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Urte berri bat hasi dugu. Zein 
da zure balantzea Euskal herriko 
elikagai eta ardoen orain arteko 
sustapenari buruz, eta zer helburu 
dituzue 2014. urte honetarako? 
2013. urtea hastapen urtea izan 
da gure Gobernu taldearentzat, 
jarraipenezko urtea elikagaiak 
sustatzeko dinamikei dagokienez. 
2014. urtean, aldaketa nabarmenak 
egingo ditugu gure enpresak 
kanpoan sustatzeko ekintzetan, 
legegintzaldiaren amaierara ekintza 
funtsezkoagoekin iristeko, horietan 
inbertitzen diren baliabide publikoen 
errentagarritasun kuantifikagarria 
bilatzen dutenekin.

Zein izan da lorpenik handiena?
Goiz da lorpenei buruz hitz egiteko, 
baina sektorearen inguruan 
egiten dugun analisiaren arabera, 
testuinguru orokor batean, Euskal 
Herriko elikagai sektoreak beste 
batzuek baino hobeto eusten dio 
arazoz betetako aro zail honi.

Eta zein izan da ahulgunea, 
Ekonomiaren Garapen eta 
Lehiakortasun Sailaren Elikagaien 
Kalitate eta Industriako 
Zuzendaritzak hobetu beharrekoa? 

Uste dut arduraz landu behar 
dugula hartzen diren erabakien 
eraginkortasun ekonomikoa. 
Oparotasun egoeretan, ahalegin 
txikia egin da Gobernuaren 
aurrekontuaren xedearen inguruan 
hartutako erabakien errentagarritasun 
ekonomikoa aztertzeko. 

Oro har, zeintzuk dira elikagai 
eta edari industriaren helburua eta 
estrategia?
Euskal Herriko elikagai industriaren 
datozen hiru urteetarako 
lehiakortasun-ekintzen ildoak 
zehazteko Plan bat burutzen ari gara. 
Plan horrek Euskadiko Elikagaien 
Clusterraren laguntza eta lankidetza 
garrantzitsua izan du, bai eta 
lehen sektoreko industrien babes 
interesgarria ere, gure herrialdean 
diharduten elikagaien banatzaile txiki 
eta handienarenaz gain. Nolanahi ere, 
aurreratu dezakegu, Gobernu honen 
ardatz estrategiko moduan, Euskadiko 
lehen mailako ekoizpenarekin 
lotutako eta aliatutako elikagai 
industria izango dela gure politiken 
ardatz egituratzaile eta bultzatzailea, 
bai laguntza ekonomikoaren arloari 
dagokionez, bai erabaki estrategikoak 
hartzeko orduan.

Zein ekintza zehatzetan 
gauzatuko da? Ze berrikuntza 
egongo dira?
Finantza-tresnak ardatz egituratzaile 
horrekin bat datozen enpresa-
ekimenen alde jarriko dira, eta gure 
ekoizpen sektorearen (nekazaritza 
eta arrantza) errentagarritasun 
handiagoa bilatzen duten ekimenek 
babes zuzena izango dute, elikagaien 
ekoizleak, transformatzaileak eta 
banatzaileak (salmena) batzen 
dituzten aliantzen bitartez. Euskadiko 
ostalaritza elkarteen lankidetza-
hitzarmenak dira berehalako 
nobedadeak, bai eta batzaile txiki 
eta handiekin egin nahi ditugun 
aliantzak ere, Eroski, Lurlan, eta 
abarrekin. Gainera, 2014. urte 
honetan Nekazaritza Politika 
Komunitarioaren (NPK) datozen zazpi 
urteetarako aldi berri batean sartuko 
garenez, finantzen eta datozen zazpi 
urteetarako -2020 arte- ekintzen 
lehentasunezko ildoen inguruko 
dokumentu bat egin beharko da, hiru 
foru aldundien eta Euskadiko lehen 
sektorearen lankidetzarekin. 

