
 
 

 

GETXOKO XIX. ERAKUSLEIHO KONKURTSOA: IKUSTEN ZAITUT, 
BEGIRATU NIRI-REN PARTE HARTZEKO OINARRIAK  

 

GETXO ENPRESAK lehiaketa hau antolatzen du, non udalerriko enpresa guztiek parte hartu 

dezaketen ( komertzioa, ostalaritza eta zerbitzuak) Erakundearen bazkide izan edo ez, beti ere 

honako bat (edo bi) badituzte:  

 

 ERAKUSLEIHO FISIKOA, jendeak kanpotik ikus ditzakeen elementuak, produktuak 

erakusteko espazio batekin edo hori gabe. 

 ERAKUSLEIHO BIRTUALA,  enpresaren webgunea eta/edo sare sozialak, beti ere azken 

hauek konkurtsoan izen eman baino bi hilbate lehenagoko publikazioak badituzte.  

 

HELBURUAK 

Haien kanpo irudia, irudi fisikoa eta birtuala zaintzen duten enpresak hobetu, saritu eta haien lana eta 

profesionaltasuna aintzatetsi.  

 

GAIA 

Librea, edozein teknika eta estilo erabiliz. Proposamena enpresaren jarduera ekonomikoarekin bat 

joan beharko da. (Gai oldarkorra, diskriminatzailea, ofentsioa edo ingurumenaren kontrako 

elementuak erabiltzen badira, enpresa deskalifikatuta geratuko da).  
Berritasun bezala, erakusleiho fisikoei erreferentzia eginez, ‘Ideia onenaren’ saria emango da, idea 

arriskutsu bat garatzen duen erakusleihoarentzat eta auzokide eta bisitariei inpaktu emocional handia 

sortzen duenari.  

 

BALORAZIOAK  

Epaimahaia profesionala  
Getxo enpresak izendatuta eta erakusleihoaren, diseinuaren, informatikaren eta teknologia berrien 

profesionalek osatuta. 

Epaimahaia profesional baloratu beharreko irizipideak: kalitatea 

  Erakusleiho fisikoetan epaimahaiak Multzo estetikoa baloratuko du (1. Inpresioa, 

atsegingarritasuna) Ideia (proposamen arriksutsua izatea, diferrentea), Exekuzioaren 
prozesua (ideiaren garapena), Iluminazioa, akaberaren Kalitatea eta  jarduera 
ekonomikoarekin Koherentzia. Azken irizpide honek konkurstoan parte hartzen duen 
erakusleihoaren puntuazioaren %50a suposatuko du.  



 
 

 

 

 Erakusleiho birtualetan:  

o Webguneak: Identitatea (logotipoa, nor gara, kontaktua), Eskuragarritasuna 
(Errekargaren denbora, kontrasteak, testuen tamaina, flash), Nabegazioa (Menuak, 

argitasuna, laburrera, elementuen zenbatekoa) eta Edukiera ( koherentea, antolatua 

eta irakurtzeko erraza) 

o Sare Sozialak: Testu eta mezuak, Ikus-entzuneko edukien kalitatea, Jarraitzaileak, 
irismena eta interakzioak (Gustatu zait, partekatuak, komentarioak)  

 

Epaimahaia profesionalak abenduaren 10 eta 15 bitarteak izen ematen duten erakusleiho fisiko eta 

birtualak baloratuko dituzte eta egokia iruditzen bazaie sari batzuk hutsik geratu daitezke, haien 

erabakia apelaezina izango da.  

 

Herri-epaimahaia 
www.getxoenpresa.com webgunearen bidez erakusleiho fisiko eta birtualak baloratzen dituzten 

pertsona guztiek osatuta.  

Herri-epaimahaia bezala parte hartzen duten pertsonek bi sari eskuratu ditzakete: 100€ko bi opari 

txatel konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatuak izateko, guztiz aleatorioa izango den 

zozketa baten bidez herri-epaimahia bezala parte hartu duten pertsonen artean zozkatuko da.  

Pertsona irabazleak edo izendatuak, haien sariak hartzera joan beherako dira organizazioak 

esandako egun eta orduan, ez egitekotan, ez dute saria lortuko.  

 

Herri-epaimahiak erakusleiho fisiko eta birtualak baloratuko ditu abenduaren 11tik 15era.  

 

Epaimahaia profesional eta herri-epaimahiaren erabakiak publikoak izango dira abenduaren 31a 

baino lehen eta bi modalitateen irabazleak www.getxoenpresa.com webgunean publikatuko dira.  

