
 
 

 

 

GETXOKO ERAKUSLEIHOEN 32. LEHIAKETAN (2022) PARTE-
HARTZEKO OINARRIAK  

 
 

 

GETXO ENPRESAk Lehiaketa hau deitu du garrantzia emateko, ikustarazteko eta saritzeko kanpoko 

irudia zaintzen duten tokiko negozioen lana. 

 

PARTE-HARTU DEZAKETE: 

SALTOKIEK, OSTALARIEK eta ZERBITZU ENPRESEK, Getxon jarduten badute, elkarteari lotuta badaude edo 
ez, eta 50 langile baino gutxiago badituzte. Negozio bat frankiziaduna edo banaketa kate edo talde batekoa 
bada, parte hartu ahal izango du, baldin eta erakusleiho fisiko eta/edo birtualaren proposamena ez badu 
jatorrizko enpresak egiten, establezimenduak berak baizik. 

 

GAIA: 

Librea, edozein gai eta estilo, negozioaren jarduera ekonomikoarekin lotura izan behar du. Proposamenak 
iraingarriak, baztertzaileak edota bortitzak badira, Lehiaketatik kanpo geratu ahal izango dira. 

 

PARTE HARTZEKO KATEGORIAK:  

Saltoki bakoitzak kategoria batean edo bitan parte-hartu ahal izango du. 
 

- ERAKUSLEIHO FISIKOA: proposamena/apaingarriak saltokiaren kanpoan ikusgarri egon beharko 
dute, produktuak erakusteko espaziorik ez badago ere.  

ETA/EDO 

- ERAKUSLEIHO BIRTUALA, webgunea eta/edo sare sozialetako profila. 

EPAILEAK: 

Getxo Enpresak izendatuko du epaimahaia eta soilik erakusleihoetan, diseinuan eta teknologia berrietan 
adituak diren profesionalek osatuko dute. Lehiaketara aurkezten diren erakusleihoak 2022ko abenduaren 10etik 
14ra baloratuko dira. Egoki deritzen sariak eman gabe utz ditzake, eta epaimahaiaren erabakia apelaezina 
izango da. 

 

EPAIMAHAIAREN BALORAZIO IRIZPIDEAK 

Erakusleiho fisikoetan: 
 

- Proposamena koherentea izan behar du eta enpresak egiten duen jarduerarekin lotura izan 
beharko du. Puntuazioaren % 50. 

- Ideia eta originaltasuna (proposamen arriskatua, ezberdina).  
- Multzo estetikoa (lehen irudia, atsegingarritasuna). 
- Egikaritze prozesua (idearen garapena, erabilitako materialak, kalitatea, argiztapena). 
- Erakargarritasun komertziala (esperientziak sortzea, proposamena negozioaren nortasunari lotuta 

egotea). 
 

‘Bye Bye Plastikoak’ sari berezian ondokoa baloratuko da: 
o Material jasangarriak erabiltzea (kartoia, led argiztapena, material birziklagarriak, etab.).  
o Bezeroari jakinaraztea jasangarria dela. 

  



 
 

 

 

Erakusleiho birtualetan - (webguneetan):  

- Nortasuna (logotipoa, nortzuk garen, kontaktua). 
- Erabiltzailearen esperientzia (kargatzeko denbora, kontrasteak, responsive bertsioan testuen 

tamainak, SEO posizionamendua, etab.)  
- Nabigazioa (menuak, argitasuna, elementu kopurua, diseinua)  
- Edukia (ckoherentea, antolatuta, irakurterraza, ikus-entzuneko edukia, negozioaren jarduerarekin 

lotura duten hitz adierazgarriak erabiltzea)  
 

Erakusleiho birtualetan - (Sare sozialak):  

- Nortasuna (logotipoa, nortzuk garen, kontaktua). 
- Testuak eta mezuak. 
- Edukia (koherentea, antolatuta, irakurterraza, ikus-entzuneko edukia, irudien irakurgarritasuna, storiak 

erabiltzea, jendearekin jarduteko ekintzak) 
- Argitalpenak aldizka argitaratzea. 

