
* Katalogo honetan azaldutako adibideak argigarriak baino ez dira.
Egin beharreko proiektuen irismena HAZINNOVA zerbitzuaren arauetan xedatutakoaren araberakoa izango da.
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Ekonomiko-�nantzarioa
Enpresaren kudeaketa ekonomiko- 
�nantzarioa eta estrategikoa hobetzea,
errentagarritasuna kontrolatzeko.

Adibideak*:

Aginte-taulak:
• Hornikuntzako kostuak kontrolatzea
• Proiektuarekin / produktuarekin lotutako kostuak
• Errentagarritasun-atalasea
• Egiturako kostuak

Gastuak, kostuak eta diru-sarrerak kudeatzea:
• Kobrantzak eta ordaingabeak / atzerapenak
• Kostuen kontabilitatea eta ABC
• Tarifen azterketa ekoizpen-kostuen arabera
• Salmenten eta erosketen kontrola

Diruzaintza:
• Plangintza eta kudeaketa
• Merkatu-balioa / merkataritza-fondoa

Ekoizpena kudeatzea:
• Kalitatearen, ingurumenaren eta jasangarritasunaren arloko 

jarduketak
• Gorabehera errepikariak hobetzea / zarrastelkeria murriztea
• Ekoizpen-�uxuak hobetzea
• Lantegiak 5S arauen bidez antolatzea
• Layouta berrikustea eta egokitzea

Diseinua: AMFE, QFD, Lean design, etab.
• Diseinu-eredu berriak ezartzea

Hirugarrenak kudeatzea:
• Azpikontratazioa
• Hitzarmenak
• etab.

Ekoizpena
Ekoizpen-prozesuak hobetzea, enpresaren 
emankortasuna, kalitatea, jasangarritasuna 
edo segurtasuna handitzeko.

Adibideak*:

Pertsonak
Pertsonen kudeaketa hobetzea, haien 
konpromisoa eta motibazioa handitzeko.

Adibideak*:
Barruko komunikazioa:
• Sail artekoa / zeharkakoa

Bezeroak
Jakintza hobetzea eta bezeroak erakartzea, 
artatzea edo �delizatzea, merkatu-kuota 
handitzeko.

Adibideak*:

Pro�l, lanpostu eta lan-ibilbide berrien azalpena:
• Barruko prestakuntzarako ekintza berriak

Soldata-politika eta ordainsari-sistemak

Jakintzaren kudeaketa (know-howa)

Absentismoa
Enpresa-kultura:
• Lan-giroaren hobekuntza
• Bateragarritasuna
• Berdintasuna
• Motibazioaren metodologia
• Kidetasuna

Kudeaketa-ereduak: (taldeak, helburuak, trebetasunak...)
• Horizontaltasuna (hierarkia txikiagoa)
• Partaidetza (pertsonetan oinarritutako enpresak)
• Autokudeatutako taldeak

Premien ezagutza:
• Prospekzioa, tailerrak...

Produktuaren diseinua hobetzeko elementuak:
• Packaginga, ontziak...
Merkaturatzeko eta eskuratzeko bide berriak:
• Merkataritza elektronikoa...
Komunikazio-bide berriak:
• SSSS, podcastinga, text marketinga, blogginga... .
Merkataritzako teknika berriak:
• Lean / inbound / content marketinga, SEO, SEM...
Sustapeneko teknika berriak:
• Errealitatea areagotua, bideo-marketina, adwarea... 
Erosteko modu berriak:
• Ordaintzeko sistemak: Apple Pay, Google Pay, PayPal...

Prezioen politikak:
• Segmentukako bereizketa, prezioen sentsibilitatea...

Banakako zerbitzu-katalogoak

Aurrekotasunak bilatzea eta bideragarritasuna 
aztertzea
Erregistrorako eskabidea aurkeztea Europar 
Batasuneko Jabetza Intelektualeko Bulegoan 
(EUIPO)

Gerorapenak eskatzea eta errekurtsoak edo 
alegazioak aurkeztea 

ETE-ek mota desberdinetako 2 mikroproiektu egin ahal izango dituzte gehienez.
Horrez gain, marka eta diseinuak erregistratzeko mikroproiektuak ere egin ahal izango dira 

inolako kopuru-mugarik gabe. 

Hornikuntzako edo banaketako katea berriro 
diseinatzea:
• Ibilbide logistikoak hobetzea
• Kostuak murriztea
• Hornikuntzako katea laburtzeko hobekuntzak
Hornikuntzako kateko prozesuak kudeatzea:
• Kostuak murriztea
• Prozesuaren trazabilitatea
Hirugarrenak kudeatzea:
• Biltegiak eta hornikuntzak hirugarrenek eskatuta 

integratzea
• Hornikuntzarako lankidetza-proiektuak

Logistika
Hornikuntzako edo banaketako katea 
hobetzea, gastuak eta entrega-epeak 
murrizteko edo bezeroentzako zerbitzua 
hobetzeko.

Adibideak*:
Barruko prozesuak: erosketak, plangintza, 
kalitatea etab.
• Hainbat sailetako zeharkakotasuna (salmenten, 

erosketen, hornitzaileen, sailen arteko lankidetza...)
• Prozesukako kudeaketa ezartzea
• Bizi-zikloa aztertzea

Barruko prozesuak
Barruko prozesuak hobetzea, enpresaren 
eraginkortasuna eta koordinazioa 
handitzeko.

Adibideak*:

Salmenta-prozesuko elementuak egokitzea:
• Prezioen politika
• Saltzeko bideak
• Irudiko elementuak
• Saltzeko argudioak
• Irudi korporatiboa
• Packaginga
• Etab.

Merkatu berriak probatzea

Merkatu berriak
Enpresaren marketina egokitzea, merkatu 
berrietara iristeko.

Adibideak*:

Markak eta diseinuak
EBko marka komertzialak eta diseinu 
industrialak erregistratzea, egindako 
inbertsioei errentagarritasuna ateratzeko. 

Adibideak*:




