin behar direnak: 

- Argitaratu web-orrian ekitaldiko irudiak, argazkiak eta bideo laburrak 

ekimenarekiko interesari eusteko. 

- Eskerrak eman hizlariei eta protagonistei. 

- Garbitu gune guztiak eta jaso gailu teknikoak. Ez ahaztu hondakinak 

birziklatzeaz eta berrerabiltzeko moduan dauden gauzak gordetzeaz. 

Banatu lana lankide guztien artean, ahalik eta ondoen eta azkarren 

egiteko. 

- Ziurtatu parte-hartzaileek ez dutela balio handiko ezer laga. 

Badaezpada, jarri irteeran galdutako gauzak jasotzeko tokia. 

- Ekitaldian zehar egoitzako zerbait hautsi bada, jakinarazi lekuko 

nagusiari. Garbia eta zuzena izan behar da. 

- Eskerrak eman taldekide eta profesional guztiei, bereziki babesleei eta 

boluntarioei. 

 

   



112 

6.7. ARIKETAK 

A. Testa: 

1. Protokoloa da hainbat egoera eta pertsonaren aurrean: 

a) Izaten jakitea. 

b) Egoten jakitea. 

c) Egiten jakitea. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2. Protokoloak erregulatzen du: 

a) Pertsonen ordena. 

b) Gauzen ordena. 

c) Pertsonen eta gauzen ordena. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

3. Protokoloak pertsonen hierarkia egiten du: 

a) Lanbidearen arabera. 

b) Gizartean duten posizioaren, mailaren edota garrantziaren arabera. 

c) Aberastasunaren arabera. 

d) Adinaren arabera. 

4. Zein urtetakoa da Espainiar Estatuan ekitaldi ofizialetan kargu eta 

erakunde publikoen lehentasuna arautzen duen Errege Dekretua? 

a) 1983koa. 

b) 1985ekoa. 

c) 1981ekoa. 

d) 1988koa. 

5. Zer da Netiquette? 

a) Sareko ordainketa-modu bat da. 

b) Sareko jokabide-arau orokorrak dira. 

c) Sareko segurtasun-sistema bat da. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

6. Protokolo instituzionala: 

a) Ekitaldi publiko ez-ofizialetako protokoloa da 

b) Ekitaldi publiko ofizialetako protokoloa da. 

c) Ekitaldi pribatuetako protokoloa da. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
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7. Zer plan egiten da ekitaldiko ezustekoak aurreikusteko? 

a) Komunikazio-plana. 

b) Bideragarritasun-plana. 

c) Arrisku-plana. 

d) Kudeaketa-plana. 

8. Ekitaldiaren bezperetan egin beharreko lanen artean dago: 

a) Egiaztatzea profesionalek prest dituztela ekitaldirako baliabideak 

eta zerbitzuak. 

b) Eguneratzea ekitaldira etorriko diren gonbidatuen zerrenda. 

c) Egokitzea programako kronogramaren dokumentua. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

9. Ekitaldiko egunerako aholkuen artean daude: 

a) Egiaztatzea larrialdietarako-irteerak erabiltzeko moduan daudela. 

b) Egiaztatzea ondo dabiltzala gailu teknikoak. 

c) Goiz joatea eta frogatzea lankide guztiak etorri direla. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.  

10. Ekitaldiaren ondoren, zer egin behar da eguna bukatzerako? 

a) Ez da lan gehiago egiten. Egiteko gelditzen diren lanak hurrengo 

egunetan egiten dira. 

b) Argitaratu web-orrian ekitaldiko irudiak, argazkiak eta bideo 

laburrak. 

c) Ekitaldia amaitu ondoren, denak festara joaten dira. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

  

B. Galderak: 

1. Zer da protokoloa? 

2. Zer da enpresa-protokoloa? 

3. Protokoloaren eremuan, zer da know-how-a? 

4. Aipatu protokolo-arduradunaren eginkizun nagusienak. 

5. Azaldu antolatzaileen itxurari buruzko aholku orokorrak. 
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C. Jarduerak: 

1. Bilatu Interneten edota egunkarietan protokoloa ikusten den ekitaldiren 

bat edo beste. 

2. Idatzi enpresa batek antolatu duen urteurren-ospakizunerako 

hornitzaileei bidaliko dien gonbidapen-gutuna (orrialde bat, gutxi 

gorabehera). 