Pentsatzen dugu hori guztia 
merkatuaren eta eskariaren gaur 
egungo egoeraren azterketaren 

“Euskadiko lehen mailako 
ekoizpenarekin lotutako 
eta aliatutako elikagai 
industria izango da gure 
politika estrategikoen ardatz 
bultzatzailea”

ELKARRIZKETA

PELI MANTEROLA
Elikagaien Kalitate eta Industriako Zuzendaria,  
Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Saila

jarraitu
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emaitza dela. Nola dago merkatua 
eta zer nahi du eskariak?
Itxura denez, beheraldi ekonomiko 
handi batetik irteten hasi gara. 
Elikagaien kontsumoak marka zurien 
eta produktu merkeagoen alde 
egin du, baina kontrakoa badirudi 
ere, gorantz doa kontsumitzaileak 
hurbileko eta tokiko produktuekiko 
duen konfiantza. Faktore askok 
eragin ahal izan dute joera hori, 
baina horietakoren bat aipatzearren, 
esan dezakegu hurbileko, gure 
baserrietako, eta gure arrantzaleen 
produktuekiko konfiantzak hobeto 
egin diola aurre krisialdi honi, 
haien lehiakide zuzenen aldean, 
eta hurbilekoa benetan hemengoa 
izatearen berme dira Kalitatearen 
Eusko Label marka eta sor-markak. 
Horren erakusgarri da banatzaile 
handiek, oro har, darabilten 
estrategia, alegia, hurbileko 
produktua eta ekoizlea euren 
eskaintzaren kalitatearen berme 
gisa erabiltzea. 

Enpresa-estrategia, marketina, 
komertzializazioa, banaketa, 
kalitatea, eraginkortasuna… 
Zure ustez, non fokalizatu behar 
dituzten sektoreko enpresek euren 
ahaleginak urte berri honetan 
finantza-krisia gainditzeko?
Horietako bakoitza garrantzitsua 
da, baina komertzializazioaren 
inguruko ahalegina da muina. 

Beharrak bultzatuta, “mugitu” egin 
behar izan du euskal industriak 
kanpora irteteko, eta kanpoan 
saltzea izan da mugimendu nagusi 
hori, nazioartekotzea, batez ere 
produktuen komertzializazioan 
inbertitzea, eta emaitza benetan 
positiboa izan da.

Eusko Jaurlaritzak bultzatutako 
azoketarako deialdietako 
ekintza paraleloen gutxitzea 
izan da aurrekontu-murrizketen 
ondorioetako bat, sukaldaritza 
erakustaldiena edo ardo-galeriena, 
adibidez, sektoreak erruz eskatzen 
baditu ere. Hala ere, beste ekintza 
batzuk bultzatu dira, harrera ona izan 
dutenak. Zer dela-eta estrategia-
aldaketa hori, eta zer etekin lortzen 
ditu industriak planteamendu berri 
horrekin?
Begi bistakoa da hamarrekin egin 
dezakezuna ezin duzula seirekin 
egin, baina eraginkortasuna bilatzea 
da gakoa. Batzuetan, garrantzitsuak 
diruditen arren kanpora begirakoak 
diren ekintzak sakrifikatzen dituzu, 
eta zaila da arlo ekonomikoan 
duten inputa baloratzen; eta, noski, 
alternatiba merkeagoak jartzen 
dira abian egoera horietan. Azken 
batean, gure elikagai industria 
errentagarritasun handieneko formatu 
eta lekuetan eta kutxa publikoentzat 
bidezko kostua dutenetan babesten 
jarraitzea da xedea.

“Gorantz doa kontsumitzaileak  
hurbileko eta tokiko produktuekiko  
duen konfiantza”

“Komertzializazioaren inguruko 
ahalegina da muina”

“Gure elikagai industria 
errentagarritasun 
handieneko formatu 
eta lekuetan eta kutxa 
publikoentzat bidezko 
kostua dutenetan 
babesten jarraitzea  
da xedea”

