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TESTUINGURUA

Programaren helburua da Euskadiko enpresa txiki eta ertainetan berrikuntza arloko lehen proiektu bat sustatzea. 

353 enpresak amaitu dituzte beren proiektuak 
Hazinnovako 44 eragile sarearen babesarekin.

PROIEKTUEN BANAKETA, LURRALDEAREN ARABERA

ENPRESEN BANAKETA, EJSN-AREN ARABERA

Hazinnova programa 2019an sortu zen Eusko 
Jaurlaritzaren, SPRI taldearen eta Innobasque, 
Berrikuntzaren Euskal Agentziaren sustapenari 
esker. Programa euskal pymeei zuzenduta dago, 
berrikuntzan lehen urratsak modu erraz, azkar 
eta doakoan emateko aukera enpresei eskainiz. 
Aholkularitza eta bidelaguntza zerbitzuarekin 
produktu zein negozio prozesuetan mikroproiek-
tuak martxan jartzea du xede, alor desberdinetan: 
fabrikazioa, logistika, merkaturatzea, administra-
zioa eta finantzak.  

Hazinnovaren lehen edizioan 395 berrikuntza 
proiektu martxan jarri ziren (164 Bizkaian, 155 
Gipuzkoan eta 76 Araban).

Dokumentu honetan lortutako ondorio nagusiak 
eta programan parte hartu duten enpresen 15 
jardunbide egoki aurkezten dira. 

164 proiektu Bizkaian

Enpresen %  23 honela daude sailkatuta EJSNan: “25 Produktu 
metalikoen fabrikazioa, makineria eta ekipamendua izan ezik”

Enpresen % 17 honela daude sailkatuta EJSNan: “46 Handizkako merka-
taritza eta merkataritzako bitartekariak, ibilgailu motordunena eta mo-
tozikletena izan ezik”

Enpresen % 10 honela daude sailkatuta EJSNan: “10 Elikagaien industria”

155 proiektu Gipuzkoan

76 proiektu Araban

Enpresaren izena Lotea Agentea

Sainz e Hijos Logística Ekonomiko finantzarioa Inguralde

Desarrollos Tecnológicos Kintana Ekonomiko finantzarioa Hegan

Metalúrgica de Bengoetxe Produkzioa FVEM

Talleres Bidegain Produkzioa Tolosaldea Garatzen

Jeremías España Logistika FVEM

Comercial Urraki Logistika Tolosaldea Garatzen

Balbino e Hijos Barne-prozesuak Oarsoaldea

Sankyo Desarrollos Técnicos Barne-prozesuak Arabako Ganbera

Bodegas Elosegui Pertsonak Elikadura Klusterra

Miba Pertsonak Erkide

ASEBROK 2000 Bezeroak ASLE

Suministros Urrutia Bezeroak Mungialdeko Behargintza

Appsamblea online voting Merkatu berriak Bilboko Merkataritza Ganbera

The Loaf Bakeries Merkatu berriak Elikadura Klusterra

LENTITECH Marken erregistroa Inguralde





Merkatu berriakJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

7 langile 

Bilbo 

Appsamblea Online Voting SL

Online bozketa-sistema bat sortu, garatu 
eta merkaturatzen duen enpresa.

Appsamblea Online Voting SL enpresa startup bat da, 
egoitza Bilbon duena eta gaur egun 7 langile dituena. 
Edozein tamainatako erakunde, enpresa edo kolekti-
boei bozketa digitalak antolatzeko aukera ematen dien 
online bozketa-sistema bat sortu, garatu eta merkatu-
ratzen du.

Appsamblea enpresak garatu duen bozketa digitaleko soluzioak onar-
pen handia izan du Estatuan. Hala ere, zabaltzen jarraitzeko ahalegi-
nean eta zerbitzu globala eta zeharkakoa duenez gero, atzerriko mer-

katuak lantzeko beharra identifikatu du enpresak, dibertsifikatu eta 
beste eskualde batzuetan bezeroak bilatu ahal izateko.

BEHARRA

Enpresak adierazi duenez, egungo konfinamendu-egoera dela eta, une aproposa da atzerriko 
merkatuetan dibertsifikatzearen bidez bezero potentzialak bilatzeko. 

Horri dagokionez, aholkularitza-enpresak merkatua dibertsifikatzea 
proposatu du, enpresaren merkataritza-eremua zabaltzeko aukera 
egon dadin. Horretarako, enpresak bere egitura osoa gaztelaniaz ga-
ratuta duela baliatuta, aholkularitza-enpresak Latinoamerikako eta Er-
dialdeko Amerikako merkatuak hartu ditu egokitzat. Gainera, ahalmen 
handiko lurraldea da, honako arrazoi hauek direla eta:

• Adierazitako merkatuetako hainbat herrialdetan, online botoa oso 
barneratuta dute bozkatzeko aukera gisa.

• Latinoamerikako eta Erdialdeko Amerikako merkatuetan, gaur 
egun enpresa gutxik garatu dituzte ordezko soluzioak. Beraz, hel-
dutasun-maila txikiagoko merkatuak dira eta garatzeko ahalmen 
interesgarria dute. 

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak merkatu-dibertsifikazio bat egitea planteatu du. Dibertsifikazio horrek Mexiko izango du 
ardatz, aplikazioaren hizkuntza-oinarria balia daitekeelako eta bertako merkatuak heldutasun-maila txikia eta 
garatzeko ahalmen handia duelako.  

Proiektuaren helburu nagusia honako hau izan da: merkatu berriak 
ikertzea eta, enpresak gaztelaniaz garatutako zerbitzu global eta ze-
harkako bat duela baliatuta, dibertsifikatzeko eta bezero potentzialak 
bilatzeko Latinoamerikako edo Erdialdeko Amerikako merkaturik ego-
kiena aukeratzea. Horretarako, hiru jarduera nagusi egin dira: 

• Merkatuei buruzko gogoeta estrategikoa eta enpresa nazioarteko- 
tzeko merkaturik egokienaren hautaketa. 

• Hautatutako herrialdean online bozketaren sektorea aztertzeko 
merkatu-azterketa.

• Merkaturako hurbilketa erreala, proiektu pilotu bat garatzearen bi-
dez. Proiektu horren barruan, testatzeko proba bat egin da helmu-
gako enpresa errealekin.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA
Ildo horretan, aipatu beharra dago Latinoamerikako eta Erdialdeko 
Amerikako merkatuetara bideratutako azterketa ez zegoela 
aurreikusita hasieran, Appsamblea enpresako taldeak Frantziako 
merkatua lehenestea eta proiektua merkatu horretara bideratzea 
erabaki baitzuen hasieran. Hala ere, lankidetza-akordioa formalizatu 
ondoren, proiektua Latinoamerikako eta Erdialdeko Amerikako 

merkatuetara bideratzea erabaki zen, enpresak gaztelaniaz garatu 
baitzituen sistema eta aplikazioa. Horrek proiektuaren hasierako 
ikuspegian eragin zuen aldaketa gorabehera, aholkularitza-enpresa 
bikain egokitu zen aldaketa horretara, eta proiektua oso aberasgarria 
izan zen enpresarentzat. 

ESPARRUA



Azkenik, enpresak proiektuaren honako emaitza hauek azpimarratu 
ditu:

• Appsamblea enpresa nazioartean garatzeko ahalmenik handiena 
duen merkatua hautatu izana (Mexiko, zehazki).

• Boto elektronikoaren sektorearen merkatuari eta sektore horren- 
tzat funtsezkoak diren faktoreei buruzko azterketa bat egin izana. 

• Appsamblea enpresarentzat Mexikoko enpresa potentzialen kon-
taktuen zerrenda bat eta Mexikoko 3 enpresaren feedbacka (App-
samblea enpresaren soluzioaren funtzionaltasunari, egokitasunari, 
egokitzapenari eta baldintzei buruzkoa) lortu izana.

• Merkatua marketin digitalaren bidez eta, zehazki, CAPTERRA plata-
forman profil bat sortuz aztertu izana. Plataforma horrek softwa-
rearen industriako erosleen eta saltzaileen arteko bitartekari gisa 
dihardu, eta beren beharretara hobekien egokitzen den softwarea 
hautatzen laguntzen die kontsumitzaileei. Plataforma horren bidez, 
enpresa eta haren eskaintza ezagutarazi eta Latinoamerikako eta 
Ipar Amerikako enpresekin harremanak ezarri nahi dira. Ekimen ho-
rren bidez, etorkizunean enpresarekin lan egin dezaketen partner 
potentzial batzuekiko harremanak ezarri dira.  

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Appsamblea enpresak aholkularitza-enpresak bete duen funtsezko zeregina nabarmendu du, eta Mexikoko 
enpresekin zuzenean harremanetan egoteak eta enpresa horien feedback erreal bat lortu izanak enpresari 
eskaini dioten aukera azpimarratu du. 

Appsamblea enpresak adierazi duenez, proiektuaren ikasbiderik handiena izan da merkatu batean sartu aurretik 
merkatu-azterketa bat egiteak duen garrantzia ezagutzea. Izan ere, merkatu-azterketa eginez gero, arriskuak 
txikiagotu egiten dira, eta arrakasta lortzeko aukera handiagoa da. 

ESPARRUA Merkatu berriakJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA



LogistikaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

7 langile 

Zizurkil

Comercial Urraki SL

Gourmet edari eta produktuak merkaturat-
zen eta banatzen dituen enpresa.

Comercial Urraki SL enpresak Zizurkilen du egoitza, eta 
7 langile ditu plantillan. Familia-jatorriko enpresa bat da, 
eta gourmet edari eta elikagaiak saltzen eta banatzen 
ditu Gipuzkoan. Gainera, opari gastronomikoen mundua 
aldatuko duen uste osoa du.

Merkatuan urte askotako esperientzia izanik ere, Comercial Urraki SL 
enpresak tresna bat behar zuen bere egungo banaketa-ibilbideen ku-
deaketaren egokitasuna egiaztatzeko eta, era horretan, kostu logisti-

koa zein den jakiteko, ibilbide horien efizientzia areagotzeko eta era-
bakiak, oro har, hobeto hartzeko. 