3. Egin ekitaldiaren bezperako egunetako lanen eskema edota mapa. 

4. Egin ekitaldi eguneko lanen eskema edota mapa. 

5. Egin ekitaldia amaitu ondoren, eguna bukatzerako egin beharreko lanen 

eskema edota mapa. 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Testaren emaitza zuzenak: 1.d; 2.c; 3.b; 4.a; 5.b; 6.b; 7.c; 8.d; 9.d; 10.b. 
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7. EKITALDIA EBALUATZEA 

 

7.1. EKITALDIAREN ONDORENGO EGUNETAN EGIN BEHARREKO 

LANAK 

Ekitaldia amaitzen denean, presioa eta lanerako erritmoa nabarmen 

jaisten dira, eta kontuz ibili behar da gehiegi lasaitu gabe, oraindik presa duten 

hainbat lan baitaude egiteko. Horien artean nagusiena ekitaldia ebaluatzea 

bada ere, ez da ahaztu behar beste lan batzuk egitea. 

Hona hemen ekitaldia amaitu eta ondorengo egunetan egin behar diren 

lan garrantzitsuenak: 

- Ekitaldia ebaluatu: aurreko faseetan lortutako informazioaz gain, 

ekitaldi-eguneko hainbat informazio eta datu biltzen da: antolaketa-

batzordeak arlo bakoitzeko kideekin egindako bileretako ondorioak, 

galdeketen emaitzak eta estatistikak. Ebaluazioa ez da presaka egin 

behar; lasai eta ondo egin behar da eta ekitaldi ondorengo astean egin 

daiteke. 

- Itzuli maileguan edo alokatuta hartu diren baliabideak. 

- Kitatu zor guztiak: hornitzaileekin, profesionalekin eta gainerako 

langileekin. 

- Helarazi publikoari ekitaldiko informazioa: aurkezpen digitalak, 

dokumentazioa eta argazkiak. Web-orrian eta blogean eskegi, eskuko 

telefonoko aplikazioan edo, hala eskatuz gero, postaz bidali.  

- Erantzun kexak eta eskertu iradokizunak. 

- Bidali opariak ekitaldiko egunean eraman ez zituztenei eta beste zer 

edo zer ahaztuta utzi zutenei.  

- Ekitaldia bizirik mantendu komunikabideetan eta sare sozialetan. 
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7.2. EKITALDIAREN EMAITZA EBALUATZEA 

Antolaketan parte hartzen duten eragileek (antolatzaileek, sustatzaileek 

eta babesleek) ekitaldiaren eragina eta errentagarritasun ekonomikoa jakin nahi 

izaten dutenez, funtsezkoa da ekitaldia ebaluatzea. Ekitaldia ebaluatzean 

egiaztatzen da planifikatutako guztia behar bezala egin den eta ezarritako 

helburuak bete diren. Ebaluazioak denbora, dirua eta esfortzua eskatzen badu 

ere, merezi du ondo egitea, ekitaldian gertatutakoa erakusteaz gain, arazoak 

konpondu eta emaitzak etengabe hobetzen jarraitzeko bidea ematen duelako.  

Ekitaldia egin aurreko 3 faseetan kontrol-lana egiten da unean uneko 

gorabeherak konpontzeko; ekitaldia amaitutakoan, aldiz, egindako guztia 

ebaluatu behar da, hasieratik amaieraraino: parte-hartzaileak, jarduerak eta  

antolaketa-prozesua. 

 

7.1. irudia. Funtsezkoa da ebaluatzea hurrengo ekitaldiak hobeto antolatzeko. 

Oro har, galdera hauek aztertu eta erantzun behar dira ekitaldiak 

ebaluatzean: 

- Lortu al da hasierako helburu orokorra? 

- Ondo funtzionatu al dute planifikatutako eta diseinatutako estrategiek? 

- Osorik bete al da programa? Zein kalitate-mailarekin? 

- Espero bezalakoak al dira lortutako emaitzak? 
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Antolaketa-batzordeak autoebaluazioa egiten du. Kanpo-ebaluazioa 

deritzo partaideek, babesleek eta kolaboratzaileek egiten duten ebaluazioari. 

Talde horietako bakoitzak helburu ezberdinak dituenez, askotariko ikuspuntuak 

agertzen dira ebaluazioa egitean. 