 

SARIAK  

ERAKUSLEIHO FISIKOEN SAILKAPEN OROKORRA 

 

1 Taula + Ostatua gosari, bazkari edo afariarekin, spa eta masajea 2 pertsonarentzat + Belaontzian 

ateratzea 2 pertsonarentzat + Kontserbako produktuen sorta + Publizitate moduluak 18 prentsa 

idatzian 

2 Ostatua, gosaria eta spa barne, 2 lagunentzat + Barkuan zeharbide gidatua 2 lagunentzat + 

Edertasun-artikuluen saskia + 16 publizitate-modulu prentsa idatzian 

3 Ibilaldia belaontzian – 2 pertsonarentzako eguzki-sarrera + Urtebeteko kafe-lotea + Edertasun-

artikuluen saskia + 12 publizitate-modulu prentsa idatzian 

4 Ostatua, gosaria eta spa barne, 2 pertsonarentzat + Edertasun-tratamendua + 25 iragarki labur 

5 2 pertsonarentzako operarako sarrerak + Bitxigintzako pieza + Prentsa idatziko 8 publizitate-modulu 

6 Gabonetako otarra + Urtebeteko kafe sorta + 6 publizitate modulu prentsa idatzian 

7 Esperientzia nautikoa + Gabonetako otarrea + Edertasunaren tratamendua 

8 Itsasontzian ibilaldi gidatua 2 pertsonarentzat + Edertasun-artikuluen saskia + 6 publizitate-modulu 

prentsa idatzian 

9 Bi lagunentzako itsasontzian ibilaldi gidatua + Kirol-esperientzia + Gabonetako otarra 

10 5 manikuratarako bonua + 2 lagunentzako itsasontzian zeharkaldi gidatua + Edertasun-tratamendua 

11 2 pertsonarentzako spa + Bitxigintzako pieza 

12 Kafe-lotea arkume batentzat + Kontserbetako produktuen maleta 

13 Kirol esperientzia + 5 manikuratarako bonua 

14 Itsasontzian 2 lagunentzako zeharkaldi gidatua + Masajea 

15 Bisita Ardo Museora eta 2 lagunentzako upeltegira + Kontserbetako produktuen maleta 

16 5 manikurako + Nasajeko bonua 

17 2 manikuratarako bonua + Kontserbetako produktuen maleta 

18 2 manikurako bonua 



 
 

 

19 Gabonetako otarra 

 

PREMIO ESPECIAL ‘BYE BYE PLÁSTICOS’ 

2 pertsonarentzako operarako sarrerak + kontserbetako produktuen maleta 

 

‘Bye Bye Plastikoak’ sari bereziaren kategorian parte hartzen duten negozioak Sailkapen Orokorrean 

ematen diren sarietarako hautagai 

izango dira. 

- Parte hartzen duten enpresen artean, sari hau zozkatuko da: opera txikirako sarrerak 4 lagunentzat eta bi 
manikuratarako bonua: 

 

ERAKUSLEIHO BIRTUALAREN SAILKAPEN OROKORRA 

 

1 1Taula + Ostatua gosari, bazkari edo afariarekin, spa eta masajea 2 pertsonarentzat + Operarako 

sarrerak 2 pertsonarentzat + Gabonetako saskia + 18 publizitate-modulu prentsa idatzian 

2 Kirol-esperientzia eta 2 lagunentzako bazkari edo afari menua + bitxi-denda + 40 iragarki labur eta 

elkarrizketa irratian 

3 Bisita Ardoaren Museora, upeltegira eta 2 lagunentzako bazkaria edo afaria + Edertasun-artikuluen 

saskia + Edertasun-tratamendua + 12 publizitate-modulu prentsa idatzian 

4 2 pertsonarentzako operarako sarrerak + Bitxigintzako pieza + 25 iragarki 

5 Bisita Ardoaren Museora, upeltegira eta 2 lagunentzako bazkaria edo afaria + Operarako sarrerak 2 

lagunentzat + Bitxi-denda 

6 Ibilaldia belaontzian 2 pertsonarentzat + Gabonetako otarra + 8 publizitate-modulu prentsa idatzian 

7 Spa eta masajea 2 pertsonarentzat + Esperientzia nautikoa + Edertasun-artikuluen otarra 

8 Kontserbako produktu-sorta + 5 manikurako bonua + 6 publizitate-modulu prentsa idatzian 

9 Bisita Ardoaren Museora, upeltegira eta 2 lagunentzako bazkaria edo afaria + Kontserbako 

produktu-sorta + Edertasun-tratamendua 

10 Kafe-lotea arkume batentzat + Kontserbetako produktuen maleta 

11 Barkuan 2 lagunentzako zeharkaldi gidatua + Gabonetako otarrea 

12 Bisita Ardoaren Museora eta 2 lagunentzako upeltegira + Masajea 

13 Itsasontzian 2 lagunentzako zeharkaldi gidatua + Masajea 

14 Bisita Ardoaren Museora eta 2 lagunentzako upeltegira + Kontserbetako produktuen maleta 

15 4 pertsonarentzako haurrentzako operarako sarrerak + Kontserbetako produktuen maleta 