ELKARRIZKETA

Sareko informazio-
aldizkariarekin, sektorearekiko bi 
noranzko komunikazioak Sailarentzat 
duen garrantzia erakusten da: 
enpresen beharrak ezagutzeak eta 
Eusko Jaurlaritzak egingo dituen 
erakusteak, interesatuta egonez 
gero horietara batzeko. Esan daiteke 
sektorearen eta Administrazioaren 
arteko lankidetza funtsezkoa dela 
emaitza onak lortzeko?
Jaurlaritza honen gobernu-esparru 
ia guztietan funtsezkoa da lankidetza 
publiko-pribatua, eta are gehiago 
krisialdi honetatik irteteko egiten 
ari garen ahaleginean, eta gaur egun 
dugun egonkortasun soziala erantsi 
behar diogu horri, gizarte orotan 
beharrezkoa dena, eta, hortaz, baita 
gure elikagai sektorean ere. 
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2013ko Sirha
2013/01/29, Diario de Noticias de Gipuzkoa.
Euskal Herriko hamalau enpresak parte hartu 
dute Lyongo Elikagai Azokan.

2013/01/29, El País
Turismoaren sustapena murriztu eta “profil 
nazionala” sustatu du Gobernuak.

2013/01/29, Diario de Noticias de Álava
Euskadik bere sukaldaritza onena erakutsi du.

2013/01/29, Deia (Bizkaia)
Euskadik bere sukaldaritza onena erakutsi du.

2013ko Gourmets 
2013/04/08, Diario Vasco
Euskal Herriko 35 enpresak parte hartuko dute, 
gaurtik aurrera, Gourmet Klubaren Azokan.

2013/04/08, El Mundo (País Vasco)
Gourmet Azokak Euskal Herriko 26 enpresa 
bilduko ditu Madrilen.

2013/04/14, TV - ETB2 TELEBERRI1 
Gourmet Azoka Telebista.

2013/04/17, Diario de Noticias de Gipuzkoa
Euskal gastronomia garaile gourmeten 
munduan.

2013/04/18, Estrategia empresarial
Gourmet Azokak Euskal Herriko 35 enpresa 
hartu ditu.

2013/04/20 TV - ETB1 
Gourmet Azoka 200413 ETB1 Sustraia Telebista.

2013/04/21 TV - ETB2 
Gourmet Azoka 210413 ETB2 Sustraia Telebista.

Bacchus 2013
2013/04/05  El Correo Costa
Gernikako Itsasmendi upategiak urrezko 
beste domina bat irabazi du 2013ko Bacchus 
Lehiaketan.

Eusko Jaurlaritzako Ekonomiaren Garapen eta Lehiakortasun Sailak 
Erakus euskal enpresari esleitu dio Basque Country Euskadiren 
standaren diseinu eta muntaketa, urte honetan egongo diren elikagai 
eta edarien azoketara euskal elikagaien industriarekin batera joateko.

Euskadiren elikagaien  
eta edarien azoketarako 
stand berria

Hedabideek Euskal Herriko elikagai 
eta industriek hainbat azokatan izan 
duten jardueraren berri eman dute. 

Kontsulta itzazu

HEDABIDEETAKO PRESENTZIA

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_sirha/eu_agripes/medios_sirha.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/medios_sirha/eu_agripes/medios_sirha.html
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EUSKADIKO 
ARDOEN ES-
PORTAZIOAK

Ardo Merkatuaren Espainiako Behatokiak (OeMv) aldian behin ematen du 
Euskal Herriko ardo esportazioen berri, Aduenen datuen analisitik abiatuta.

Hemen kontsulta ditzakezu orain arte aurkeztutako azken txostenak. 
Aurrekoren bat kontsultatu nahi baduzu, sartu Elikagaien Sustapenerako  
web orrian.