● Autoebaluazioa. Antolatzaileek ondo antolatutako eta arazorik gabeko 

ekitaldia egin nahi izaten dute eta, ahal dela, parte-hartzaileak, 

babesleak eta sustatzailea asetzea. AMIA (ahuleziak, mehatxuak, 

indarguneak, aukerak) azterketa-tresna erabiltzen dute antolatzaileek 

autoebaluaziorako: ahuleziak eta mehatxuak antzeman eta 

indarguneak eta aukerak identifikatzen dituzte hurrengo ekitaldietan 

kontuan hartzeko. 

Autoebaluazioa egitean, aurreko fase guztietan jasotako informazioa 

eta ekitaldi amaierako bileretako ondorioak aztertzen dira. Saio 

horietan, antolatzaileek hornitzaileen eta gainerako langileen 

ikuspuntuak jasotzen dituzte. Horrez gain, jasangarritasunarekin 

lotutako helburuak zenbateraino bete diren ere ebaluatzen da, baita 

aurrera begirako estrategiak zehaztu ere. Azkenik, emaitza 

ekonomikoak ere ebaluatu egin behar dira, aurrekontua handiegia 

edota txikiegia izan den jakiteko. 

● Kanpo-ebaluazioa. Galdetegiak erabiltzen dira parte-hartzaileen iritzia 

jakiteko, eta elkarrizketak egiten dira babesleen eta kolaboratzaileen 

berri izateko. Parte-hartzaileek garrantzia handia ematen diote 

ekitaldiko programa ona izateari, puntual hasteari, lekua atsegina 

izateari eta kalitatezko jan-edanari. Dena den, lekua bete-bete eginda 

egoteak ez du esan nahi ekitaldiak arrakasta izan duenik. Horregatik, 

galdetegiak erabiltzen dira parte-hartzaileen benetako iritziak 

ezagutzeko eta esperientzia gustukoa izan den ebaluatzeko. Arlo 

hauen inguruko galderak egin ohi dira:  

- programaren kalitatea: gaiak, hizlariak, aktibitateak... 

- lekua: tamaina, erosoa den ala ez, tenperatura, argiztapena, 

irisgarritasuna, bilera- eta atseden-lekuak… 
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- zerbitzuak: jan-edana, arropategia, segurtasuna, aparkalekua, 

ibilaldiak, ostatua, wifia... 

- antolakuntza: zerbitzarien eta azafaten lana, antolatzaileena, 

puntualtasuna, zabalkundea eta publizitatea, jasotako informazioa, 

kexak eta ezustekoak kudeatzea... 
 

Normalean, galdetegiak merkatu-ikerketan adituak direnek diseinatzen 

dituzte. Enpresa sustatzaileak berak egiten baditu, hainbat eredu daude 

Interneten erabiltzeko moduan, Google Inprimakiak, esate baterako. 

Erantzunak jaso eta emaitzak aztertzen laguntzeko baliabideak dira.    

Galdetegiak diseinatzean, galdera gutxi, motzak eta erantzun 

laburrekoak prestatu behar dira. Paperean eta modu digitalean 

erantzuteko modukoak izan behar dute, gaur egun eskuko 

telefonoetako aplikazioek indar handia baitute. Ekitaldiaren amaieran 

banatu eta jaso daiteke, eta programako saio bakoitzari buruzko 

galdetegi laburragoak prestatuz gero, baita saio bakoitzaren amaieran 

ere. Parte-hartzaileen iritzia ebaluatzeko, galdetegiez gain, kontuan 

hartzekoak izaten dira azaldutako kexak eta egindako proposamenak 

ere. 

Azkenik, babesleen eta kolaboratzaileen iritzia ere kontuan hartu behar 

da. Ekitaldira ahalik eta jende gehien erakarri nahi izaten dute eta 

elkarrizketetan aztertzen da ekitaldian parte hartzeak haien markari 

onurarik ekarri dion. Era berean, antolatzaileek antzematen dute beste 

ekitaldiren batean parte hartzeko prest dauden ala ez. 

 

7.2. irudia. Galdetegiek partaideen iritziei buruzko informazio garrantzitsua 

ematen dute.  
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Aipatutako ebaluazio-saio horietan datuak lortzen dira, eta datu horiek 

estatistikak egiteko erabiltzen dira: alde batetik, estatistika kuantitatiboak 

(partaide-kopurua, adina, jatorria…), eta, bestetik, kualitatiboak (parte-

hartzaileen esperientziaren xehetasunak, enpresarekiko eta markarekiko 

atxikimendua…). Horiez gain, komeni da antolatzaileek honako datu hauei ere 

erreparatzea: 