BEHARRA

Enpresak ibilbideak kudeatzeko sistemaren diagnostiko bat behar du kostu logistikoa zehazteko eta, era 
horretan, ibilbide horien efizientzia areagotzeko.

Egoera horren aurrean, aholkularitza-enpresak ibilbideak kudeatzeko 
tresna bat garatzea planteatu du, enpresak ondokoa egin ahal dezan: 

• Prozesu bakoitzaren kostu logistiko indibidualizatua ezagutu 
(erreala eta azpikontratazioarena).

• Enpresaren ibilbide egokiak eta defizitarioak zehaztu.

• Ibilbide defizitarioei buruzko enpresa-erabakiak hartu, kostuak op-
timizatzeko. 

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak, azkenean, enpresari kostuak hainbat aldagairen arabera ezagutzea ahalbidetuko 
dion tresna bat planteatu du, era horretan ibilbide defizitarioak identifikatu eta erabakiak datu erreal eta 
objektiboetan oinarrituta hartu ahal izan ditzan.

Garatutako tresnaren helburu nagusia da kostu logistiko indibiduali-
zatuak zehaztea, kostu horiek eta prozesu logistikoen kontrola (bilte-
gian zein ibilbidean) hobetzen lagunduko duten erabaki estrategikoak 
hartzeko. Helburu hori lortzeko, honako ekintza hauek egin dira na-
gusiki: 

• Diagnostikoaren definizioa: hainbat datu eskatu zaizkio enpresari, 
aztertzeko eta egungo prozesuak berrikusteko. 

• Ekintza-plana: kostuen datuak atera dira, kostu logistikoa kalkulatu 
da, eta, ondoren, kostuen diagnostikoa hainbat aldagairen arabera 
egiteko aukera emango duen Excel tresna bat sortu da. 

• Jarraipena: ekintza-plana entregatu ondoren, enpresaren jarrai-
pen-plana egin da, tresna inplementatzean sor litezkeen zalantzak 
argitu eta arazoak konpontzeko. 

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Ezarritako tresnak behar zuen informazio-maila dela eta, zailtasun 
batzuk sortu ziren tresna ahalik eta osatuena eta baliagarriena izateko 
behar ziren datu guztiak lortzeko. Hala ere, aholkularitza-enpresak 
eskainitako laguntzari esker, behar zen informazio guztia lortu ahal 
izan zen. 

Bestalde, COVID-19aren pandemiak eragindako osasun-krisia dela 
eta, ezin izan zen bilera presentzialik egin. Hortaz, enpresaren eta 
aholkularitza-enpresaren arteko komunikazioa telematikoa izan zen, 
eta horrek zaildu egin zuen proiektuaren garapena.   

ESPARRUA



Azkenik, lortutako emaitza nagusiak eta proiektuaren garapenak era-
gin dituen aldaketak azpimarratu ditu enpresak:

• Enpresaren kostu logistikoa zein den jakitea eta, zehazkiago, ibilbi-
deen kostu logistikoen arteko konparazio bat lortzea. 

• Ibilbide defizitarioei buruzko erabakiak hartzeko eta, horri esker, 
kostuak optimizatzeko hainbat adierazle izatea. 

• Ibilbideen kudeaketaren kontrol handiagoa, tresnak ibilbide bakoi- 
tzaren kostuei buruz eskaintzen dituen datuei esker. 

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Comercial Urraki SL enpresak azpimarratu duenez, garatutako tresnak konfiantza eta segurtasuna ematen dio 
bere ibilbide-sisteman. Izan ere, orain zehatz-mehatz daki zein den ibilbide bakoitzaren kostu logistikoa, eta 
kudeaketa-erabaki oinarridunak eta egiaztatuak har ditzake. 

Enpresak azpimarratu duenez, ezarritako tresna baliagarria izango da ibilbideen kudeaketaren efizientzia 
bermatzeko, hobetu daitezkeen esparruak ezagutzeko eta etorkizunean kostuak kontrolatuta eduki ahal 
izateko.

ESPARRUA LogistikaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA



Ekonomiko finantzarioaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

28 langile

Vitoria-Gasteiz

Desarrollos Tecnológicos Kintana SL

Produktu metalikoen fabrikazioa, maki-
neriarena eta ekipamenduena izan ezik.

Desarrollos Tecnológicos Kintana SL enpresak Gastei-
zen du egoitza, eta 28 langile ditu plantillan. 1988. ur-
teaz geroztik, konplexutasun eta erantzukizun handiko 
eta eskakizunik handieneko sektoreetarako (hala nola 
presio-elementuen edo aeronautikaren sektoreetarako) 
osagai eta sistema kritikoen produkzioan dago espezia-
lizatuta, serie txikietan zein ertainetan.

Desarrollos Tecnológicos Kintana SL enpresak hazkunde esanguratsua 
izan du azken urte hauetan egiturari, langileei, inbertsioei, bezeroei eta 
proiektuei dagokienez. Hori dela eta, arlo ekonomiko-finantzario osoa 
berregituratzeko beharra du enpresak. Zehazkiago, kostuei buruzko in-

formazio-sistema osatuago bat behar du enpresak, jardueraren erren-
tagarritasuna zein den jakin ahal izateko, eta, era horretan, eskaintzak 
hobeto bideratzeko eta etorkizunerako plangintza eta enpresaren era-
bakiak hobetzeko.

BEHARRA

Enpresak arlo ekonomiko-finantzarioaren berregituraketa bat behar du, bereziki jardueraren errentagarritasuna 
zein den jakitea ahalbidetuko duen kostuei buruzko informazio-sistema osatuago bat garatzera bideratua.

Testuinguru horretan, fabrikazio-aginduen errentagarritasun erreala 
zein den jakiteko tresna bat sortzea proposatu du aholkularitza-enpre-
sak. Horretarako, azaleko orri bat sortu da, eta, haren bidez, fabrika-
zio-agindu bakoitzean erabiliko diren aukera guztiak aldatu eta konbi-
natu ahal izango dira. Azaleko orriak hiru orri bereizi izango ditu: 

• Makinaren kostua

• Langilearen kostua 

• Egituraren kostuak 

Halaber, fabrikazio-agindu bakoitzak amaitu ondoren duen errenta-
garritasun erreala zein den jakiteko behar den egitura eta metodolo-
gia ezarri dira, soilik industria-marjinari dagokionez eta egitura-gastu 
orokorrik gabe. 

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak tresna bat sortzea planteatu du, enpresaren fabrikazio-aginduen informazioaren ikuspegi 
orokor bat lortu ahal izateko eta, zehazkiago, agindu bakoitzaren errentagarritasuna zein den zehatz-mehatz 
jakin ahal izateko.

Tresnaren helburua da enpresak makina bakoitzaren denboren, kar-
gen eta kostuen erregistroari dagokionez gaur egun duen informazio- 
sistema hobetzea eta zabaltzea, eta enpresaren gastu mota guztiak 
eta haien kuantifikazioa egituratzea. Horri guztiari esker, enpresak 
antolamendu osoaren ikuspegia eduki ahal izango du, ikuspuntu eko-
nomiko-finantzariotik.

Helburu horiek honako jarduera hauei esker lortu ahal izan dira: 

• Enpresak erabilitako tresnen berrikuspena eta abiapuntuko diag-
nostikoa.

• Pertsonen eta haien ordainsari-mailen azterketa.

• Enpresaren kostuetan eragina duten zeharkako jardueren konpara-
zioa.

• Kudeaketa ekonomiko-finantzarioko tresnaren diseinua.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA
Azken urte honetan, enpresak ERP bat ezarri du enpresaren barne-
prozesuen eta informazioaren kudeaketa hobetzeko. Dena dela, 
ez zegoen erabat ezarrita, eta fabrikazio-agindu bakoitzaren 
errentagarritasunari buruzko informazioa behar zuen. Hortaz, osatu 
egin behar zen. Ildo horretan, fabrikazio-aginduen errentagarritasuna 
zein den jakiteko aholkularitza-enpresarekin batera sortutako tresna 

lagungarria izan da ERPa osatzeko eta, beraz, enpresari informazio 
egituratuagoa izaten lagunduko dion datu barietate osatuago bat 
lortzeko.

ESPARRUA



Enpresaren ustez, proiektuaren garapenaren bidez lortutako emaitza 
nagusiak honako hauek izan dira:

• Kostuen egiturari eta haiek fabrikazio-aginduei egozteari buruzko 
informazio-maila handiagoa lortu izana eta, era horretan, enpresa-
ren egitura-ezagutza hobetu izana. 

• Fabrikazio-aginduak bidaltzeko, materialak egozteko eta langileen 
orduak azpikontratatu eta egozteko barne-prozedurak sortu izana. 

• Informazio erreala lortzeko eta fabrikazio-aginduak hainbat irizpi-
deren bidez identifikatu edo taldekatzeko behar izango diren infor-
mazio-txostenak zehaztu izana.  

• Enpresako zuzendaritzak bezero bakoitzari balio erantsiaren arabe-
ra zuzendu beharreko baliabideen bereizketa barneratu izana.  

• Fabrikazio-agindu batzuen (bezero mota bakoitzeko bana) errenta-
garritasunari buruzko informazio erreala izatea. Egitura eta plan-
teamendu hori ERPra eraman ahal izango da, automatizatzeko.

Azkenik, azpimarratu beharra dago Hazinnova Hegan agenteak proi- 
ektu osoan bete duen funtsezko zeregina. Izan ere, enpresari lagundu 
dio une oro gauzatze-prozesuan, eta prozesu horren jarraipen sakona 
egin du.  

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Desarrollos Tecnológicos Kintana enpresak azpimarratu duenez, aholkularitza-enpresak enpresan garatu duen 
tresnaren ezarpenak merkatuan lehiatzeko ahalmen handiagoa eskainiko dio, fabrikazio-agindu bakoitzaren 
xehetasunak eta errentagarritasuna ezagutuko baititu.