16 Masajea + Kontserbetako produktuen maleta 

17 Kontserbetako produktuen maleta ra 

 

  



 
 

 

 

IZEN-EMATEA:  

Atxikitako negozioak: DOAN  

Kide ez diren negozioak: 25 € + % 21eko BEZa 

 

- Erakusleihoen Lehiaketan parte hartzeko izen-ematea abenduaren 9ko 12:00ak baino lehen 
egingo da hemen https://n9.cl/q7yat, edota Getxo Enpresaren bidez (helbidea: 
info@getxoenpresa.com edota Getxo Enpresaren egoitzan (Arene kalea, 22. 48991). 8:30etik 
17:00etara, ondokoa adierazita: 
 

o Erakusleiho fisikoaren kategorian parte hartuz gero: saltokien helbidea, harremanetarako 
pertsona,eta "Bye Bye Plastikoak” kategoria berezian parte hartzen badu (ingurumena gehien 
errespetatzen duen erakusleihoari emango zaio eta aukerakoa da). Gainera, epaileei 
erakusleihoaren deskribapen bat eman ahal izango zaio. 
 

o Erakusleiho birtualaren kategorian: parte-hartzen duenaren webgunea eta/edo sare 
sozialetako profilak. Gainera, sare sozialetako nahi beste profil aurkeztu daitezke lehiaketan. 
Profil bat baino gehiago aurkeztuz gero, guztiak batera baloratuko dira. 

 

- Getxo Enpresaren kide ez diren enpresek negozioen izen-emateko zenbatekoa ordaindu beharko dute 
hemen: https://n9.cl/q7yat, edo erakundeak emandako kontu korrontean. 
 

PARTE-HARTZEKO KONPROMISOAK 
 

- Erakusleiho fisikoaren kategorian parte-hartzen duten negozioek ondokoa bete beharko dute: 
 

o Lehiaketara aurkezten den erakusleihoan proiektuaren kartela erakutsi, eta kanpotik 
ikusi ahal izatea. Kartela ez jartzeak Lehiaketatik kanpo gertatzea eragin dezake. 
 

o Getxo Enpresara mezu bat bidali hona: info@getxoenpresa.com, erakusleihoaren 
argazki batekin, horizontalean eta .jpg edo .png formatuan, eta kalitate onarekin, 
abenduaren 9ko 12:00ak baino lehen. Argazkian proiektuaren kartela jarrita dagoela ikusi 
behar da lehiaketara aurkezten den erakusleihoan, kanpotik ikusteko moduan. Argazkia ez 
bidaltzeak nagozioa Lehiaketatik kanpo gertatzea eragin dezake. 

 
- Erakusleiho birtualaren kategorian parte-hartzen duten negozioek ondokoa bete beharko dute: 

 
o Sare sozialak eguneratuta izatea sare sozialetan argitarapenak lehiaketan izen-eman baino 

hilabete lehenago igotzen ez dituzten profilak, kanpoan geratuko dira. 
 

- Lehiaketa honetan parte hartzeak oinarriak osorik onartzea dakar. Gainera, Getxo Enpresak, erakunde 
antolatzailea izanik, oinarri hauetan aurreikusi gabeko edozein gairi buruz erabakia hartzeko eskubidea 
gordetzen du. 
 

- Parte-hartzaileek doan lagatzen diote Getxo Enpresari bidalitako irudiengatik egokitu ahal zaizkien 
eskubide mota oro; zehazki, ondare izaerako jabetza intelektualeko eskubideak eta erreprodukziokoak, 
distribuziokoak, publikoaren esku jartzekoak, transformaziokoak, etab. 

 

 

GETXO ENPRESAk, G48204655 IFK zenbakia duenak, zure datu pertsonalen tratamenduaren arduradunak, 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. Horretarako jo 

arduradunarengana: Arene kalea 22, Getxo, 48991, Bizkaia. Gutunean “RGPD” (Datuen Babesaren Araudi Orokorra) erreferentzia 

aipatu beharko duzu. 

Berariaz baimentzen dut Getxoko Erakusleihoen Lehiaketari lotutako jakinarazpenak bidaltzea 