- partaide-kopurua: esperotakoak vs. etorritakoak 

- erakusketariak (azoketan): esperotakoak vs. izena emandakoak 

- hizlariak: esperotakoak vs. etorritakoak 

- programa: garaiz hasitako saioak vs. berandu hasitakoak 

- gastuak: esperotakoak vs. errealak 

- diru-sarrerak: esperotakoak vs. errealak 

- parte-hartzaileak: aseak vs. asegabeak 

- ekitaldiak komunikabideetan eta sare sozialetan izandako aipamenak 

(clipping*-a) 

- jasangarritasunari lotutako emaitzak: birziklatutako materiala, CO2 

isuriak (sortutakoak eta saihestutakoak), sarrera- eta irteera-fluxuak... 

- baliabideen eta materialen kalitatea: muntaia-elementuena, 

iragarkiena, material grafikoarena…. 

- zenbat partaidek eskatu duten enpresari eta markari buruzko 

informazioa 

Lortutako informazio guztia aztertu, aurreko ekitaldietako datuekin alderatu 

eta ondorioak atera behar dira. Informazio hori oinarri hartuta idazten da 

memoria ere. Kontuan izan ekitaldiaren onurak ez direla beti segituan 

antzematen, eta pazientzia eduki behar dela; hori dela eta, epe laburreko, 

ertaineko eta luzeko ebaluazioak egiten dira, eta luzaroan neurtu behar da 

ekitaldiak zer-nolako eragina izan duen.  
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7.3. ERAGIN EKONOMIKOA EBALUATZEA 

Ekitaldiaren eragin ekonomiko osoa kalkulatzeko kontuan izan behar dira 

ondorio zuzenak, zeharkakoak eta eratorritakoak. Ondorio zuzenek kontuan 

hartzen dituzte antolatzaileak eta hornitzaileek lortutako diru-sarrerak eta 

ekimena martxan jartzeko egindako inbertsioa. Zeharkako ondorioek, berriz, 

aztertzen dute ekitaldiak beste esparru edo sektore batzuetan izandako eragina 

(tabernak, taxiak, hotelak, dendak…). Azkenik, eratorritako ondorioek ekitaldiak 

eskualdean eragindako kontsumo-igoera erakusten dute; igoera hori, alde 

batetik, ekitaldiko langileen soldatek eragiten dute eta, bestetik, inguruko beste 

enpresa eta administrazioetan ekimenak sortu duen itxaropenak sortzen du. 

Beraz, ez da batere erraza ekitaldiaren eragina kalkulatzea; adituak ere ez 

datoz bat kalkuluak egiteko moduan. Hala ere, zenbait formula erabiltzen dira 

ekitaldien eragin ekonomiko zuzena neurtzeko; honako hau ekitaldi 

profesionaletako ROI izenekoa da (return on investment edo egindako 

inbertsioarekiko itzulera): 

ROI =  [(𝑀𝑂𝑍𝐾𝐼𝑁𝐴 − 𝐼𝑁𝐵𝐸𝑅𝑇𝑆𝐼𝑂𝐴) ÷  𝐼𝑁𝐵𝐸𝑅𝑇𝑆𝐼𝑂𝐴]𝑥 100 

 

7.4. MEMORIA TEKNIKOA ETA MEMORIA EKONOMIKOA 

Memoria da ekitaldiaren bilakaera eta lortutako emaitzak azaltzen diren 

dokumentua. Bi alderdi ditu, teknikoa eta ekonomikoa: memoria teknikoan 

idazten da ekitaldian zer egin den, noiz eta nola; memoria ekonomikoan, berriz, 

ekitaldiaren kostuak eta diru-sarrerak agertzen dira. Emaitzak ongi ebaluatzeko, 

ezinbestekoa da memoria argi eta txukun idaztea, eta honako informazio hau 

jaso behar du: 

- Aurrekariak. Aurrez egindako ekitaldiak eta hurrengo ekimena 

antolatzeko kontuan hartu beharrekoak.  

- Batzordeak, idazkaritzak eta gainerako organoen arteko lotura. 

- Antolatzaileen datuak eta duten kargua.  

- Helburu orokorrak eta amaieran lortutako emaitzak. 
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- Aurrera eramandako jarduerak. Ekitaldian zehar egindako jarduerak, 

nola antolatu diren, zenbat pertsonak hartu duten parte eta 

antolatzaileek egindako balorazioa. 

- Ekitaldiaren deialdia eta zabalkundea. Noiz egin zen deialdia publiko 

lehenengoz, aurkezpen ofiziala nola egin den, zabalkundea noiz eta 

nola egin den, eta abar. 