Enpresak adierazi duenez, ezarritako tresnak egiten den fabrikazio-agindu bakoitzari buruzko ezagutza 
zehatzagoa lortzea ahalbidetzen du, eta horrek etorkizunerako erabakiak hobeto hartzen lagunduko du.  

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Ekonomiko finantzarioa



BezeroakJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

6 langile

Bilbo

Asebrok 2000 SL

Aseguru-agenteen eta aseguru-artekarien 
jardueran diharduen enpresa.

Asebrok 2000 SL enpresa Bilbon kokatuta dago, eta 
6 langile eta 3 bazkide ditu. Aseguru-artekaritzako 
enpresa bat da, eta 25 urte baino gehiago daramatza 
Espainian pertsonei eta enpresei soluzio integralak eta 
berritzaileak ematen. Horretarako, aseguru-soluzioen 
aukera zabala, estaldurarik onenak eta enpresa espor-
tatzaileentzako nazioarteko aseguru-programen di-
seinua eskaintzen ditu.  

Asebrok enpresak, alde batetik, aseguru-etxe multinazional handiek 
bultzatu duten prezio-murrizketaren kulturari aurre egitera bidera-
tutako merkataritza-estrategia bat zehazteko beharra identifikatu 
du, eta, bestetik, enpresak eskaintzen duen balio-ekarpena eta arre-

ta pertsonalizatua estimatzen duten merkatu ertaineko enpresak 
erakartzeko beharra.

BEHARRA

Enpresak bere merkataritza-estrategia berriz zehazteko eta bere bezero potentzialak deskribatzeko eskatu du, 
aseguru-etxe multinazionalekin lehiatu ahal izateko. 

Ildo horretan, aholkularitza-enpresak planteatu du Asebrok enpresa-
rentzat merkataritza-plan berri bat zehaztu eta garatzea. Plan horre-
tan, enpresaren bezero potentzial berrien definizioa eta egungo beze-
roen segmentazioa egingo da.

Aholkularitza-enpresak, zehazki, enpresaren egungo zerbitzuen port-
folioari, enpresak bezero-segmentu bakoitzari eskaintzen dion balioari 

eta eskainitako zerbitzu bakoitzarekin sortutako marjinari buruzko go-
goeta egitea proposatu du. Halaber, bezero mota bakoitzaren kokapen 
estrategikoari eta errentagarritasunari buruzko azterketa bat egitea 
planteatu du, enpresarentzat interesik handiena duten bezeroak iden-
tifikatzeko.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak enpresarentzako merkataritza-plan berri bat garatzea planteatu du, bezero potentzial 
berriak identifikatzeko eta Asebroken zerbitzu bakoitzak eskaintzen duen balioa ezagutzeko.

Proiektuaren helburu nagusiak dira Asebrok enpresari bezero poten- 
tzial berriak identifikatu, lehenetsi eta erakartzeko beharko dituen 
tresnak ematea eta enpresaren egungo bezeroak segmentatu eta 
lehenesteko euskarria ematea. Ildo horretan, honako jarduera hauek 
egin dira proiektuaren barruan: 

• Xede-bezeroaren segmentua zehaztea, enpresarekiko workshop 
baten bidez.

• Asebrok enpresaren bezero potentzial berriak bilatu, identifikatu 
eta lehenestea.

• Enpresaren lehiakide potentzialak identifikatu eta aztertzea.

• Merkataritza-plana garatzea eta merkataritza-helburuei eta egin 
daitezkeen merkataritza-ekintzei buruzko gogoeta egitea.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Proiektua gauzatzean sortutako oztopoei dagokienez, aholkularitza-
enpresa batekin lan egiteko aukeraren aurrean eszeptiko agertu zen 
enpresa hasieran. Gainera, proiektua egiteak lan handia zekarren 
enpresarentzat, eta horrek zaildu egiten zuen ohiko jarduerekin eta 

zereginekin jarraitzea. Hala ere, aholkularitza-enpresak eskainitako 
prestasuna eta hurbiltasuna baliagarriak izan ziren enpresa animatzeko. 
Azkenik, oso pozik geratu ziren lortutako emaitzekin, eta soluzioa 
inplementatzeko fasean sartuta daude bete-betean.

ESPARRUA



Proiektuaren esparruan, honako helburu hauek lortu dira:

• Asebrok enpresaren bezeroen segmentazio objektiboa egitea, ho-
nako alderdi hauen arabera: fakturazio-bolumena, marjina eta balio 
estrategikoa, bezeroari dagokion profila eta bezeroaren potentziala.

• Asebrok enpresaren egungo bezero guztiak honako kategoria 
hauetan segmentatzea: platinoa, urrea, zilarra eta brontzea.

• Euskadin, Nafarroan eta Kantabrian 5.000 bezero potentzial baino 
gehiago identifikatzea, baita bertako lehiakideak ere.

• Eraginkortasun- eta efizientzia-irizpideetan oinarrituta, bezero- 
segmentu bakoitzean bezeroak erakarri eta fidelizatzeko garatu 
beharreko merkataritza-protokoloak eta merkataritza-ekintzak  
zehaztea.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Aholkularitza-enpresak egindako lanari esker, enpresak bezero potentzial berri asko identifikatu ditu. Gainera, 
erakartzeko hainbat jardueraren bidez, enpresaren bezero-zorroa nabarmen handitu ahal izango da.

Asebrok enpresak adierazi duenez, aholkularitza-enpresak egin duen bezero-segmentazioari esker bere bezero-
zorroa zer egoeratan dagoen jakin ahal izan du, eta baliorik handiena ematen dioten bezeroak lehenetsi eta 
fidelizatu ahal izan ditu.

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Bezeroak



Barne-prozesuakJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

9 langile

Errenteria

Balbino e Hijos SL

Kojineteak, engranajeak eta transmisio-orga-
no mekanikoak fabrikatzen dituen enpresa.

Balbino e Hijos SL enpresa Errenterian kokatuta dago 
eta 9 langile ditu. Duela 25 urte baino gehiago sortu-
tako familia-enpresa bat da, eta transmisio, errodadura, 
eragintza, teknika lineal, garraiagailu eta iragazketako 
osagaien salerosketan dihardu. Teknologia aurreratuko 
soluzio pertsonalizatuak eta integralak eskaintzen ditu 
potentzia-transmisioaren sektorean.

Balbino e Hijos SL enpresak bere prozesuei eta lan egiteko moduei 
buruzko gogoetarako denbora bat hartzeko eta egungo prozesuak ho-
betzea ahalbidetuko duten soluzioak ezartzeko beharra planteatu du. 
Hala, lehenik eta behin, enpresan aldatu beharreko prozesuak identifi-

katu behar zituen, eta, identifikatu ondoren, soluzioen ezarpenean lan 
egin behar zuen, aholkularitza-enpresarekin batera. 

BEHARRA

Enpresak bere barne-prozesuak berrikusteko eskatu du, efizientzia-gabeziak identifikatzeko eta egungo 
prozesua hobetzea eta efizienteago bihurtzea ahalbidetuko duten soluzioak ezartzeko. 

Testuinguru horretan, aholkularitza-enpresak adierazi du enpresaren- 
tzako soluziorik egokiena aurkitzeko abiapuntua prozesuak zehazteko 
metodologia (erakunde baten prozesu osoaren azterketa) erabiltzea 
dela, efizientzia-gabezia nagusiak identifikatu eta lehenesteko.

Hortaz, aholkularitza-enpresak eta enpresak berak eskaintzen mer-
kataritza-jarraipenerako prozesu berri baten sorkuntzan eta biltegia-
ren kudeaketaren diseinu berrian lan egitea planteatu dute. Gainera, 

ezarritako merkataritza-jarraipenerako prozesu berriak honako hauek 
biltzen ditu:

• Zeregin bakoitzaren arduradunak.

• Zeregin bakoitzaren egutegia.

• Eskaintzen jarraipen zehatza.

• Antolamendu handiagoa eta, beraz, prozesuaren efizientzia handiagoa.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak eta enpresako langileek egindako gogoeta-prozesutik ondorioztatu zenez, eskaintzen 
merkataritza-jarraipenerako prozesu berri bat sortu eta biltegiaren kudeaketa-prozesua berriz diseinatu behar zen.

Proiektuaren helburu nagusia da Balbino e Hijos SL enpresaren  
barne-prozesuak zehaztea, eta, horretarako, enpresaren efizien- 
tzia-gabezia nagusiak (hots, enpresan eraginik handiena dutenak) 
identifikatu eta lehenestea. Ildo horretan, honako jarduera hauek egin 
dira proiektuaren barruan: 

• Identifikatutako efizientzia-gabezia nagusien inguruko hobekun- 

tzak zehaztea. 

• Hobekuntzak egiteko ekintza-plana zehaztea (zereginak, arduradu-
nak eta gauzatzeko epeak barnean hartuta). 

• Ekintza-planaren jarraipena egitea (abian jarri zenetik) eta blokeoak 
identifikatzea. 

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Proiektua gauzatzean sortutako oztopoei dagokienez, enpresa 
eszeptiko agertu zen hasieran, aholkularitza-enpresa batekin lan 
egiten zuen lehen aldia baitzen. Ildo horretan, aholkularitza-enpresak 
agertutako prestasunari eta hurbiltasunari esker, konfiantza-giro bat 

sortu zen eta enpresako pertsona guztiak aktiboki inplikatzea lortu 
zen. Horren erakusgarri, enpresa prest dago Hazinnova ekimenean 
berriz parte hartzeko, proiektu honen emaitzei esker.

ESPARRUA



Egindako prozesu-zehazteak honako emaitza hauek izan ditu enpresa-
rentzat:

• Enpresaren eskaintzen merkataritza-jarraipenerako prozesu berri 
bat eta ekintza-plan xehatu bat izatea.

• Gomendioei buruzko txosten bat eta enpresako biltegiaren kudeake-
tari buruzko etorkizunerako ekintza-plan bat izatea.

• Enpresako pertsona guztiak gogoeta egiteko, efizientzia-gabeziak 
identifikatzeko eta hobekuntzak ezartzeko prozesuan inplikatzea.

