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Añade info@getxoenpresa.com a tu agenda de contactos para recibir
nuestros emails correctamente

Ver en el navegador

ERROTULAZIORAKO
LAGUNTZAK 

Gure enpresa elkartuei beren
negozioetan euskaraz edo bi
hizkuntzaz (euskara-gaztelania)
egindako errotulazioak diruz
laguntzeko eskaerak izapidetzen
dizkiegu, beste diru-laguntza batzuen
artean, eta, hala badagokio, laguntzen
onuradun izateko bete behar dituzten
baldintzei eta eskakizunei buruzko
aholkuak ematen dizkiegu. +info

BIZUMEKIKO ORDAINKETAK
SALTOKIETAN

KRISI ENERGETIKOAREN
NEURRIAK

Getxoenpresa.com webgunean
eskuragarri dago 'martxoaren 29ko
Errege Lege Dekretuak, Ukraniako
gudak dituen ondorio ekonomiko eta
sozialei erantzuteko Plan Nazionalaren
esparruan premiazko neurriei
buruzkoak', arautzen dituen negozio
txikiei buruzko alderdi nagusiak. +info 
 

SALTOKIEN DEKORAZIOAREN
JOERAK
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Establezimenduak ez daude behartuta
kreditu-txartel baten bidez ordaintzea
onartzera, zenbatekoa 30 eurotik
beherakoa bada. Horregatik, gero eta
ohikoagoa da BIZUM aplikazioa
negozioetan erabiltzea, ordainketa
seguruak eta azkarrak doan egiteko.
getxoenpresa.com webgunean BIZUMek
herriko saltoki txiki batean duen
erabileraren alderdi nagusiak daude
eskainita. +info 

 

AHOLKULARITZA

Enpresa elkartuek beren negozioaren
hainbat kudeaketa-arlori buruz
(lanekoa, legala, fiskala, marketina,
komunikazioa, etab.) egindako

Konfinamenduaren eta murrizketen
ondorioz, azken urte hauetan askoz
denbora gehiago eman dugu etxean.
Horregatik, bezeroek gero eta gehiago
baloratzen dituzte giroak, eta
garrantzitsua da erosketa-esperientziak
sentsazio positiboak sorraraztea
horietan, denboran zehar iraun
dezaten. getxoenpresa.com webgunean
6 dekorazio-joera denda txikietan daude
eskuragarri, bezeroen erosketa-
esperientzia hobetzeko. +info

NOLA SORTU ONLINE MENU
BAT

Gero eta ostalaritza-establezimendu
gehiagok erabiltzen dute online menua
beren establezimenduetan. Horri esker,
bezeroek QR kode bat azkar
eskaneatu ahal dute, langileek arreta
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kontsultei erantzuten diegu, eta,
horretaz gain, unean-unean ematen
dugu araudiaren eta tokiko negozio
txikientzat interesgarriak diren beste
alderdi batzuen berri. +info

jarri behar gabe, horrek denbora asko
aurreztea dakar, eta, beraz, abantaila
handia da negozioarentzat.
Getxoenpresa.com webgunean online
menu bat sortzeko jarraibideak eta
bezeroarentzat modu erakargarrian
egiteko aholkuak aurkituko dituzu. +info

 

GETXO ENPRESA 
 

www.getxoenpresa.com 
 

c/Arene, 22. 48991. Getxo - 94 430 55 00 Correo electronico: info@getxoenpresa.com 
 

Siguenos : FACEBOOK / TWITTER / INSTAGRAM

Getxo ENPRESAk (IFK: G48204655), zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak, jakinarazten dizu 2016ko
apirilaren 27ko DBEOn aurreikusitakoaren arabera, zure datu pertsonalak bildu eta tratatzen dituzula, Erregelamendu
honetan ezarritako neurri teknikoak eta antolakuntzakoak aplikatuz, arduradunaren produktuak eta zerbitzuak
eskaintzeko eta horretarako izendatutako hedabideen bitartez edozein motatako komunikazioak bidaltzeko. 
Zuk, kaltetu edo interesdun gisa, eta datuen titular zaren aldetik, baimena eta baimena ematen duzu arduradunaren
datu-basean sartzeko. 
Nolanahi ere, datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, mugatzeko, eramateko eta aurka egiteko eskubideak
doan baliatu ahal izango dituzu. Horretarako, arduradunarengana jo beharko duzu (helbidea: Arene kalea 22, Getxo,
48991, Bizkaia), eta jakinarazpenean DBEO erreferentzia adierazi.
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