Argitaratze data Txostena Titularra
2014ko urtarrilaren 27an Euskadiko ardo esportazioak 

2013ko azaroa
2013ko azaroa, historiako hilabeterik onena, Euskal 
Herriko ardo esportazioei dagokienez

2014ko urtarrilaren 2an Euskadiko ardo esportazioak 
2013ko urria

Euskal Herriak ardo gehiago esportatu du 
2013an, eta garestiago

2013ko abenduaren 9an Euskadiko ardo esportazioak 
2013ko iraila

Euskal Herriko ardo esportazioen markak 
hobetuz doaz hilabetez hilabete

2013ko abenduaren 9an Euskadiko ardo esportazioak 
2013ko abendua

Euskal Herriko ardo esportazioek %30 inguru 
egin dute gora horren historiako abuzturik 
onenean

2013ko urriaren 1an Euskadiko ardo esportazioak 
2013ko uztaila

Euskal Herriko ardoek atzerrian duten balioak 
urte arteko marka berri batekin itxi du kanpaina

2014ko Euskal Herriko nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantza azoken 
inguruko informazioa biltzen duen 
liburuxka kontsulta dezakezu, 
dagoeneko, gida praktiko batean 
daten eta udalerrien  arabera 
antolatuta.

Dastatzeko makina bat produktu, 
eta gozatzeko ekintza mordoa 
aurkituko duzu azoka hauetan; 
gure baserritarrek egindako ohiko 
elikagaiak, berebiziko produktuak, 
gure baserrietako landare eta 
animaliak, erromeriak…

Aukera ezin hobea, jai giroan landa 
eta hiri inguruak bat egin dezaten. 
Eta aitzaki aparta, Euskadiko 
ekoizleek ferekaz zaindutako 
elikagai gozo-gozoez gure despentsa 
betetzeko.

2014ko Euskadiko nekazaritza, 
abeltzaintza eta arrantza 
Azokak foiletoa

Kontsulta itzazu

Kontsulta ezazu

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014_2.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014_2.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_enero_2014.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre2_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre2_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre1_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre1_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_diciembre1_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_octubre_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/es/contenidos/informacion/oemv/es_dapa/adjuntos/Exportaciones_vino_octubre_2013.pdf
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/oemv/eu_dapa/oemv.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/informacion/ferias_locales2014/eu_agripes/ferias_locales.html
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Eusko Labeleko Baserriko Txerria da 
euskal kalitatea markako zerrendako 
produktu berria. Eusko Labela duen 
Baserriko Txerriaren haragia EAEn 
hazi, hil eta zatitzen diren txerriena 
da; kalitatez bikaina da, eta garantia 
sanitario handiak ditu.

Baserriko txerriak kanpo librean 
hazten dira, animalien ongizatea 
ahalik eta gehien zainduz, eta kontrol 
zorrotzak egiten dira produkzioaren 
fase guztietan, HAZIk ezarritako 
araudiarekin bat etorriz. Txerriak 
pentsu konpletoekin eta baserriko 
bertako produktuekin elikatzen 
dituzte, eta horregatik, kalitate 
handiko haragia izaten dute, kolore 
biziagoa duen haragia, gantz infiltratu 
gehiago duena.

PRODUKTU 
BERRIAK

Operadore guztiak homologatuta 
daude eta harategi baimenduetan 
soilik saltzen da produktua. 
Kontsumitzaileak Eusko Label 
logotipoa daraman zenbakitutako 
kontrol etiketa batekin identifika 
dezake Eusko Labeleko Baserriko 
Txerria, benetakotasuna bermatzeko. 
Nolanahi ere, haragia bere horretan ez 
ezik, prestatutako produktu moduan 
ere eros daiteke, urdaiazpiko egosi 
estra, gibel patea, urdaiazpiko ondua, 
txorizoa, saltxitxoia, txistorra, solomoa, 
hirugihar ontzutua eta/edo ondua.

Eta probatzera animatzen bazara, 
errezeta hau iradokitzen dizugu: 

Eusko Label Baserriko Txerria

GURE PRODUKTUA

Atal honetan, gure produktuarekin 
leial diren kontsumitzaileen iritzia 
jaso nahi dugu. Azken batean, 
kontsumitzaile horietan pentsatuz 
egiten du ahalegina euskal elikadura 
eta edari industriaren sektoreak.

Oraingo honetan, harategi 
baimenduetan Eusko Labeleko 
haragia erosteagatik kalitatezko 
produktuz osatutako Gabonetako 
otarra irabazi duen pertsona baten 
iritzia jaso dugu.