- Prentsa-bulegoaren lana. 

- Diru-sarrerak eta gastuak. Diru-mugimendu guztiak, baita azken 

orduko gastuak ere.   

- Estatistikak. Emaitzak ebaluatzeko tresnarik garrantzizkoena denez, 

datu zehatzak jaso behar dira: pertsonak, aktibitateak, garraioa, 

materialak, ekipamenduak, komunikabideak, hondakinak, energia- eta 

ur-kontsumoa, eta abar. 

- Dokumentazioa eta opariak. Parte-hartzaileei emandako guztiaren 

ale bana gorde behar da, badaezpada ere.  

- Ondorio nagusiak. Hurrengo ekimenetara begira, argi idatzi zer 

hobetu, aldatu edo bere horretan mantendu behar den.  

Memoriaren eranskinean beste eduki batzuk ere gehitu daitezke, hala nola 

erabilitako kartelak, programa, galdetegiak, argazkiak, bideoak eta prentsa-

ebakinak. 

 

7.3 irudia. Ikuspuntu asko izan behar dira kontuan ekitaldiaren memoria idazteko. 
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7.5. AZKEN LANAK ETA OSPAKIZUNA 

Ekitaldiaren prozesu osoarekin amaitzeko, azken lantxo batzuk egitea 

besterik ez da falta. Ebaluazioa egin eta gero, garrantzitsua da talde ezberdinei 

horren berri ematea: publikoari, hizlariei eta protagonistei, babesleei, 

kolaboratzaileei, komunikabideei eta, batez ere, ekitaldia egitea eskatu duen 

enpresa sustatzaileari. Jasotzailearen arabera, antolatzaileak ebaluazioaren 

inguruko informazioa egokitu eta pertsonalizatu egin behar du haren 

interesetara; bide batez, beste zenbait informazio bidaltzeko aprobetxatzen du. 

Horiek horrela, hizlariei eta protagonistei eskerrak emateaz gain 

(oraingoan idatziz), horietako bakoitzak parte hartu duen aktibitatearen inguruko 

informazioa bidaltzen zaie argazki eta bideoekin batera; komunikazioa postaz 

egiten da (arrunta zein elektronikoa). Komunikabideei, berriz, ekitaldiaren 

laburpena eta argazki batzuk bidaltzen zaizkie berri moduan argitara ditzaten. 

Publikoari, babesleei eta kolaboratzaileei berriro eskerrak emateaz gain, 

memoriaren alderdi aipagarrienen berri ematen zaie ekitaldiko web-orriaren, 

postaren edota komunikabideen bidez (akaso, mugikorreko aplikazioa ez da 

horren egokia): ekitaldiko emaitza orokorrak, galdetegienak, antolatzailearen 

balorazioa, publikoari esker jasangarritasunaren inguruan lortutako emaitzak, 

eta abar. 

Ekitaldiak sortu duen kutsaduraren inguruan, ekimen interesgarria da 

ekitaldi neutro izenekoa: saihesterik egon ez diren CO2 isuriak kalkulatzen dira, 

eta antolatzaileek horiek konpentsatzeko konpromisoa hartzen dute, inguruetan 

bertako zuhaitzak landatuz edota auzoari lagundu diezaiokeen proiekturen 

batera dirua emanez. Horrela, CO2 isurien saldoa hutsean gelditzen da. 

Bestalde, konpromisoekin amaitzeko, antolatzailea sustatzailearekin 

biltzen da, eta memoria osoa eman eta azaltzeaz gain, egindako lanen eta 

lortutako emaitzen balorazioaz aritzen dira. Dena zuzen badago eta ados 

badaude, enpresa sustatzaileak ordaintzeko falta duen guztia kitatu behar du 

antolatzailearekin. 

Istorio guzti honi amaiera emateko modurik onena festa edota “ostroko” 

ederra antolatzea da; oraingoan, ordea, ekitaldian lan egin duten guztientzako 

izango da, majo merezi dute-eta! 
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7.4. irudia. Ospatzeko arrazoi on asko egongo da, ziur.  
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7.6. ARIKETAK 

A. Testa: 

1. Ekitaldia ebaluatzean egiaztatzen da: 

a) Planifikatutako guztia behar bezala egin den. 

b) Hornitzaileak ondo koordinatu diren. 

c) Ezarritako helburuak bete diren. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

2. AMIA azterketa-tresna: 

a) Antolatzaileek autebaluazioa egiteko erabiltzen dute. 

b) Antolatzaileek kanpo-ebaluazioa egiteko erabiltzen dute. 

c) Partaideek autebaluazioa egiteko erabiltzen dute. 

d) Partaideek kanpo-ebaluazioa egiteko erabiltzen dute. 