 
SARIAK 
ERAKUSLEIHO FISIKOAREN KLASIFIKAZIO OROKORRA 
 
1.SARIA : Produktu saskia Euskadi kalitatearen bereizgarriarekin + 200€ko Opari txartela  parte 

hartzen duten enpresetan trukatzeko + koadroa + 12 modulo idatzitako prensa publizitatea. 

2.SARIA: Kontserba produktuen sorta + 2 pertsonentzat hotel egonaldia gozariarekin eta 

bodegara bisita + 12 modulo idatzitako prensa publizitatea + alderdi digitalean leku nabarmendua 

4 astetan zehar. 

3.SARIA : Bitxi dendako pieza + Belaontzian txangoa 2 pertsonentzat + 20 iragarki irratian + 100€ko 

opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko. 



 
 

 

4.SARIA: 2 pertsonentzat 2 gauko egonaldia spa hotel batean gozaría eta spa zirkuitoarekin+ 8 

modulo idatzitako prensa publizitatea. 

5. SARIA: Kontserba produktuen sorta + operako 2 sarrera + 8 modulo idatzitako prensa 

publizitatea. 

6.SARIA: Bitxi dendako pieza + comunity manager zerbitzua 3 hilabetetan. 

7.SARIA: 2 pertsonentzat hotel egonaldia gozariarekin eta bodegara bisita + alderdi digitalean leku 

nabarmendua 4 astetan zehar. 

8.SARIA: Comunity manager zerbitzua 2 hilabetetan + 8 modulo idatzitako prensa publizitatea + 

20 iragarki irratian. 

9.SARIA: Belaontzian txangoa 2 pertsonentzat + 100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen 

duten enpresetan trukatzeko + 20 iragarki irratian. 

10.SARIA: Produktu saskia Euskadi kalitatearen bereizgarriarekin +  8 modulo idatzitako prensa 

publizitatea.          

11.SARIA: 100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko + 6 

modulo idatzitako prensa publizitatea +   alderdi digitalean leku nabarmendua 2 astetan zehar.      

12.SARIA: Goxo-saskia + 6 modulo idatzitako prensa publizitatea + 2 sarrera opera infantila. 

13.SARIA: 100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko + alderdi 

digitalean leku nabarmendua 2 astetan zehar.      

14.SARIA: 100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko + 6 

modulo idatzitako prensa publizitatea. 

15.SARIA: 100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko + 30 

iragarki irratian. 

16.SARIA: 2 sarrera opera infantila + 6 modulo idatzitako prensa publizitatea. 

17.SARIA: Kontserba produktuen sorta + 2 sarrera opera infantila. 

 
 
ERAKUSLEIHO BIRTUALEN KLASIFIKAZIO OROKORRA 

1. SARIA: Goxo-saskia + 200€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan 

trukatzeko + koadroa + comunity manager zerbitzua 3 hilabetetan. 

2.SARIA: 2 pertsonentzat 2 gauko egonaldia spa hotel batean gozaría eta spa zirkuitoarekin + 2 

opera sarrera + 40 iragarki irratian 

3.SARIA: Comunity manager zerbitzua 2 hilabetetan + Kontserba produktuen sorta + alderdi 

digitalean leku nabarmendua 5 astetan zehar. 

4.SARIA: 2 pertsonentzat hotel egonaldia gozariarekin eta bodegara bisita + 10 modulo idatzitako 

prensa publizitatea. 

5.SARIA: 2 opera sarrera + 30 iragarki irratian + 100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen 

duten enpresetan trukatzeko. 



 
 

 

6.SARIA: 2 pertsonentzat hotel egonaldia gozariarekin eta bodegara visita + 8 modulo idatzitako 

prensa publizitatea. 
7.SARIA: Belaontzian txangoa 2 pertsonentzat + 8 modulo idatzitako prensa publizitatea. 
8.SARIA: Produktu saskia Euskadi kalitatearen bereizgarriarekin + 8 modulo idatzitako prensa 

publizitatea. 

9.SARIA: Comunity manager zerbitzua 2 hilabetetan + 100€ko opari txartela konkurtsoan parte 

hartzen duten enpresetan trukatzeko. 

10.SARIA:100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko + 20 

iragarki irratian + 2 sarrera opera infantila. 

11.SARIA: 2 opera sarrera + 6 modulo idatzitako prensa publizitatea. 

12.SARIA: 2 pertsonentzat visita gidatua bodegara + Kontserba produktuen sorta. 

13.SARIA: Goxo-saskia + 20 iragarki irratian. 

14.SARIA: 2 sarrera opera infantila + alderdi digitalean leku nabarmendua  aste batetan zehar.      

