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"GERTU: HIRIKO SALTOKIEN ESKAINTZAK, SUSTAPENAK ETA
INFORMAZIOA" APP PROIEKTUA

GERTU da aplikazio mugikorraren izena eta, haren bidez, kontsumitzaileek beren
gailu mugikorren bidez tokiko negozioen eskaintzak, promozioak eta informazioa
ezagutu eta eskuratu ahal izango dituzte. GERTU, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza
Sailak diruz lagundutako ekimena, digitalaren (App) eta fisikoaren (ekimenean parte
hartzen ari diren ia 50 establezimenduak) arteko konbinazio ona da, sustapenak
gauzatu nahi dituzten bezeroek establezimendu fisikoan egin behar dutelako. Egin
klik hemen establezimendu parte-hartzaileak ikusteko

LAN-POLTSA

Gure elkarteko kide diren enpresei

KIT DIGITAL

Gure enpresa elkartuei 2022rako Kit
Digitalaren programa berrian sartzeko
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beren beharretara egokitzen diren
langile egokiak aurkitzen laguntzen
diegu, eta, hala badagokio,
administrazioek beren negozioetan
langileak sartzen dituzten negozioei
eskaintzen dizkieten kontrataziorako
laguntzak kudeatzen ditugu. +info

ELIKAGAIEN HONDAKINAK
MURRIZTEKO AHOLKUAK

Gaur egun, kontsumorako ekoitzitako
elikagaien heren bat alferrik galtzen da,
hau da, urtean 1.000 milioi tona baino
gehiago. Horregatik, janari-soberakinak
gure inguruko kutsatzailerik
handienetako bat bihurtu dira. Getxo
Enpresatik aholku batzuk ematen
dizkizugu zure negozioan elikagaien
galera ahalik eta gehien murrizteko.
+info

eskaerak izapidetzen dizkiegu, beste
diru-laguntza batzuen artean, eta, hala
badagokio, beren saltokietan
digitalizazioa gauzatzeko dituzten
aukerei buruzko aholkuak ematen
dizkiegu. +info 
 

SARE SOZIALEN ONURAK
NEGOZIO TXIKIETAN

Gaur egun, sare sozialak funtsezko
tresnak dira saltoki txikien garapenean.
Horregatik, gero eta negozio gehiagok
egiten dute bat komunikazio-kanal berri
honekin, bezero gehiagorengana
iristeko eta salmentak handituta ikusi
ahal izateko. Getxoenpresa.com
webgunean sare sozialen erabilerak
tokiko denda txikietan eskaintzen
dituen abantaila nagusiak aurki
ditzakezue.
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Mezu elektroniko hau jaso duzu zure borondatez hala eskatu duzulako. Baja eman nahi baduzu egin klik hemen. 

GETXO ENPRESAk, G48204655 IFK, zure datu pertsonalen tratamenduaren arduraduna denak, jakinarazten dizu,
2016ko apirilaren 27ko Datuen Babesaren Araudi Orokorrean adierazitakoaren arabera, zure datu pertsonalak jaso
eta tratatzeko orduan araudi horrek finkatutako neurri teknikoak eta antolaketa-neurriak aplikatzen dituela,
arduradunaren produktu eta zerbitzuak eskaintzeko asmoz, baita edonolako jakinarazpen bidaltzeko asmoz ere,
hartara izendatutako bitartekoen bidez. 
Zuk, ukitutako edo interesdun gisa, eta datuen titular gisa, zeure adostasuna eta baimena ematen dituzu datuok
arduradunaren datu-basean sartzeko. 
Nolanahi ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko, mugatzeko, lekualdatzeko eta aurka egiteko
eskubideak dohainik bete ditzakezu, arduradunarengana joz: ARENE, 22, GETXO, 48991, BIZKAIA. Gutunean
RGPD idatzi beharko duzu (Datuen Babesaren Araudi Orokorra).
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