3. Galdetegiak erabiltzen dira, batez ere: 

a) Antolatzaileen iritziak jakiteko. 

b) Parte-hartzaileen iritzia jakiteko. 

c) Babesleen iritziak jakiteko. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

4. Clipping-a: 

a) Gaur egun, modu digitalean egiten da. 

b) Komunikazio-sailen eta komunikazio-enpresen lanik 

garrantzitsuenetakoa da. 

c) Ekitaldia komunikabideetan, berri moduan, zenbat aldiz azaldu den 

aztertzeko erabiltzen da. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira. 

5. Memoria teknikoak: 

a) Ekitaldian landu diren gaien alderdi teknikoak azaltzen ditu. 

b) Dokumentuaren tarte txikiena hartzen du. 

c) Ekitaldiak izan dituen diru-sarrerak eta kostuak azaltzen ditu. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

6. Estatistikak: 

a) Alderdi gutxiren datuak jasotzen ditu. 

b) Ekitaldiko emaitzen ebaluaziorako tresnarik garrantzitsuenetakoak 

dira. 

c) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 
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d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.  

7. Ebaluazioa egin eta gero, horren berri eman behar zaie: 

a) Hizlariei. 

b) Publikoari. 

c) Enpresa sustatzaileari. 

d) Aurreko erantzun guztiak zuzenak dira.  

8. Zer da ekitaldi neutro izeneko ekimena? 

a) Zehaztu gabeko xede-taldeentzako ekitaldia egitea. 

b) Mozkinik gabeko ekitaldia antolatzea. 

c) CO2 isurien saldoa hutsean lagatzea. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

9. Zein esanahi du ROI akronimoak? 

a)  Reset On Influencer. 

b) Return On Investment. 

c) Euskaraz, ikerketa errepikatzea esan nahi du. 

d) Aurreko erantzun guztiak okerrak dira. 

10. Ekitaldi handien ondoren ohikoa izaten da bertan lan egin duten 

guztiek: 

a) Hilabeteko oporrak hartzea. 

b) Ospakizun handia egitea. 

c) Bidaia luzea egitea munduan barrena. 

d) Ez dago ezer egiteko ohiturarik. 

  

B. Galderak: 

1. Zein galdera aztertu eta erantzun behar dira ekitaldiak ebaluatzean? 

2. Nolakoak izan behar dute galdetegiek? 

3. Azaldu zer ezberdintasun dituzten ondorio zuzenek, zeharkakoek eta 

eratorritakoek. 

4. Zer da ekitaldiko memoria? 

5. Zer gehitzen da, normalean, memoriaren eranskinean? 

  

C. Jarduerak: 

1. Egin ekitaldia amaitu osteko egunetan egin beharreko lanen eskema. 



126 

2. Bilatu Interneten ekitaldi bateko memoria. 

3. Ekitaldi neutroen ekimena dela-eta, proposatu zure auzoan CO2 isuriak 

konpentsatzeko hartuko zenituzkeen neurriak.  

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Testaren emaitza zuzenak: 1.d; 2.a; 3.b; 4.d; 5.d; 6.b; 7.d; 8.c; 9.b; 10.b. 

 

D. Erronka: 

Erronka hau benetakoa da: ekitaldi erreala egin behar duzue. Aukerak 

mugagabeak direnez, adibide moduan labur azaltzen dugu Donostiako 

Zubiri-Manteo ikastetxean azken urteetan egin duguna. Ekitaldia antolatzen 

dugu Economistas sin fronteras erakundearekin batera eta, oro har, honako 

arlo hauen inguruan hausnartzeko balio du: ekonomia alternatibo eta 

solidarioa, giza eskubideak eta garapen jasangarria. Horiek oinarri hartuta, 

taldean erabakitzen dugu zer-nolako ekitaldia egin. Guztia prestatzeko 

hilabete eta erdi lehenago hasten gara lanean gutxi gorabehera, eta ikasgai 

honetako gelako orduak erabiltzen dira, batez ere. 

