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Begiratu berriz ere zure negozio eredua, aldakorra da eta.  
 
 

Berrikustea, behin eta berriz begiratzea, berezkoa da edozein enpresarentzat. Izan ere, 
etengabe eboluzionatzen ari den organismoa da; horrenbestez, tartean behin bere 
osotasunari erreparatu behar zaio, 360 graduei. Zenbait arlo beste batzuk baino gehiago 
garatuko zenituen, eta, agian konturatu barik, hasierako negozio ereduaren zenbait 
alderdik beste forma bat hartu dute, ez dena zuk prestatutako bera. Normala da, baina 
kontuz; gelditu eta horri buruz pentsatzea komeni da, bidea ez dezan inertziak marraztu 
eta erabaki kontzienteagoak hartzeko gai izan zaitezen.  

Horregatik, Getxo MEETING honetan gelditzeko gonbita egiten dizugu, zure enpresaren 
negozioa gaur egun nolakoa den irudikatzeko. Banakako analisi hori bereziki baliagarria 
suertatuko zaizu honako egoera hauetako batean baldin bazaude:  

 Gelditu eta zure enpresaren arlo estrategikoari buruz pentsatzeko espazio bat 
nahi baldin baduzu. 

 Egunerokotasunean ezin bazara eseri beste gauza batzuk (agian horren 
garrantzitsuak ez direnak) erabaki behar izaten dituzulako.  

 Etorkizunari begiratu behar badiozu eta negozio eredua noizean behin 
berrikustea garrantzitsua dela baldin badakizu. 

Canvasa txantiloi formako tresna da, eta asko erabiltzen da negozio bat muntatzeko zein 
jada existitzen direnak aztertzeko. Bada, oso erabilgarria da negozio baten kontzeptu-
gakoak modu errazean irudikatzeko.  

Negozioaren barne logika eta horren arlo nagusiak ulertzea ahalbidetzen duen euskarria 
da. Interesgarria izan ohi da tartean behin erabiltzea, negozioak garatu egiten dira eta, 
eta sarritan “puntu itsuei” buruz hausnartzea komeni da. Hala, negozio ereduaren 
argazki orokorra izango dugu. Birpentsatzeko aukera bat. 

Urratsez urrats gidatuko zaitugu, denbora motzean lan garrantzitsua egin dezazun orain 
eta etorkizunean hobeto pentsatu ahal izateko.  

Banaka eta modu pribatuan lan egingo dugu, zu zeu izan zaitezen informazioa 
irudikatzen duena, eta hausnarketak partekatuko ditugu, elkarrekin ikasi ahal izateko. 
Hala, bidea argitu ahal izango dizuten gakoez jabetu ahal izango zara.  

Getxo MEETING: Zu bezalako profesionalentzako saio tematikoak. 
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