Miguel Arriaga Sangroniz
79 urte
Bilbo (Bizkaia)

“Urte asko dira Eusko Labeleko okela 
jaten dudala. Badakit haragi ona dela, 
eta harakin berarengana joaten naiz 
ia beti. Hemengo hegaluze kontserbak, 
tomateak, Karrantzako esnea, Labarreko 
arrautzak, Arabar Errioxako ardoa eta 
Getariako txakolina ere kontsumitzen 
ditut, gainera. Uste dut hemengo 
jendeak badakiela euskal produktua 
produktu ona dela; eta horrek esan 
nahi du irudi ona proiektatzen dela. 
Poltsikoak zerikusia du halakoen 
kontsumoan, ordea; niri ez zait 
inporta pixka bat gehiago gastatzea, 
kalitatezkoa izango dela badakit”. 

GURE EUSKAL PRODUKTUA -
REKIKO LEIALTASUNA

Sustapen-bideoa

Baserriko Txerri 
Azpizuna 
Moskateletan

http://www.youtube.com/watch?v=e6OPjcfBXHU
http://www.euskolabel.net/vercontenido.asp?conid=19787&tipconid=113&menid=&web=6
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Julio Faustino Martinez 
ardogile arabarrak jaso 
du 2013ko Joxe Mari 
Korta saria

Eusko Jaurlaritzak 
nekazaritzako elikagaien 
eta basogintzaren 
sektorean I+G+b arloa 
sustatzeko 16 beka 
eman ditu gazte 
ikertzaileentzat

Ekintza solidario eta 
sustapen-ekintza 
ezberdinak sustatzen  
ari da Arabako 
Okindegien Elkartea

Horizon 2020 infodayko 
aurkezpenak

Arabako Errioxako 
Ardoaren eta Idiazabal 
Artzain Gaztaren lehen 
astearen azken egunak

Europain 2014, Ogiaren 
Munduko Azoka

Laguardiako Artadi 
upategiko Viña El Pisón 
2010 ardoa 2013ko 
Parker zerrendan buru, 
98 punturekin, Errioxa 
sor-marka kalifikatuko 
ardoen artean

GAURKOTASUNA

GAURKOTA-
SUNA

Gobernua eta Eroskiren 
arteko hitzarmenaren 
sinatzearen ekitaldia 
Euskalduna Jauregian, 
bertako produktuak 
bultzatzeko

Animalien elikaduraren 
hobekuntzan 
eta elikagaien 
segurtasunean 
aurrera egitea, 
euskal exekutiboaren 
lehentasunezko 
helburuetakoa

“Pan vasco - Gure 
ogirik onena” marka 
sortu berri da, 15 
euskal okin bikainen 
bertako zaporearen 
proposamena

ENTREVISTA

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/eu_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/eu_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/eu_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/noticia/premio_korta_bodeguero/eu_agripes/premio_korta_bodeguero.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/becas2014/eu_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/becas2014/eu_agripes/becas2014.html
http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promocon/eu/contenidos/nota_prensa/becas2014/eu_agripes/becas2014.html
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EUROPA

* Bi urtez behin egiten da azoka, eta 
sektoreak berak egindako eskariari 
erantzunez parte hartu zen lehenengo 
aldiz. Enpresen balorazioa oso ona 
izan da. 

** ProWein azokaren antolatzaileek 
erabakitzen dute urtero eskaera 
bakoitzari zenbat metro koadro eskaini. 
2013. urtean, metro koadro gehiago 
eman zituzten, eta horrek lau enpresa 
gehiago sartu zituen azokan. Metro 
gehiago lortzeko lan egiten dute urtez 
urte, azokarik garrantzitsuenetako 
bat baita, baina ProWein azokaren 
antolatzaileena da erabakia.  

*** 2013an, beste jarduera formatu 
bat landu zuten, gure produktuak 
helmugako azokan parte hartzen 
duen enpresa bakoitzaren banakako 
business agenda baten bitartez 
komertzializatzeko.