Beraz, gainontzeko ikastetxe bakoitzak dituzuen interes eta nahien arabera 

antolatu beharko duzue ekitaldia (formatua, programako gaiak, gonbidatu 

bereziak, aurrekontua…). Inolako beldur eta konplexurik gabe, esperientzia 

oso interesgarria da taldean ekitaldiren bat antolatzea. 

Honako eskema hau erabil dezakezue gidoi gisa:  

 

 

 

 

ESKEMA: EKITALDIEN ANTOLAKETA 

 

EKITALDI AURREA 

Behin ekitaldi mota eta formatua, xede-taldea eta helburuak erabaki eta 

gero, honako atal hauek jorratu eta koordinatu behar dira (gutxi 
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gorabeherakoa da, eta azaltzen diren puntuak eta horien ordena 

ekitaldiaren arabera moldatu behar dira): 

1. Arloetako lantaldeak: teknikoa (programa), promozioa eta harreman 

publikoak, administratiboa eta finantzak, lanak... 

2. Antolaketa-batzordea: koordinatzaile orokorra eta arloetako 

arduradunak. 

3. Ekitaldira joango direnak: 

a. Parte-hartzaileak. 

b. Gonbidatu bereziak. 

c. Hizlariak eta protagonistak. 

4. Ekitaldia egiteko data eta lekua aukeratzea. 

5. Baimenak eta araudia. 

6. Beharrezko zerbitzuak definitu: 

a. Garraioa. 

b. Ostatua. 

c. Catering-a. 

d. Animazioa eta ikuskizunak. 

e. Bestelako zerbitzuak: segurtasuna, aseguruak, sarrera-

erregistroak, azafatak, osasun laguntza... 

7. Jasangarritasunaren eta kontsumo arduratsuaren irizpideak. 

8. Aurrekontua egin eta finantzazio-aukerak aztertu: 

a. Gastuak. 

b. Diru-sarrerak. 

c.  Babesleak eta kolaboratzaileak. 

9. Hornitzaileak eta profesionalak kontratatu: 

a. Giza baliabideak (diseinatzailea, argi- eta soinu-teknikariak, 

itzultzaileak, gremioetako langileak…). 

b. Materialak (eraikuntza-egiturak, girotzeko eta apaintzeko 

elementuak, oparia…). 

10.  Egin beharreko lanen kronograma. 

11.  Material grafikoa diseinatu eta egin. 

12.  Ekitaldia sustatu / promozioa egin: 
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a. Hedabideak. 

b. Posta. 

c. Idatzizko publizitatea. 

d. Sare sozialak. 

13. Langileak eta boluntarioak hautatu. 

14. Planifikatutako guztia egin. 

 
 

EKITALDIA 

1. Parte-hartzaileak eta hizlariak garraiatu eta harrera egin. 

2. Parte-hartzaileak erregistratu. 

3. Ekitaldia hasi. 

4. Ongietorri-koktela. 

5. Ekitaldiko programa orokorra egin. 

6. Argitaratu web-orrian ekitaldiko irudiak 

7. Jendea agurtu eta eskerrak eman guztiei eta ekitaldia itxi. 

8. Parte-hartzaileak eta hizlariak garraiatu. 

9. Guztia ondo jaso. 

  
EKITALDI ONDORENA 

1. Ekitaldiari buruzko informazioa bildu: 

a. Antolakuntzako bilerak egin eta ondorioak atera. 

b. Galdetegiak. 

c. Estatistikak. 

2. Ebaluazioa: 

a. Autoebaluazioa. 

b. Kanpo-ebaluazioa. 

c. Memoria. 

3. Eskerrak eman: 

a. Parte-hartzaileei eta gonbidatu bereziei. 

b. Babesleei eta kolaboratzaileei. 
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c. Hizlariei eta protagonistei. 

d. Lankideei eta boluntarioei. 

4. Bidali informazioa hainbat hartzaileri (komunikabideak eta sare sozialak, 

parte-hartzaileak, babesleak, hizlariak…). 

5. Agindutakoa egin: 

a. Hornitzaileei eta langileei ordaindu. 

b. Materiala itzuli. 

c. Proiektuari bukaera eman. 
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8. GLOSARIOA 

- Branding: Enpresak martxan jartzen duen marka-estrategia da, merkatuan 

lehiakideengandik bereizteko eta posizionatzeko. Enpresak aurrera eramaten 

dituen ekintzak dira, marka sortzeko eta, ondoren, marka hazteko, 

posizionatzeko eta finkatzeko. 

- Briefing: Sustatzailearen nahiak biltzen dituen dokumentua da, ekitaldiaren 

ezaugarriei buruzkoa. 