Azkenik, azpimarratu beharra dago Hazinnova Oarsoaldea agenteak 
proiektuaren jarraipenean bete duen funtsezko zeregina. Gainera, une 
oro lagundu dio enpresari proiektua gauzatzeko prozesuan.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Enpresak adierazi duenez, talde osoa gogoetan eta efizientzia-gabezien identifikazioan inplikatu izanari esker, 
merkataritza-jarraipenerako sortu den prozesu berria ez da hirugarren batek zehaztutako prozesu bat, propio 
gisa sentitzen den prozesu bat baizik.

Balbino e Hijos SL enpresak azpimarratu duenez, aholkularitza-enpresak eskainitako prestasuna eta 
erraztasunak funtsezkoak izan ziren talde osoak ideiak sortzeko eta, horren ondorioz, merkataritza-
jarraipenerako prozesu berri bat ezartzeko.

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Barne-prozesuak



PertsonakJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

24 langile

Olaberria

Bodegas Elosegi SL

Ardoak eta likoreak egiten, banatzen eta 
merkaturatzen dituen enpresa.

Bodegas Elosegi SL enpresak Olaberrian du egoitza. 
Belaunaldiz belaunaldi egin du bidea, eta 100 urtetik 
gorako historia du gaur egun. Azken urteetan, ahalegin 
handia egin du eta igo egin du bere profesionalizazio- 
eta espezializazio-maila, mundu osora esportatzera  
iritsi arte. Enpresaren ezaugarri bereizgarria une bakoi- 
tzerako ardorik egokiena zein den jakitea da.

Bodegas Elosegi enpresako produkzio-sailak lan-giro indibiduala izan 
du orain arte, eta hobetu beharreko esparruak ditu langileen arteko 
lankidetzari dagokionez. Enpresak langileak motibatzeko eta, era ho-

rretan, talde-lana, malgutasuna eta lagunartekotasuna sustatzeko 
proiektu bat egin behar zela ikusi zuen. 

BEHARRA

Bodegas Elosegi enpresak, produkzio-sailean dagoen lan-giro indibidualaren aurrean, enpresako lan-giroa 
hobetzeko eta plantilla motibatuta edukitzeko proiektu bati ekin zion.

Testuinguru horretan, aholkularitza-enpresak enpresako langileei 
lan-giroari buruzko inkesta bat egitea proposatu du alternatiba gisa. 
Bodegas Elosegui enpresako lan-giroari buruzko azterketa egiteko, ho-
nako ekintza hauek egin ziren:

• Gogobetetasuna edo gogobetetasunik eza dakarten faktoreak  
zehaztea.

• Ikerketa-metodoak aplikatzea.

• Egoeraren azterketa eta diagnostikoa egitea.

• Giza baliabideak kudeatzeko tresnak diseinatzea.

Lan-giroaren diagnostikoan, langileek zehaztu diren faktoreez duten 
pertzepzioa zein den ikusiko da, eta giza baliabideak kudeatzeko era-
biltzen diren tresnen balorazioa jasoko da, sor daitezkeen gatazkak 
konpontzeko eta enpresaren helburuak lortzeko egokiagoak diren 
beste tresna batzuk diseinatze aldera.

Ildo horretan, aholkularitza-enpresak honako esparru hauek hobetzea 
proposatu du: soldata-politika, garapen profesionala, barneko komunika-
zioa eta harremanak, eta enpresa-kultura.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak langileei lan-giroari buruzko inkesta bat egitea proposatu zuen, haien gogobetetasun-egoera 
zein zen jakiteko, sortutako gatazkak konpontzeko eta detektatutako aukerak hobetzen lagunduko duten giza 
baliabideentzako tresnak diseinatzeko.

Bodegas Elosegi enpresako langileei lan-giroari buruz egindako 
azterketak honako hau zuen helburu: 

• Lan-giroari lotutako hainbat gairen inguruko errealitatearen 
diagnostikoa egitea.

• Hobetzeko esparruak detektatzea.

• Lan-giroak langileen portaeran duen eragina ezagutzea.

• Giza baliabideak kudeatzeko estrategia eta jardunbideak 
enpresaren behar errealetara egokitzea.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Enpresak eta aholkularitza-enpresak adierazi dutenez, ez dute 
eragozpenik izan lan-giroari buruzko azterketa egiteko garaian. 

Dena dela, COVIDak eragindako osasun-krisia dela eta, proiektua 
gauzatu ondoren hartutako neurri guztiak abian jartzean ezin 

izan dituzte inplementatu nahi zituzten guztiak. Hala ere, enpresa 
aholkularitza-enpresak egindako gomendioak aplikatzen hasi da, eta 
oso pozik dago lortzen ari den emaitzekin.

ESPARRUA



Azkenik, lortutako emaitza nagusiak eta proiektuaren garapenak era-
gin dituen aldaketak azpimarratu ditu enpresak:

• Lan-giroari buruzko azterketaren bitartez langileen gogobetetasun 
erreala ezagutzea (taldearen % 70 dago pozik).

• Langileak proiektu komunean inplikatuago edukitzen lagunduko 
duen kudeaketa-eredua apalankatzeko arazoak eta indarrak identi-
fikatzea.

• Barne-entzuteak enpresan duen garrantzia ezagutzea. Izan ere, ara-
zoak eta indarrak ezagutzea eta, era horretan, pertsonen eta haien 
itxaropenen kudeaketa enpresaren helburuetara egokitzea ahalbi-
detzen du.

• Barne-komunikazioak enpresan duen garrantzia ulertzea. Informa-
zioa eta mezuak talde osoari helarazi behar zaizkio, langileak enpre-
sako kide izatearen sentsazioa sendotzeko.

Azkenik, azpimarratu beharra dago Hazinnova Elikadura Klusterra agen-
teak proiektu osoan bete duen funtsezko zeregina. Izan ere, une oro la-
gundu dio enpresari gauzatze-prozesuan, eta prozesu horren jarraipen 
sakona egin du.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Bodegas Elosegi enpresak adierazi duenez, langileen gogobetetasun-maila ezagutzea da taldea motibatzen 
hasteko eta taldeko kidea izatearen zentzua suspertzeko abiapuntua.

Enpresak adierazi duenez, proiektuaren lorpen nagusiak hobetu beharreko esparruak detektatzea eta enpresak 
etorkizunean inplementatu beharreko ekintzak zehazteko (eta, era horretan, detektatutako aukerak hobetzeko) 
ibilbide-orria zehaztea izan dira.

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Pertsonak



LogistikaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

25 langile

Amorebieta-Etxano

Jeremías España SA

Keak eta gasak husteko produktu metali-
koak (tximiniak) fabrikatu eta saltzen dituen 
enpresa.

Jeremías España SA enpresa Amorebieta-Etxanon koka-
tuta dago, eta 25 langile ditu plantillan. 2007. urtean 
sortu zen, eta keak eta gasak husteko produktu metali-
koak fabrikatzen eta saltzen ditu. Errekuntza eta airez-
tapenaren produktuak husteko tximinia modular meta-
likoen fabrikatzaile nagusia da.

Jeremías España SA enpresako biltegiaren produkzio-maila oso txi-
kia izan da azken urteetan. Hori dela eta, enpresak berriz zehaztu 
behar du biltegiaren egungo prozesua, sortutako defektibitate-maila  

murrizteko eta biltegiaren zein langileen produktibitatea handitzeko. 
Era horretan, erabilitako baliabideen superabita eta langileek biltegia-
ren kudeaketan dituzten gehiegizko funtzioak murriztuko dira. 

BEHARRA

Enpresak biltegiko prozesuak berriz zehazteko eta, era horretan, biltegiko produktibitatea handitzeko eta 
eskariaren kudeaketaren efizientzia areagotzeko beharra detektatu du.

Zirkunstantzia horren aurrean, aholkularitza-enpresak planteatu du 
biltegia kudeatzeko eta inbentarioaren/stockaren kontrola eta fida-
garritasuna eta biltegiaren beraren efizientzia areagotzeko baliagarria 
izango den aginte-koadro bat diseinatzea.  Halaber, aginte-koadroak 
bete beharreko betekizunak zehazten dituen txosten bat landu da. 
Aginte-koadroaren bidez, honako alderdi hauetan lagundu nahi zaio 
enpresari:

• Biltegiaren produktibitatea hobetzea.

• Desplazamendu-denborak murriztea.

• Irteeren plangintzak aztertzea.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak biltegiaren kudeaketa hobetu eta produktibitatea handituko duen aginte-koadro logistiko 
bat diseinatzeko soluzioa proposatu du.

Aginte-koadroaren diseinuaren helburu nagusia da biltegiaren 
produktibitatea hobetzea eta, horretarako, eskuragarri dauden datuen 
azterketa egitea eta aginte-koadroan bertan txertatu beharreko 
adierazleak ematea. Proiektua gauzatzeko, honako jarduera hauek 
egin dira: 

• Biltegiaren datuak, sarreren albaranak eta irteeren albaranak  
aztertzea. 

• Aginte-koadroaren adierazleetarako irizpideak zehaztea.

• Aginte-koadro logistikoa diseinatzea.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Proiektua gauzatzeko garaian enpresak izan duen oztoporik handiena 
osasun-krisiaren ondorioz bilera presentzialak egiteko ezintasuna izan da.

Bestalde, proiektua gauzatu ondoren, enpresak kokapena aldatu du, 

eta, beraz, biltegiak aldatu egin dira. Ildo horretan, diseinatutako 
aginte-koadro logistikoa ezartzeko prozesuan sartuta dago enpresa 
gaur egun.

ESPARRUA



Enpresak adierazi duenez, proiektuaren garapenaren ondoriozko lor-
pen nagusiak eta biltegiaren gaineko inpaktu nagusiak honako hauek 
izan dira:

• Biltegirako aginte-koadro bat inplementatzeko behar diren tresnak 
eta adierazleak zehaztea.

• Biltegiko prozesuaren eta, zehazkiago, biltegiaren kudeaketa hobe-
tuko duen biltegiko irteeren plangintzaren azterketa bat izatea.