Ekintza Lekua Data
Euskadiko en-

presen standak
2013 2012

AZOKAK

Sirha * Lyon 
(Frantzia) 2013/01/26-30 14 --

ProWein ** Düsseldorf
(Alemania) 2013/03/24-26 24 20

Gourmets Madrid
(Espainia) 2013/04/8-11 26 26

European  
Seafood  
Exposition

Bruselas
(Belgika) 2013/04/23-25 8 10

Fenavin Ciudad Real
(Espainia) 2013/05/7-9 14

12 
Bi urtez 
behin 
(2011)

Anuga kolonia
(Alemania) 2013/10/5-9 13

13 
Bi urtez 
behin 
(2011)

SUSTAPEN EKINTZA

Galería Kaufhof Alemania Ekaina 21 --

BUSINESS-LAN AGENDA  ***

AEB 2013/03/11-17

22Mexiko 2013/05/20-22 --

Brasil 2013/10/21-23

2013an, jarraian adierazitako 
ekintzak bultzatu ditu Eusko 
Jaurlaritzako Ekonomiaren 
Garapen eta Lehiakortasun 
Sailak, HAZI Fundazioaren 
lankidetzarekin, Euskal Herriko 
elikagai eta edariak sustatzeko. 

EUSKO  
JAURLA - 
RITZAKO 
EKINTZAK 
2013AN

PROWEIN

SIRHA

SEAFOOD
ANUGA

KAUFHOF

BUSINESS-
LAN AGENDA

BRASIL

GOURMETS

FENAVIN

AEB.

MEXIKO

2013KO EKINTZAK

BUSINESS-
LAN AGENDA

BUSINESS-
LAN AGENDA
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1. Zergatik erabaki 
zenuten Eusko 
Jaurlaritzaren stand 
instituzionalean parte 
hartzea?

2. Zer-nolako abantailak 
ditu sustapen horrek?

3. Zein izan da parte-
hartze horren emaitza?

4. Zer funtzio du 
nazioartekotzeak zuen 
enpresan?

Sirha
Geltoki

Karmele Picabea, 
Geltokiko merkataritza 
eta esportazio 
zuzendaria.

1. Stand instituzionalean joan  
gara beti azoka guztietara, 
Anugara eta Sialera izan ezik, 
horietara izoztuekin joaten 
baikara. Sirha txikia denez, 
bertara ere joaten gara.

2. Baldintzak eta Eusko Jaurlaritzako 
eta Bilboko Merkataritza 
Ganberako taldearen lana oso 
onak dira, eta jendeak ongi 
erantzuten du. 

3. Oso ona. Harreman berriak egin 
genituen, bezero berriak, eta 
lehendik genituenak indartu.

4. Duela zazpi urte hasi ginen 
esportatzen. Inbertitzea eskatzen 
du, eta itzulketa ez da berehalakoa 
izaten, baina aurten %48koa 
izango da gure enpresan. 

ProWein
Itsasmendi

Garikoitz Ríos,  
Itsasmendi upategien 
zuzendari teknikoa

1. ProWein erreferentzia bat da 
mundu guztiarentzat. Zaila da 
upategi txiki batek leku izatea 
horrelako azoka handi batean, 
horregatik egoten gara stand 
instituzionalean. 

2. Gure lekutxoa dugu azokan eta, 
gainera, Arabar Errioxako beste 
upategi batekin partekatzen dugu 
standa, gastuak ere partekatzeko. 

3. Bezero batzuekiko harremanari 
heldu genion berriz ere, eta 
bezero berriak egin genituen 
Polonian, Alemanian, Belgikan 
eta Danimarkan. Lau edo bost 
inportatzaile berri sortu ziren, 
eta lehenengo harremanaz 
geroztik lanean jarraitzen dugu 
eta leku horietara joan gara 
akordioak ixtera.

4. Azken kontsumitzailea eta 
esportazioa, orain bi-hiru urte 
hasitakoa, funtsezkoak dira. Aldez 
aurretik, kontrakoak izan daitezke 
bi linea horiek, baina enpresaren 
jarduera ekonomikoaren oinarria 
dira. Estatuan, mantentzeko 
lanak egiten ditugu, eta apustua 
nazioartean posizionatzea da, 
bost herrialdetan zentratzea 
eta tarteka beste hamar edo 
hamabost herrialdetan jarraitzea.

