
HELBURUA ETA XEDEA

SARIEN KATEGORIAK  

Tradizioa eta antzinatasuna: 

Duela gutxi ireki izana: 

Jasangarritasuna:

Teknologia berriak ezartzea:

Euskara sustatzea:

Getxo Enpresak, Eusko Jaurlaritzako Merkataritza Sailak diruz lagunduta, Getxoko Saltokien
Sarien lehenengo edizioa deitu du

Getxoko saltokiak aintzatesteko sarien deialdiaren oinarrien helburu nagusia Getxoko tokiko
merkataritza babestea eta ikustaraztea da, baita garrantzia ematea ere, kontuan hartuta tokiko
bizitzaren eta ekonomiaren funtsezko elementu gakoak direla. Gainera, profesionalki eta
sozialki prestigioa ematen diote, banaka zein taldean, merkataritza sektoreari, eta, horrela,
eguneroko lana suspertzen dute eta haien ahalegina eta lan ona ikustarazten dute.

Getxoko tokiko saltokiek jasoko dituzten sariak hurrengo sei kategorietan banatuko dira: 

25 urtetik gorago merkataritza ibilbidea duten saltokiei zuzenduta, garai berriei egokitu
direnak, funtsa mantendu dutenak eta beren erroei uko egin ez dietenak. Bizitza luzera eta
urteetan zehar garai berrietara egokitzeko ahalmena baloratuko dira, bai eta belaunaldi
aldaketa ere.

Azken hiru urteetan hasi diren saltokiei zuzenduta, besteak beste izan duten eragina,
originaltasuna, ekimena eta ahalegina nabaria izateagatik azpimarratu behar direnak. 

Ingurumenarekiko eta gizartearekiko kontsumo arduratsua eta errespetuzkoa sustatzen duen
negozio eredua duten saltokiei zuzenduta, bai 0 km-ko produktuak saltzeagatik baita
ekonomia zirkularretik edo hondakinak behar bezala kudeatzeari edo energia eta ura
aurrezteari buruzko ekimenak gauzatzeagatik, besteak beste.

Kudeaketa eta/edo salmenta prozesuetan teknologia berriak txertatu dituzten saltokiei
zuzenduta, hala nola sare sozialak erabiltzen dituztenak, webgune egoki bat dutenak, etab.

Euskara erabiltzen duten saltokiei zuzenduta, saltokian bertan (kartel elebidunak, euskaraz,
etab.) zein bezeroekin komunikatzeko (sare sozialetan, bezeroekin hitz egiteko, etab.).

PARTE HARTZEKO OINARRIAK SALTOKIENTZAKO,
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Getxokoa/Euskal Herrikoa izatea:

HARTZAILEAK ETA PARTAIDEAK

HAUTAGAIAK ETA DOKUMENTAZIOA AURKEZTEA

HAUTAGAIEN BALORAZIOA

EPAIMAHAI PROFESIONALAREN BALORAZIO IRIZPIDEAK

Saltokiaren ibilbidea eta urteak
Saltokian egindako eguneraketak eta hobekuntzak
Belaunaldi aldaketa
Saltokiak d(it)uen ezaugarri originala(k) eta/edo bereizgarria(k)
Saltokiak bezeroari/jendeari zuzentzeko dituen komunikazio bitartekoak edo euskarriak
Saltokiak jasangarritasunaren alde gauzatu dituen ekintzak
Saltokian produktu jasangarriak erabiltzea
Hondakinak kudeatzeko eta/edo energia eta ura aurrezteko kanpainetan parte hartzea
Saltokiko sare sozialen eta/edo webgunearen kudeaketa
Saltokian erabilitako kudeaketa sistemak, teknologia berriei lotuta

Tradizioagatik Getxon eta/edo Euskal Herrian, soilik, egindako produktuak saltzen dituzten
saltokiei zuzenduta, edo produktuak eskuz egiten dituztenak edo Getxoko/Euskal Herriko
historia eta tradizioa hedatzea laguntzen dutenak.

Kategoria guztietan ezinbestekoa izango da parte hartzen duten saltokiek Getxon lan egitea,
eta hautagaitzak aurkeztu ahal izango dituzte gure elkartean sartuta dauden edo ez dauden
merkataritzan diharduten enpresaburuek, autonomoek eta merkataritza sozietateek. 

Hautagaiak azaroaren 11ko 12:00ak baino lehen aurkeztu beharko dira hemen:
https://www.getxoenpresa.com/eu/jarduerak/getxoko-merkataritzaren-i-sariak/. Horretarako,
saltokiak eskuratu nahi duen kategoriari dagokion inprimakia bete eta bidali beharko du,
goiko estekaren bidez edota helbide honen bidez: info@getxoenpresa.com. Saltoki bakoitzak
kategoria bakarrean parte hartu ahal izango du, hortaz, sari bakarra irabazi ahal izango du.

Hautagaiak aurkezteko epea amaitu ostean, epaimahai profesional batek, Getxo Enpresak
hautatuta eta soilik profesionalez osatuta, hautagaiak baloratuko ditu eta ezarritako sei
kategorietan irabazle bana hautatuko du. Herri epaimahai bat ere izango da, sariak
eskuratzeko saltoki hautagaiak puntuatzeko, jendeak saltokiekin elkarreragina izan dezan.

Epaimahai profesionalak nahi beste kategoria utzi ahal izango ditu hutsik. Erabakia apelaezina
izango da.

Hautagaiak baloratzeko epaimahai profesionalak aintzat hartuko ditu hurrengo irizpideak: 

mailto:info@getxoenpresa.com


Saltokian euskara egotea (kartelak, oharrak...)
Euskara bezeroekin erabiltzea (euskaraz edo elebiduna)
Getxon/Euskal Herrian egindako (eta/edo lotutako) produktuak saltzea
Produktuak eskuz egitea

SARIAK ETA SARI BANAKETA PUBLIKOA 

Hautagai diren eta, hortaz, sariren bat jaso dezaketen saltoki guztiek eskuratu nahi duten
kategoria egiaztatzen duen diploma bat jasoko dute. Saria irabazten duten saltokiek, kategoria
edozein dela ere, diploma bat eta garaikur edo eskultura bat jasoko dute, 2022ko Getxoko
Saltokien Sarien I. edizioren erakusgarri.

Abenduko hirugarren astean sari banaketa egingo da, jendaurrean, eta hautagai aurkezten
diren saltoki guztiak bertaratu ahal izango dira. Sari banaketan jakinaraziko dira ezarritako
sarien sei kategorietako bakoitzeko saltoki irabazleak.

2022ko Getxoko Saltokien Sarien I. edizioan hautagai izateak esan nahi du oinarri horiek, osorik
onartzea. Gainera, Getxo Enpresak, erakunde antolatzailea izanik, oinarri hauetan aurreikusi
gabeko edozein gairi buruz erabakia hartzeko eskubidea gordetzen du. 

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 ezartzen diren 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,
arduradunari honako helbide hau emanda: Arene kalea 22, Getxo, 48991, Bizkaia. Jakinarazpenean DBEO
erreferentzia adierazita.

Berariaz onartzen dut Getxoko Merkataritza Sarien I. edizioari lotutako komunikazioak bidaltzea.