• Biltegiaren produktibitatea eta barne-kudeaketa hobetzea.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Jeremías España SA enpresak biltegiko langileen produktibitatearen gorakada eta egindako eskaeren 
jarraipen zehatzagoa eta eraginkorragoa egiteko aukera azpimarratu ditu aginte-koadroaren diseinuarekin 
lortutako onura gisa.

Enpresak adierazi duenez, aginte-koadro logistiko bat sortzea baliagarria izango da biltegiaren produktibitatea 
handitzeko, eskaeren eskariaren kudeaketak behar duen hobekuntzatik abiatuta.

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Logistika



ProdukzioaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

17 langile

Galdakao

Metalúrgica de Bengoetxe SA

Burdinaren eta altzairuaren produktuak eta 
ferroaleazioak fabrikatzen dituen enpresa.

Metalúrgica de Bengoetxe SA enpresa Galdakaon du 
egoitza, eta 17 langile ditu plantillan. 40 urte baino  
gehiago daramatza objektu, pieza, makina zati edo  
makina osoetarako burdinaren eta altzairuaren produk-
tuak eta ferroaleazioak fabrikatzen.

Enpresak hainbat tailerretan egiten du bere jarduera, eta, bertan, man-
drinoen eta trefilagailuen fabrikazioa errepide baten bidez bereizitako 
bi nabe independentetan banatuta dago. Nabe bakoitzean egin beha-
rreko prozesuak direla eta, enpresak materialak nabe batetik bestera 

eraman behar ditu behin eta berriz. Desplazamendu horiek dakarten 
produktibitate-galera dela eta, enpresak tailerrak berregituratzea 
erabaki du. Horren ondorioz, tailer bat erabiltzeari utzi, eta elementu  
horien produkzioa tailer bakar batean kontzentratu du. 

BEHARRA

Metalúrgica de Bengoetxe enpresak bere jarduera tailer bakar batean kontzentratzea erabaki du, eta, 
horretarako, ezinbestekoa da instalazioa berregituratzea, enpresaren prozesuak optimizatzeko.

Aholkularitza-enpresak, enpresak pentsatuta zuen Lay-Outa berrikusi  
ondoren, hobetu beharreko hainbat alderdi zeudela ikusi zuen eta,  
produktu-familiak, bezeroarentzako zerbitzu-prozesua, salmentak, materia-
len fluxuak eta etorkizuneko ekipamendu-premiak aztertu ondoren, man-

drinoen eta trefilagailuen produkzio-prozesuak instalazio bakar batean in-
tegratzeko Lay-Out berri bat egitea proposatu zuen, fluxuak eta espazioak 
optimizatzeko. 

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak, azkenean, fluxuak zein espazioak optimizatzeko instalazio bakar bat integratzeko Lay-Out 
berri bat egitea proposatu du. 

Lay-Out berriaren helburu nagusia da enpresak produkzio-prozesuaren 
efizientzia hobetzea (lehiakorragoa izan dadin) eta alde batetik mate-
rialen alferrikako desplazamenduek eta, bestetik, balio gutxiko zeregi-
netan emandako denborak eragindako kostuak saihestea. 

Horretarako, honako jarduera hauek egin dira: 

• Hobetzeko aukerak identifikatzea, aurreko ekitaldietako (2018. eta 
2019. urteetako) salmenten azterketaren eta 2020rako salmen-
ta-proiekzioaren bidez. 

• Honako esparru hauek aztertzea: egungo instalazioaren antolamen-
dua, material-fluxuak, 2020. urterako makineria-beharrak eta etor-
kizunerako beharrak. 

• Lay-Out berria diseinatzea, diseinu-jarraibideak eta ager daitezkeen 
mugak kontuan hartuta. 

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Proiektua gauzatzean agertu diren oztopoei dagokienez, adierazi beharra 
dago proiektua abiarazteko prozesuaren hasieran enpresako langile askok 
errezeloak zituztela aholkularitza-enpresari laguntzeko eta planteatutako 
soluzioa inplementatzeko, proposatutako Lay-Outak aldaketa ugari 

baitzekartzan. Onarpen handiagoa lortzeko, langilerik gazteenek 
proiektuan parte hartzeko aukera bultzatzea erabaki zen, jarrera irekiagoa 
agertu baitzuten aldaketen aurrean. 

ESPARRUA



Azkenik, aholkularitza-enpresarekiko lankidetzari esker, enpresak  
honako emaitza hauek azpimarratu ditu: 

• Egungo egoera aztertu eta hobetzeko aukerak identifikatu dira. 

• Etorkizunerako beharrak zehaztu dira. 

• Mandrinoak eta trefilagailuak fabrikatzeko behar diren produkzio- 
baliabide guztiak instalazio bakar batean biltzen dituen eta, horri  
esker, nabeen arteko desplazamenduak saihesten dituen Lay-Out bat 
diseinatu da.

• Ezarpen-plan bat zehaztu da.

• Produkzio-prozesua optimizatu egin da, materialen alferrikako des-
plazamenduak eta balio txikiko zereginetan emandako denbora  
saihestu baitira.

Azkenik, azpimarratu beharra dago Hazinnova FVEM agenteak proiek-
tuaren jarraipenean bete duen funtsezko zeregina. Gainera, une oro la-
gundu dio enpresari proiektua gauzatzeko prozesuan.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Metalúrgicas de Bengoetxe enpresak balio handia eman dio aholkularitza-enpresak esperientziarik 
handieneko langileen hasierako errezeloak gainditzeko eta azkenean langile guztiek proiektua onartu zezaten 
eta proiektuan inplika zitezen lortzeko erakutsi duen gaitasunari. 

Instalazio bakar batean antolatzea lagungarria izan da egiten duten jardueran ardazteko, produktibitatea 
handitzeko eta, era horretan, materiala tailer batetik bestera lekualdatzearen kostuak eta horretan emandako 
denbora murrizteko. 

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Produkzioa



PertsonakJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

39-41 langile

Etxebarria

MIBA S.COOP

Abeletxeko animaliak elikatzeko produktuak 
fabrikatzen dituen enpresa.

MIBA enpresak 1963. urtean hasi zuen bere jarduera, 
Markinan, eskualdeko nekazaritza- eta abeltzaintza- 
ustiategiei laguntzeko helburuarekin. Gaur egun, erre-
ferentziazko kooperatibetako bat da sektorean, eta 
Euskal Autonomia osora eta probintzia mugakideetara 
iristen da, Etxebarrian, Markinan, Igorren eta Aramaion 
dituen lau zentroen bitartez.

2020ko urrian, MIBA kooperatibak produkzio-fabrika berri bat erosi 
zuen, negozio-bolumena eta zerbitzu sorta handitzeko asmoz. Horrek 
lanpostuen bikoiztasuna eragin zezakeen, eta langileen berregitura- 

keta egin behar zen. Enpresak bere lanpostuen profilak berrikusi behar 
zirela ikusi zuen, era horretan pertsonen arloa finkatzeko. 

BEHARRA

Fabrika berri baten erosketaren ondorioz, MIBAk kooperatibako lanpostuen profilak berrikusteko beharra du.

Egoera horren aurrean, aholkularitza-enpresak planteatu du kooperati-
baren organigramaren definizioa eta lanpostu-zerrendaren deskribapena 
egitea. Horretarako, aholkularitza-enpresak enpresaren egungo barne- 

funtzionamendua eta lanpostu bakoitzari lotutako funtzio eta zeregin  
nagusiak aztertu ditu. Halaber, enpresarekin batera, lanpostuak baloratze-
ko irizpideen graduazioa zehaztu du.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak, azkenik, kooperatibaren organigramaren definizioa eta lanpostu-zerrendaren deskribapena 
egiteko soluzioa proposatu du.

Organigramaren definizioaren eta lanpostuen deskribapenaren hel-
burua da kooperatibaren barne-berrantolamendua egitea, pertsonen 
arloa finkatzeko. Helburu hori lortzeko, honako jarduera hauek egin 
dira:

• Kooperatibaren barne-funtzionamenduaren abiapuntuko  
diagnostikoa.

• Organigramaren eta haren balorazio-irizpideen definizioa eta  
diseinua.

• Lanpostuen deskribapen-fitxak lantzea.

• Organigramaren balorazio-irizpideen fitxa egitea.

• Plantillari proiektuaren berri emateko jarraibideen deskribapena.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Kooperatibak adierazi duenez, proiektua gauzatzean agertu den 
eragozpenik handiena COVIDak eragindako osasun-krisiaren ondorioz 
bilerak era presentzialean egiteko ezintasuna izan da. Izan ere, horrek 
zaildu egin du lanpostuen definiziorako elkarrekin egin zuten prozesuan 

erabakiak hartzea. Hala ere, kooperatiba oso pozik agertu da aholkularitza-
enpresak eskainitako prestasunarekin eta erraztasunekin, baita proiektua 
gauzatzean lortu den emaitzarekin ere.

ESPARRUA



Azkenik, kooperatibak proiektua gauzatzean identifikatu dituen emaitza 
nagusiak honako hauek izan dira: 

• Kooperatibaren barne-berrantolamendua egin da, egitura orokorrari 
eta lanpostuei dagokienez bereziki.

• Langile bakoitzari organigramaren eta lanpostuen deskribapen- 
fitxen berri eman zaio, aholkularitza-enpresak ezarritako jarraibi-
deen arabera. Gainera, betetzearen jarraipena egin da.

• Lanpostuak baloratzeko proiektuari hasiera eman zaio.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

MIBA kooperatiba pozik agertu da lortutako emaitzekin, eta proiektuaren bigarren faseari hasiera ematea 
planteatu du jada. Fase horretan, bazkide langileentzako ordainsari-eskala bat egingo da.

Kooperatibak adierazi duenez, lanpostuen deskribapen bat eta lanpostu bakoitzerako balorazio-irizpideak izatea 
aparteko motibazio-iturria izan da langileentzat.

ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA Pertsonak



ESPARRUA Ekonomiko finantzarioaJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

10 langile

Barakaldo

Sainz e Hijos Logística SL

Salgaien logistikan eta garraioan (eta, 
funtsean, pelleten horniduran) diharduen 
enpresa

Sainz e Hijos Logística SL enpresak Barakaldon du egoi-
tza, eta 10 langile ditu plantillan. 2002. urtean sortu 
zen eta salgaien lurreko garraioan, merkaturatzean eta  
banaketan dihardu, eta, bereziki, pelleten horniduran 
(fakturazioaren % 75 gaur egun).

Azken urteetan, Sainz e Hijos SL enpresa egoera ekonomiko-finan- 
tzario zailean zegoen, negozioaren bilakaerari buruzko egiazko infor-
maziorik ez izatearen ondorioz. Hortaz, enpresak irauli egin behar du 

egoera hori, eta, horretarako, emaitzen kontuetan izandako galerak 
eta zorpetze-maila murriztu behar dira. 

BEHARRA

Sainz e Hijos SL enpresak azken urte hauetan enpresaren emaitzen kontuetan izandako galerak eta 
zorpetze-maila murrizteko beharra detektatu du.

Egoera horren aurrean, aholkularitza-enpresak planteatu du ad hoc 
tresna bat garatzea (finantza-kudeaketaren arduradunak enpresaren 
bilakaera ekonomiko-finantzarioaren bilakaeraren kontrol handiagoa 
izan dezan) eta, ondorio gisa, egungo egoera zein den jakitea ahalbi-
detuko duen eta enpresaren etorkizunerako ekintza-plan bat garatzea 
erraztuko duen enpresaren kudeaketa-plan bat sortzea. Garatutako 
tresnak honako alderdi hauek kontrolatzeko aukera ematen du:

• Finantzaketa-plana berrikustea, parametro nagusiak aztertzea eta 
etorkizuneko finantza-posizioaren oreka ezartzea.

• Negozioaren egitura ekonomikoaren modelizazio bat egitea, etor-
kizunerako hipotesiak egiteko.

• Enpresaren jardueraren etorkizuneko errentagarritasuna hilero  
aurreratzea.

• Informazio ekonomiko-finantzarioaren xehetasuna eta zehaztasuna 
hobetzea.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak, azkenean, neurriko tresnak garatzeko soluzioa planteatu du, finantza-kudeaketaren 
kontrol handiagoa lortzeko eta zuzendaritzarentzako informazioak xehetasun handiagoa izateko.

Tresna horren garapenaren helburu nagusia da zuzendaritzari enpre-
saren egoerari buruzko informazio xehatuagoa ematea, erabakiak 
hartzeko prozesua optimizatzeko eta konpainiaren etorkizuneko bide-
ragarritasuna lantzeko. Horretarako, honako jarduera hauek egin dira:

• Enpresaren egoeraren abiapuntuko diagnostikoa.

• Enpresaren errealitatearen arabera parametrizatutako tresna bat 
garatzea, plangintza ekonomiko-finantzarioa egiteko.

• Ezarritako tresnak erabiltzeko prestakuntza enpresako arduradu-
nentzat.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Hala ere, hainbat eragozpen eta arazo sortu ziren enpresak soluzioa 
ezarri zuenean, informazioa biltzeko garaian: 

• Enpresaren egoera ekonomikoaren ikuspegi xehatua izatea.

• Kostuen egozpenari buruzko informazioa biltzea.

• Ordainketen jarraipena egitea. 

Ildo horretan, finantza-kudeaketarako tresna sortu izana funtsezkoa 
izan da agertutako oztopoak gainditzeko. Halaber, enpresak argitu 
du etorkizunera begira duen erronkarik handiena tresna etengabe 
efizientziaz erabiltzea eta elikatzea dela.



Azkenik, lortutako emaitza nagusiak eta proiektuaren garapenak era-
gin dituen aldaketak azpimarratu ditu enpresak:

• Kontrol handiagoa enpresaren kudeaketan, egungo eta etorkizune-
ko negozio-eredua ezagutzeko eta erabakiak hartzea optimizatuko 
duen eta erabakiak hartzean lasaitasuna emango duen informazio 
gehiago izateko garatutako tresnen bidez.

• Enpresaren egungo bideragarritasuna ezagutzea, enpresaren etor-
kizuneko plangintza gauzatuko duten ekintzak egin ahal izateko.

• Kontabilitate-informazioko sistema onbideratzea eta, ildo horre-
tan, errealitatearekin bat ez datozen eta azken urteetako kudeake-
ta eskasaren ondorioa diren zenbatekoak likidatzea.

• Jarraipen- eta kontrol-prozesua sistematizatzea, enpresaren ba-
rruan ohitura gisa txertatzeko eta bilakaeraren funtsezko adie-
razleak kontrolatzeko behar den zorroztasunarekin.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Sainz e Hijos Logística SL enpresak azpimarratu duenez, tresnak lasaitasuna ematen du, aukera ematen 
baitu enpresaren bideragarritasuna ezagutzeko, informazioaren xehetasunak duen garrantzia ulertzeko eta 
enpresaren etorkizuna planifikatzeko gaitasuna eta ezagutza izateko.

Enpresak adierazi duenez, tresna baliagarria da negozioaren ikuspegi profesionalago bat izateko, eguneroko 
bizitzan aplikatzeko interesa eta beharra pizteko, jarduera eta zereginak jarduerari buruzko informazio gehiago 
lortzera bideratzeko eta epe luzera pentsatu ahal izateko.

JARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA ESPARRUA Ekonomiko finantzarioa



ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

48 langile

Tolosa

Talleres Bidegain SA

Produktu metalikoak (itxitura-elementuak, 
kitak eta abar) fabrikatzen dituen enpresa

Talleres Bidegain enpresak Tolosan du egoitza, eta 40 
urteko historia du. Itxitura-elementuak, kitak eta balbu-
la-osagaiak fabrikatzean eta Estatuko eta nazioarteko 
bezeroak malgutasun handiz hornitzean espezializatuta 
dago. Enpresaren jarduketa-esparrua eskakizun-maila 
handiko sektoreetara bideratuta dago, hala nola petro-
liora eta gasera, sektore nuklearrera, industria kimikora, 
paperera eta uraren sektorera. 

Bidegain enpresak ordena- eta garbitasun-metodologia bat eza-
rri behar zuen tailerraren produkzio-instalazioan eta, zehazkiago,  
sekzioetako batean, eremu pilotuko ikuspegi batekin, metodologia  

horren ezarpen orokorra diseinatu eta dimentsionatzeko. Horren  
bidez, produkzio-instalazioaren efizientzia handitu eta, beraz, enpresa-
ren lehiakortasuna hobetu nahi zen. 

BEHARRA

Talleres Bidegain enpresak bere produkzio-instalazioan ordena- eta garbitasun-metodologia bat 
ezartzeko (eta, era horretan, efizientzia eta lehiakortasuna hobetzeko) beharra identifikatu zuen.

Egoera horren aurrean, aholkularitza-enpresak planteatu du 5S meto-
dologia ezartzea eta, horretarako, talde-lanean oinarritutako ikuspegi 
bati jarraitzea, ordenaren eta garbitasunaren arloan lortutako aldake-
ta arin ikusteko aukera emango duten ekintza bizkorrak egiteko. Ildo 
horretan, aholkularitza-enpresak 5S metodologia ezarri zuen, haren 
zutabeen bidez:

• Sailkapena: behar ez diren elementuak desagerraraztea.

• Ordena: behar diren elementuak antolatzea eta bakoitzerako 
kokapen bat zehaztea.

• Garbitasuna: kutsadura-iturriak desagerrarazteko aukera emango 
duten sistemak ezartzea.

• Ikusizko kontrola: ikusizko kontroleko sistemak ezartzea, edozein 
akats identifikatzeko.

• Ohitura: enpresaren kultura lan egiteko modu berrietara egokitzea.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak produkzio-instalazioan 5S metodologia ezartzea iradoki du. Metodologia hori 
tailerreko elementu guztien ordenan, garbitasunean eta kontrolean oinarrituta egongo da.

Proiektuaren helburu nagusia da ORBINOX mekanizazio-zentroen ere-
muan esperientzia pilotu baten bidez ordena- eta garbitasun-progra-
ma (5S metodologia) ezartzeko aholkularitza ematea. Proiektu horren 
helburuak lortzeko, honako jarduera hauek egin dira:

• Proiektuaren azpiegitura zehaztea.

• Prestakuntza teorikoa ordenari eta garbitasunari lotutako kontzep-
tuetan eta metodologian (5S).

• Desbideratzeen identifikazioa eta haietako bakoitza hobetzeko 
proposamena.

• Workshopa gauzatzea: proposatutako antolamendu-hobekuntzak 
eta hobekuntza teknikoak ezartzea.

• Estandarrak eta etorkizunerako jarraipen-sistematika zehaztea.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Proiektua gauzatzean agertutako oztopoei dagokienez, Talleres 
Bidegain enpresak azpimarratu du zaila eta nekeza izan dela 
enpresarentzat (eta, funtsean, langileentzat) proiektua egiteko bi 
langile jarri behar izana.

Edonola ere, 5S metodologiaren ezarpenak enpresak berak egiten 
zituen prozesuak eta prozedurak egiten eta zehazten lagundu du. 
Halaber, enpresak adierazi duenez, langileek ilusio handia dute 5S 
metodologia ezartzeko.

Produkzioa



Enpresak adierazi duenez, proiektuaren garapenarekin lortutako 
emaitza nagusiak eta proiektuak enpresan eragin dituen aldaketak  
honako hauek dira:

• Eraldaketa handia lortu da eremu pilotu gisa aukeratutako mekani-
zazio-zentroen eremuaren ordenan eta garbitasunean.

• Eraldaketa-prozesua amaitu da, enpresa garbitzeko plan zorrotz bat 
ezartzearen bidez.

• Auditoria-plan zehatz bat erabili da desbideratzeak identifikatzeko 
eta ordena- eta garbitasun-metodologia ezarri ahal izateko.