ELKARRIZKETAK

2013an Eusko Jaurlaritzaren 
sustapen ekintzetan parte 
hartu duten enpresa batzuen 
balorazioa.
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Gourmets
Pates Zubia

Joseba Zubia, Pates Zubiaren 

salmenta arduraduna.

1. Eusko Jaurlaritzarekin joan gara beti. Orain, stand 

bikoitzarekin, jende-oldea zela-eta ez baikenuen 

nahikoa bankakoarekin. Azken batean, nire etxeko 

leihoa da azoka.

2. Gourmet Azoka Madrilen izaten da eta erdian dago; 

distantziak eta loturak ugari dira eta erosoagoa 

da. Doaneko gonbidapenak ematen dituzte, 

aparkalekurako paseak…

3. Tira, bi banatzaile handi ditugu Madrilen, eta 

jatetxeetako sukaldaritza-buruak ekartzen dituzte 

Gourmet Azokara, zuzenean sektorean sartuta 

dauden pertsonak. Alimentaria azoka gehiago da 

esportazio eta nobedadeena. 

4. Gero eta gehiago; orain sei edo zazpi urte ez 

genuen batere esportatzen, eta orain %8ra iritsi 

da. Gourmet Azokak esportatzen laguntzen du 

Alimentaria Azoka ez denean egiten. 

European Seafood Exposition
Donibane Fish 

Patxi Oiarzabal, 

Donibane Fisheko kontseilaria.

1. Gogorragoa da gure aldetik joatea. Askoz ere 

erosoagoa da stand instituzionalarekin joatea, eta 

horren erakusgarri da azkenean Galiziara joan ez 

izana. 

2. Enpresa txiki batentzat garrantzitsua da Bruselara 

Eusko Jaurlaritzaren babesean joatea. Lan handia 

da, eta muntaketa, garraioa eta abar prestatu 

beharko bagenitu, imajinatu!  

3. Oso ona. Beti ateratzen dira gauzak eta gu 

gutxirekin konformatzen gara. Europa mailan 

atera zen, bai, eta batzen joaten zara. Azoketan bi 

txori jotzen dituzu harri batekin, hornitzaile eta 

bezeroekin egiten dituzu harremanak. 

4. Une hauetan, garrantzitsua da. Gu ez gara saltzera 

irteten, eta hornitzaileak han edukitzeko baliatzen 

ditugu azokak. Hiru egunean Espainia edo Europa 

osoa zeharkatzen duzu. Topagune garrantzitsua da 

aurrez aurre hitz egiteko. 

ELKARRIZKETAK

Gourmets 2013
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Fenavin
Abra, Arabako Errioxako Upeltegien Elkartea

Inés Baigorri, Abrako zuzendaria.

1. Baldintzek eta formatuak babesa, nortasuna eta 
balio erantsia ematen dizkiete gure aurkezpenei. 

2. Malgutasuna parte-hartze formatuan, gure 
upategietan hainbat sentsibilitate eta lan-
behar baitaude. Negozio-formatuak eta 
horrenbeste inportatzailerengan zuzenean horren 
denbora gutxian heltzeko aukerak baliabideak 
optimizatzeko aukera ematen die. Topagunea da, 
lan jakin eta eraginkor baterako lekua, inbertsio 
nahiko txikia eginda.

3. Oso positiboa; edizio honetan hainbat akats eta 
arazo zuzendu dituzte antolatzaileek, eta sektoreko 
profesional hobeek hartu dute parte.

4. Beste herrialde batzuetan, ardoaren ingurukoa 
da banaketa. Gure upategiek gero eta presentzia 
handiagoa dute merkatuetan, eta ezartze eta 
finkatze hori da eta izango da helburua; horri esker 
egonkortu eta hobetuko ditugu gure ustiategiak.

Anuga
Conservas Zallo 

Conchi Ponzlet, Conservas Zalloko 
marketin eta nazioartekotze 
arduraduna.