15.SARIA: Produktu saskia Euskadi kalitatearen bereizgarriarekin.           
      

KLASIFIKAZIO BEREZIAK  
Herri epaimahaiaren saria erakusleiho fisikoan (*): 2 pertsonentzat bodota gidatua bodegara 

+100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko  

Herri epaimahaiaren saria erakusleiho birtualean (*):2 pertsonentzat bodota gidatua bodegara 

+100€ko opari txartela konkurtsoan parte hartzen duten enpresetan trukatzeko 

‘Ideia onena’-ren saria (erakusleiho fisikoa): Irrati programaren emisioa establezimenduan + 

Kontserba produktuen sorta + 2 Sarrea opera infantila + €ko opari txartela konkurtsoan parte 

hartzen duten enpresetan trukatzeko.  
  

 

Konkurtsoan parte hartzen duten enpresen artean bi sari zozkatuko dira, bakoitza bodegarako bi 

bisita eta aste batean zehar alderdi digitaletan leku aipagarria izango du.  

 

(*) Herri-epaimahaiak emandako bi sariak ezin dakizkioke enpresa berari eman, lehiaketako sariak 

enpresa ezberdinetan banatzeko. Horrenbestez, betiere aipatutako egoera suertatuko balitz, 

enpresari legokiokeen saria Erakusleiho Fisikoa edo Erakusleiho Birtuala sailkapenari 

legokiokeena izango litzateke, zeinetan boto-kopuru gehien lortu duen; bestalde, beste 

sailkapenean hurrengo boto-kopurua lortu duen enpresari herri-epaimahaiak emandako beste 

saria legokioke. 

 (**)  Enpresa bera kategoria honetan eta klasifikazio orokorreko kategoria batean saritua izan 

daiteke.  

 

 

 



 
 

 

IZENA EMATEA ETA PARTE-HARTZEA  
Getxo Enpresako kideek: DOHANIK 

Kide ez direnak: 29€+%21 BEZa 

Lehiaketan izena emanez gero, honako eskubide hauek izango dituzte enpresa parte hartzaileek: 

- Lehiaketako bi modalitateetan –erakusleiho fisikoaren nahiz web erakusleihoaren 

modalitatean– parte hartzea, baita "Erakusleiho Berria" saria eskuratzeko aukera izatea ere. 

- Enpresaren publizitatea eta promozioa. 

- Lehiaketako sariak eskuratzeko aukera. 

- Sariak banatzeko ekitaldira joan ahal izatea (gehienez ere bi pertsona enpresa bakoitzeko). 

 

Lehiaketan izena emateko epea azaroaren 18an hasi eta abenduaren 9ean amaituko da, eguerdiko 

12:00ak arte, www.getxoenpresa.com webgunearen bidez egin daiteke, info@getxoenpresa.com 

posta elektronikoz edo Getxo Enpresaren egoitzan. Lehiaketara aurkezten diren establezimendu edo 

bulegoen izen komertziala, jarduera ekonomikoa, telefono-zenbakia eta helbidea(k) adierazi behar 

dira, eta, hala badagokio, enpresaren webgunea eta sare sozialen helbideak. 

 

Horrez gain, Getxo Enpresaren kide ez diren enpresek izena emateko kuota ordaindu beharko dute 

www.getxoenpresa.com webgunearen bidez edo erakundeak emandako kontu korrontean. 

 

Erakusleiho fisikoko modalitatean parte hartzen duten enpresek lehiaketara aurkeztuko duten 

erakusleihoaren argazki bat (formatu horizontalean, .jpg edo .png formatuan eta bereizmen onarekin) 

bidali beharko dute posta elektronikoz, info@getxoenpresa.com helbidera, erakusleihoa atondu 

bezain azkar, abenduaren 9ko 12:00ak baino lehen.  

 

Erakusleiho fisikoa modalitatean parte hartzen duten enpresek lehiaketaren kartela jarri beharko 

dute ikusgai. Getxo enpresak emango die kartela, eta lehiaketan aurkezten duten erakusleihoaren 

kanpoko aldetik ikusteko moduan jarri beharko dute. Ez bada hala egiten, enpresa lehiaketatik 

kanporatuko da. 

 

Zozketan parte hartzeak esan nahi du oinarri hauek osorik onartzen direla, baldintzarik gabe. 

Gainera, Getxo Enpresak, erakunde antolatzailea izanik, oinarri hauetan aurreikusi gabeko 

edozein gairi buruz erabakia hartzeko eskubidea gordetzen du. 
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