- Clipping edo press clipping: Ingelesetik datorren kontzeptua da, eta  zatia 

edo ebakina esan nahi du. Enpresa, marka edo produktu baten izena 

komunikabideetan, berri moduan, zenbat aldiz azaldu den aztertzeko 

erabiltzen da. Gaur egun, modu digitalean egiten da eta masa-

komunikabideak ez ezik, sare sozialak eta blogak ere aztertzen dira. 

Komunikazio-sailen eta komunikazio-enpresen lanik garrantzitsuenetakoa da. 

- Edukien marketin: Enpresek sortzen eta hedatzen duten edukia da, gaur 

egungo eta etorkizuneko bezeroentzat garrantzitsua izan daitekeena. 

Bezeroak enpresara erakarri eta harreman onak lortzeko helburua du. 

- Eragin-sortzaile: Erosteko erabakia hartzen duen pertsonarengan zuzenean 

edo zeharka eragiten duena eta askorentzat erakargarria eta sinesgarria izan 

daitekeen pertsona. Jarraitzaileek haren ekintzak imitatzen dituzte edo hark 

egindakoak eragina du jarraitzaileen portaeran (gaztelaniaz, influenciador/a; 

ingelesez, influencer). 

- Ideia-jasa: Produktu edo ideia berriak sortzeko prozesua da eta denbora 

gutxian ideia asko botatzean datza. Ideia absurdoenak ere onartzen dira, eta 

ezin da kritikarik egin; gero, ideia horiek sailkatu, iragazi, aztertu eta findu 

egiten dira, benetan bideragarria den ideia aukeratu arte (gaztelaniaz, 

tormenta de ideas; ingelesez, brainstorming). 

- Iritzi-lider: Jendearen iritzian eragin handia duen pertsona da; produktuei 

buruzko iritziak ematen ditu, eta jendeak iritzia eta aholkua eskatzen dio. 

Sarritan, komunikabideetako kazetariak izan ohi dira. 

- Komunikazio-plan: Enpresa edota erakunde batek egindako dokumentua da. 

Bertan azaltzen dira erakundeak barne- nahiz kanpo-publikoarekin 
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komunikatzeko erabiliko dituen politikak, estrategiak, helburuak, baliabideak, 

ekintzak eta bideak, besteak beste. 

- Marketin biral: Internetera eta, batez ere, sare sozialetara zuzendutako 

teknika-multzoa da eta helburua da produktu eta zerbitzuen salmentak lortzea 

edota marka hobeto posizionatzea. Biral deitzen zaio mezuak, birusen 

modura, pertsona batetik bestera ziztu bizian pasatzen direlako. 

- Merkataritza-funts: Merkataritza-fondo ere deitzen zaio (ingelesez goodwill). 

Negozio batean zehatz identifikatu ezin daitezkeen aktibo ukiezinaren 

elementuak dira. Enpresak bere ondarea osatzen duten elementu guztien 

balioaren batura baino gehiago balio dezake. Merkataritza-funtsak jasotzen du 

gainbalio hori eta normalean funts hori osatzen dute bezeroek, ospeak, 

esperientziak, merkatu-kuotak, marka-irudiak, salmenta-sareak eta giza 

kapitalak. 

- Networking: Beste profesional batzuk ezagutzeko eta horiekin harremanetan 

jartzeko prozesua da. Lehen lantokian bertan, bileretan edo azoketan egiten 

zen eta orain Internet bidez ere egin daiteke. Helburua da norberaren lan-

egoera edo enpresarena hobe dezaketen kontaktuen sarea sortzea. 

- Photocall: Ekitaldietan jendeari argazkiak ateratzeko atzean jartzen den 

panela da. 

- Posizionamendu: Konpetentziaren aurrean, gure enpresak bezeroen buruan 

daukan lekua da. 

- Video mapping: Eraikuntzetako fatxadetan irudiak eta bideoak proiektatzeko 

teknika da. Mugimendu-efektua lortzen da 2D eta 3D animazioari esker. 

- Workshop: Merkataritza-azoken antzeko formatua duten ekitaldiak dira, baina 

azokak baino txikiagoak izaten dira. Normalean, areto txikietan egiten dira, 

sektore zehatzetako profesionalentzat. 

- Xede-talde: Komunikazio-ekintza baten helburu den pertsona-taldea da 

(gaztelaniaz, público objetivo; ingelesez, target group).  
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