1. Lehendik ditugun harremanak sendotzeko, harreman 
berriak egiteko eta zerorrek kudeatu ahal izateko 
tresna da azoka. Stand instituzionalean joateak zure 
irudi eta jatorria indartzen laguntzen du. 

2. Bakarrik joango bagina, ezingo ginateke horrenbeste 
azokatara joan. Diru laguntza oso erakargarria da. 
Gainera, esperientziak partekatzen eta trukatzen 
dituzu standean dauden sektoreko lagunekin. 

3. 2011n, oso emaitza onak lortu genituen, eta 
2013an joan ginen bigarren aldiz. Ez genuen 
mugimendu handirik nabaritu, baina mugimendua 
kalitatezkoa izan zen eta harremana egin genuen 
banatzaileekin eta zuzeneko horniketa egiten duten 
dendekin. 

4. Merkatu nazionala geldituta dago eta oso 
garrantzitsua da nazioartekotzea, hori baita hazteko 
eta salmentei eusteko bide bakarra.

ELKARRIZKETAK

Fenavin 2013 Anuga 2013
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Business-Lan Agenda_AEB
Tealand

Iñigo Eguia, Tealand-eko gerentea.

1. Estatu Batuek nola funtzionatzen duten ikustea 

zen asmo nagusia. Aukera da enpresa handi, ertain 

eta txikientzat, eta orientatzen lagundu zigun.

2. Oinarri batekin ezarritako agenda zehatz 

batekin joaten zara, baina arazoa da harremanak 

batzuetan ez direla guztiz produktiboak. Gure 

kasuan, harremanetan jartzeko balio izan zigun. 

Han egonda eta bertatik kudeatuta, errazagoa da 

hitzorduak egitea.

3. Ez zen ezertxo ere irten, baina asko ikasi genuen, 

Ameriketako Estatu Batuetako merkatuak nola 

funtzionatzen duen eta zer egin behar genuen. 

Probatu egin behar duzu. 

4. Hasten ari gara eta nazioartekotzea luzera 

begirako apustua da. Estatuan hazten ari gara, 

baina merkatuak dibertsifikatu nahi ditugu, etor 

daitekeenerako prest egon. 

Business-Lan Agenda_Mexiko eta Brasil
La Bacaladera

José María Salvador, 

La Bacaladerako zuzendari nagusia.

1. Ekimen onenak dira harremanak egiteko; azokak 

baino praktikoagoak eta merkeagoak. Os olan handia 

egiten da aurretik, agendak koordinatzeko. Inbertsio 

aldetik, azokek baino ratio hobea du, diru publikoari 

dagokionez, enpresa pribatuaren errendimenduarekin 

alderatuta. Helburua nazioartekotzea bada, azoka 

bakar bat egingo nuke, Bruselakoa, topaleku gisa 

duen garrantziagatik, eta misioak. Elkarrizketa-maila 

handitzeko inbertituko balitz, eraginkorragoa izan 

liteke misioa.

2. Elkarrizketa pertsonalak dira, interesa erakutsi 

eta gero; ez dute bisita bertan behera utzi, euren 

lantokian hartzen zaituzte, euren lanean daude, eta 

ondoren, bakoitzaren trebetasun komertzialak egingo 

du gainerakoa. Azokan, askoz ere epelagoa da dena; 

jendea pasatzen da, zurekin eta hurrengoarekin 

geratzen da. Baina herrialdearen irudia eta presentzia 

erakusteko balio dutela uste dut.

3. Mexikon, bi edukiontzi hitzartu nituen, eta Gabonetan 

egin zen bidalketa. Brasil zailagoa izan zen; urte 

gehiago generamatzan bertan eta ezagutzen 

gintuzten; kontu handiagoarekin lan egin behar zen. 

Hala eta guztiz ere, kate komertzial  garrantzitsuak 

lortu genituen eta bezero berrietara iritsi ginen. 

4. 2014an, esportazioen %56 Brasil, Mexiko, Asia, India 

eta Errusiara dira.

ELKARRIZKETAK

www.euskadi.net/promocionalimentaria

http://www.nasdap.ejgv.euskadi.net/r50-promo/eu/