Azkenik, azpimarratu beharra dago enpresak bere eraldaketa-proze-
suarekin jarraitzen duela eta 5S metodologia tailerreko gainerako  
sekzioetara estrapolatzeko lanean ari dela.

EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Talleres Bidegain enpresak azpimarratu duenez, proiektua eta programatutako auditoriak gauzatzeari esker 
tailerraren egoera idealaren desbideratzeak identifikatuko dira eta, haietan oinarrituta, zuzentzeko ekintzak 
zehaztuko dira.

Ordenari eta garbitasunari lotutako 5S metodologiaren ezarpenari esker, tailerrean prozesu-orri bat abian 
jartzen denean langileek jakingo dute zer tresna erabili behar dituzten eta zehazki non kokatu behar dituzten.

JARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA ESPARRUA Produkzioa

Lehen

Orain



ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

6-10 langile

Barakaldo 

Lentitech SL  

Enpresak produktu optikoak fabrikatzen 
ditu

Lentitech SL enpresak Barakaldon du egoitza, eta pro-
duktu optikoak fabrikatzen ditu 2017. urteaz geroztik. 
Gaur egun, bi marka erregistratu ditu Europar Batasu-
nean, baita kalitate handiko leiar optikoen logoa eta 
tanpografia ere. 

Diseinu industrialak eta markak erregistratzeko prozesuaren konplexu-
tasuna dela eta, enpresak agente espezializatu baten aholkularitza 
eta laguntza behar du, Europar Batasuneko Jabetza Intelektualaren  

Bulegoan (EUIPO) begiak aztertzen dituen aparatu baten diseinu in-
dustrialaren erregistroa eta aparatuaren neurketatik lortutako leiarre-
tan inprimatu beharreko logoaren marka-erregistroa egiteko. 

BEHARRA

Enpresak laguntza espezializatua behar du EUIPO bulegoan diseinu industrial bat eta marka bat 
erregistratzeko eskaerak egiteko.

Kasu honetan enpresak bere beharra aurrez identifikatuta zuenez 
gero, aholkularitza-enpresaren lana aipatutako erregistro-eskaerak 
egiteko aholkularitza eta laguntza eskaintzea izan da.  

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak aholkularitza eta laguntza eskaini dio enpresari EUIPO bulegoan diseinu industriala 
eta marka erregistratzeko eskaeren prozesu osoan. 

Proiektuaren helburu nagusia izan da enpresari erregistro-eskaerak 
aurkeztean agertzen diren oztopoak gainditzeko bidezkoak diren 
ekintzak egiten laguntzea, markaren eta diseinu industrialaren erre-
gistroa lortzeko. Horretarako, honako jarduera hauek egin dira:

• Enpresak markarekin eskainitako edo eskaini beharreko produktu/
zerbitzuetarako Niza klaseak eta diseinu industrialerako Locarno 
klasea identifikatzea. 

• Produktu eta zerbitzuen marka EBn erregistratzearen bideragarri-
tasuna aztertzea. 

• Aztertutako markak EUIPO bulegoan erregistratzeko eskatzea.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Diseinua erregistratzeko eskaerak ez du oztopo esanguratsurik 
izan diseinua berritzeko. Hala ere, markak antzekotasunak zituen 
aurrez aurkeztutako beste batzuekin. Hortaz, aholkularitza-enpresak 

emandako zerbitzua ezinbestekoa izan da marka erregistratu ahal 
izateko. 

Markak eta diseinuak 



EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Lentitech enpresak aholkularitza-enpresaren dedikazioa, prestasuna eta lan ona nabarmendu nahi izan ditu, 
batez ere kontuan hartuta Covid-19ak eragindako osasun-krisiak moteldu egin zuela prozesua. 

Enpresaren ustez, aholkularitza-enpresaren dinamismoa eta profesionaltasuna funtsezkoak izan dira egindako 
erregistro-eskaerak lortzeko. 

JARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA ESPARRUA Markak eta diseinuak 

Proiektuaren bidez, honako emaitza nabari hauek lortu ditu enpresak:

• Begiak aztertzeko aparatu baten diseinu industriala erregistratu 
izana. Bi aldaera eskatu ziren:

• 007732904-0001 zenbakikoa

• 007732904-0002 zenbakikoa

Aldaeretako bat lehentasunezko 6 hilabeteen barruan Ameriketako 
Estatu Batuetara zabaltzeko aukerara bideratuta dago.

• Europar Batasuneko 018295875 marka eskatu izana. Markak disei-
natu den eta produktuetan txertatuko den logo berria babestuko 
du. Enpresak ziurtasun handiagoa izango du markaren erabileran 
inbertsioak planteatzeko eta egiteko garaian.



ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

29 langile

Alegria-Dulantzi

Sankyo Desarrollos Técnicos SL

Prentsa-lineen automatizazioko eta trokel-
gintzako estandarren diseinua, fabrikazioa 
eta merkaturatzea 

Sankyo Desarrollos Técnicos SL enpresa 1995. urtean 
sortu zen, eta esperientzia handia du trokelak fabrika- 
tzen dituzten eta estanpazioan diharduten enpresen- 
tzako estandarren horniduran. Dulantzin kokatuta dago, 
eta gaur egun 29 langile ditu plantillan. 

Azken urteetan automozioaren sektorean gertatzen ari diren aldake-
tak direla eta, Sankyo enpresak barne-prozesuen proiektu bat behar 
du, baliabideak kontrolatu, orduak monitorizatu eta proiektuen desbi-

deratzeen jarraipena egiteko. Beraz, enpresak kanpoko laguntza behar 
du eraginkortasuna eta arintasuna handitzeko eta, era horretan, mer-
katuan duen lidergo-posizioari eusteko.

BEHARRA

Enpresak barne-prozesuak berrantolatzeko eta, era horretan, lan-denborak murrizteko eta pertsona 
eta proiektu bakoitzaren dedikazioak eta lan-kargak hobeto ezagutzeko beharra identifikatu du.

Enpresaren beharra kontuan hartuta, aholkularitza-enpresak proposa-
tu du prozesuak zehazteko metodologia garatzea, efizientzia-gabezia 
nagusiak identifikatu eta lehenesteko eta, era horretan, lan-denbo-
rak eta pertsonen arteko interakzioak murrizteko eta pertsona eta  

proiektu bakoitzaren dedikazioak eta kargak hobeto ezagutzeko.  
Horrela, beraz, lehenetsitako efizientzia-gabezien hobekuntzak zehaz-
tea eta hobekuntza horiek egiteko ekintza-plan bat garatzea gomen-
datu du aholkularitza-enpresak.  

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak barne-prozesuak era zehatzagoan ezagutzeko eta efizientzia-gabezia nagusiak eta 
haien soluzioak identifikatu ahal izateko tresna bat ezartzea gomendatu du. 

Proiektuaren helburu nagusia da enpresak egiten dituen auto-
mozio-proiektuen plangintza eta ordena optimizatzea. Horren bidez, 
bezeroak eskaintza bat eskatzen duenetik kalitate-kontrolak gaindi-
tu, entregatu eta fakturatzen den arteko prozesua antolatu nahi da. 
Aldi berean, enpresa osatzen duten pertsona guztien balioa agerian 
jarri nahi da, haien parte-hartzea eta dedikazioa ezinbestekoak baitira 
enpresak behar duen aldaketa lortzeko. Horretarako, honako jarduera 
hauek egin dira:

• Prozesuaren diagnostikoa egitea, enpresaren efizientzia-gabezia 
nagusiak identifikatu eta lehenesteko. 

• Identifikatutako efizientzia-gabezia nagusien inguruko hobekun- 
tzak zehaztea. 

• Hobekuntzak egiteko ekintza-plana zehaztea. 

• Ekintza-planaren jarraipena egitea, plana inplementatzean sor  
litezkeen blokeoak gainditzeko.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Proiektuak enpresaren proiektuen kudeaketa eta antolamendua 
nabarmen eraldatzen dituenez gero, ahalegin handia egin behar izan 
da enpresako taldeen eta sailen arteko lankidetza eta komunikazioa 

hobetzeko. Langile guztiek prestasun handia agertu badute ere, 
ahalegin handia egin behar izan da talde-lana hobetzeko eta kudeaketa-
eredu berria efizientziaz funtziona zedin lortzeko. 

Ekonomiko finantzarioa



EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Sankyo Desarrollos Técnicos SL enpresak azpimarratu duenez, aholkularitza-enpresak emandako soluzioa 
lagungarria izan da enpresak gaur egun garatzen ari diren proiektuen inguruan duen plangintza eta kontrol-
maila nabarmen hobetzeko. 

Enpresak adierazi duenez, proiektuari esker, alde batetik, jardueran urte asko eman ondoren zegoen erosotasun-
eremutik irtetea lortu du, eta, bestetik, talde-sentimendu handiagoa sortzea eta sailen arteko komunikazioa 
hobetzea.

JARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA ESPARRUA Ekonomiko finantzarioa

Ahalegin handia egin eta enpresa eta langileak zein aholkula- 
ritza-enpresa neurri handian inplikatu ondoren, honako emaitza hauek 
lortu dira:

• Bezeroen azterketa bat egin da hainbat aldagairen inguruan, eta 
enpresarentzat interesik handiena duten bezeroak identifikatu 
dira. 

• Urteko rappel-en programa garatu da. 

• Dauden desbideratzeak eta taldeak epe labur, ertain eta luzean ja-
san dezakeen lan-karga ezagutu ahal izateko proiektuburuak izen-
datzeko beharrari eman zaio lehentasuna. 

• Proiektuen kudeaketa hobetu da, enpresako arlo guztien parte- 
hartzearen bidez.

• Talde osoaren artean onartu dira lan-metodologia berria eta erabili 
beharreko txantiloia. 



ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

16 langile

Mungia

Suministros Urrutia SA

Eraikuntza-materialen merkataritzan  
diharduen enpresa 

Suministros Urrutia enpresa 16 langilez osatuta dago 
eta Mungian du egoitza. Eraikuntza-materiala saltzen 
eta garraiatzen du. Suministros Urrutia enpresak 30  
urteko esperientzia du merkatuan, eta, horri esker, erre-
ferentzia da etxebizitzen eraikuntzari eta dekorazioari 
lotutako alderdi orotan.

Azken urteetan, enpresaren bezeroek beren fideltasuna saritzeko  
pizgarriak eskatu dituzte, beste sektore batzuetan eskaintzen dituz-
ten bezala. Horren ondorioz, prezio eta abantailen inguruko estrategia 

bat zehazteko beharra identifikatu zuen enpresak. Estrategia horren 
bidez, bezeroen ezagutza, erakarpena, arreta eta fidelizazioa hobetu 
eta, era horretan, merkatu-kuota igo nahi zuen. 

BEHARRA

Enpresak prezio eta abantaila lehiakorren inguruko estrategia bat garatu behar du, bezeroen fidelizazioa zein 
salmenta gurutzatuak bultzatzearen bidez bezero bakoitzaren batez besteko eskaera handitzeko.  

Behar horren aurrean, aholkularitza-enpresak planteatu du beze-
ro bakoitzaren marjinak hainbat aldagairen arabera kalkulatzea eta 
prezio eta abantailen inguruko estrategia bat zehaztea, bezeroen  

fidelizazioa zein salmenta gurutzatuen sorkuntza bultzatzearen bidez 
bezero bakoitzaren batez besteko eskaera handitzeko.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak proposatu du enpresari bezeroak fidelizatzeko eta bezero bakoitzaren marjinak kalkulatzeko 
egin ditzakeen ekintzei buruzko ezagutza handiagoa izaten lagunduko dion pizgarri-programa bat zehaztea. 

Proiektuaren helburu nagusiak honako hauek dira: alde batetik, 
enpresari salmenta gurutzatuko jarduketak egin ahal izateko beze-
ro-segmentu bakoitzean bultzatu beharreko produktuak identifika- 
tzeko behar diren tresnak ematea; eta, bestetik, pizgarri-programa 
bideragarri eta jasangarri bat zehazteko behar den euskarria ematea. 
Helburu horiek lortzeko, honako jarduera hauek egin dira:

• Bezeroen azterketa, hainbat aldagairen bidez (jarduera ekonomi-
koa, eskaeraren batez besteko tamaina, errentagarritasuna eta 
abar) bezero-segmentuak identifikatzeko.

• Erabil daitezkeen pizgarriei, pizgarri-programaren definizioari eta 
bateratze-lanari buruzko gogoeta, tailerren bidez.

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Covid-19aren pandemiak gelditu egin zuen aldi batean proiektuaren 
garapena, eta garapenaren arintasuna murriztu zuen. Halaber, 
eragina izan zuen enpresako langileen inplikazio-mailan. Hala ere, 

aholkularitza-enpresaren babesari esker, proiektua bideratu ahal izan 
zen eta plantillak (batez ere administrazio- eta zuzendaritza-arlokoak) 
aktiboki hartu zuen parte proiektua gauzatzen.

Bezeroak



EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

Suministros Urrutia enpresak azpimarratu duenez, garatutako pizgarri-planak harrera ona izan du bezeroengan, 
eta inflexio-puntua izan da bezeroak fidelizatzeko prozesuan.

Enpresak balorazio positiboa egin du, proiektuaren azken emaitzaren inguruan ez ezik, egin den prozesuaren 
inguruan ere bai. Izan ere, horri esker, bezeroen tipologiaren eta interesen ikuspegi zehatzagoa eskuratu ahal 
izan du. 

JARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA ESPARRUA Bezeroak

Proiektuaren bidez, honako emaitza hauek lortu ditu enpresak:

• Suministros Urrutia enpresaren egungo bezeroen azterketa egin 
da hainbat aldagairen bidez, eta enpresarentzat interesik handiena  
duten bezero-segmentuak identifikatu dira. 

• Enpresaren bezero-segmentuen ikuspegi eta karakterizazio osatu 
bat lortu da, bezeroen ahalmenaren (erosteko ahalmenaren eta 
eskaerak egiteko ahalmenaren) azterketari eta balorazioari esker. 

• Pizgarri-programan txertatu beharreko pizgarriak baloratu dira, 
bezero-segmentuen ezaugarriak eta kontsumo-patroiak zein  
eskaeren ezaugarriak (bolumena, errekurrentzia eta abar) kontuan 
hartuta. 

• Pizgarri-programaren bideragarritasunari buruzko gogoeta egin da, 
eta bi programa posible lortu dira: bata zenbateko handiko batez 
besteko eskaera egiten duten bezeroen errekurrentzia sustatzera 
bideratua, eta bestea batez besteko eskaeraren bolumenaren han-
diagotzea sustatzera bideratua.



ESPARRUAJARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA

ENPRESAREN 
DATUAK

20 langile

Donostia – San Sebastián 

The Loaf Bakeries SL

Ogiaren eta okintzako eta pastelgintzako 
produktu freskoen fabrikazioa

The Loaf Bakeries enpresak Donostian du egoitza, eta 
20 langile ditu plantillan. Funtsean, artisau-ogia eta 
gazteei zuzendutako kalitate handiko pastelgintzako 
artisau-produktuak egiten ditu. Enpresaren produktuak 
merkaturatzen diren dendak Donostian daude.

The Loaf Bakeries enpresak hainbat saltoki ditu Gipuzkoan, eta Ho-
reca kanaleko hainbat establezimenduri ematen die zerbitzua (hotel, 
jatetxe eta kafetegiei). Ildo horretan, enpresak hazten jarraitzea eta 
saltoki handien merkatuan sartzea planteatu du, baina, horretarako, 

merkataritza-negoziazioan bere produktu izarrarekin (browniearekin) 
parte hartzeko formatua eta prezio-posizionamendua zehaztea ahalbi-
detuko dion laguntza espezializatua behar du.

BEHARRA

Enpresak adituen aholkularitza behar du bere browniea Estatuko saltoki handietan arrakastaz merkaturatzea 
ahalbidetuko dion opilgintzako premium produktuei buruzko merkatu-azterketa bat egiteko. 

Merkatu horretan sartzeko, aholkularitza-enpresak iradoki du kontsu-
mitzaileei buruzko azterketa bat egitea, enpresak saltoki handietako 
opilgintzako premium produktuen merkatua (opilgintzako kalitate 

handiko produktuak eskaintzen dituen merkatua) ezagutzeko eta, era 
horretan, establezimendu horietan browniea merkaturatzera bidera-
tutako ekintzak abiarazten hasteko.

SOLUZIOA

Aholkularitza-enpresak proposatu du kontsumitzaileei buruzko azterketa bat egitea, opilgintzako premium 
produktuen Estatuko egoera ezagutzeko eta, era horretan, browniearen gama, formatua eta prezio-
posizionamendua zehazteko. 

Proiektuaren helburu nagusia da saltoki handietan The Loaf Bakeries 
enpresaren produktu izarrarekin (browniearekin) eta merkatu horre-
tan salmenta eta errentagarritasuna maximizatuko dituen produk-
tu-aukera egoki batekin sartzearen bideragarritasuna aztertzea. 

Helburu hori lortzeko, honako jarduera hauek egin dira:

• Espainiako opilgintzaren benchmarkinga. 

• Opilak eta gozokiak kontsumitzeko ohiturei buruzko galde-sorta 
bat garatu eta balidatzea, Estatu osoa kontuan hartuta.

• Ateratako datuei buruzko azterketa.

• Lortutako emaitzei buruzko txosten kuantitatiboa eta kualitatiboa. 

PROIEKTUAREN HELBURUAK ETA 
JARDUERA NAGUSIAK

GAUZATZEAN IKUSITAKO OZTOPOAK ETA 
OZTOPO HORIEK GAINDITZEKO MODUA

Espainiako opilgintzaren inguruan egindako benchmarkingaren 
emaitzak lortu ondoren, saltoki handietako produktu gozoen bezero 
potentzialak identifikatu dira, eta egiaztatu da enpresak browniea 
saltzeko proposatutako planteamendua ez datorrela bat lortutako 

emaitzekin, pentsatuta zituen prezioa eta formatua ez baitatoz bat 
bezeroen kontsumo-ohiturekin. Horren ondorioz, hasierako hipotesia 
egokitu behar izan da, eta produktuaren formatu txikiagoa eta prezio 
lehiakorragoa planteatu dira. 

Merkatu berriak



EMAITZAK ETA IKASBIDEAK

The Loaf Bakeries enpresak azpimarratu duenez, egindako merkatu-azterketari esker segurtasun handiagoa du 
saltoki handiekin negoziatzeko. Izan ere, orain bezeroak ongi ezagutzen ditu, eta, horren ondorioz, bezeroen 
kontsumo-ohituretara egokitu ahal izan ditu browniearen formatua eta prezioa. 

Enpresak adierazi duenez, merkatu-azterketa funtsezkoa izan da bezeroa azterketa zorrotz baten bidez eta datu 
errealetan oinarrituta ezagutzeak duen garrantzia ulertzeko eta, era horretan, etekina optimizatu eta arriskuak 
txikiagotu ahal izateko.   

JARDUNBIDE EGOKIAK HAZINNOVA ESPARRUA Merkatu berriak

Egindako merkatu-azterketari esker, The Loaf Bakeries enpresak ho-
nako emaitza hauek lortu ditu:

• Espainian opilgintzako eta gozogintzako produktuak kontsumitze-
ko ohiturei eta maiztasunari buruzko ezagutza handitzea. 

• Browniearen formatua eta prezioa egokitzea, saltoki handietako 
bezeroentzat erakargarria izan dadin. 

Halaber, azpimarratu beharra dago enpresak ulertu egin duela, kontsu-
mitzaile kopuru handi batek balidatu duen kanpoko lan profesionalari 
esker, intuizioa ez dela nahikoa, eta sartu nahi den merkatuan segurta-
sunarekin eta bermeekin sartu ahal izateko merkatu hori aldez aurretik 
aztertu eta ezagutu egin behar dela.





HAZINNOVA 




