
ENPRESAKO PLANA

Honako honetan

oinarrituta:  A. 

Osterwalder-en

Business Model Canvas

Lan Koadernoa



Dokumentu honek egindako negozio-ideiaren simulazio 

ekonomiko-finantzario bat aurkezten du pertsona sustatzaileak 

emandako ikuspegi nahiz informazioan oinarrituz.

Haren bideragarritasuna dokumentuan baloratutako salmenta, 

gastu eta inbertsioko helburuen mende geratuko da.

Dokumentu honen izaera



Kudeaketa estrategikoko tresna negozio-eredu berriak garatzeko; ulermena eta negozio-ereduarekin lan 

egitea errazten du ikuspegi integratu batetik, eta enpresa osotasun baten modura ulertzen du.

Alex Osterwader-ek Yves Pigneur-en laguntzarekin diseinatutako tresna, eta “Business Model Generation”

(Negozio Ereduen Sorrera) liburuan jasota dago.

Business Model Canvas 9 moduluk osatzen dute, enpresa baten funtsezko arloak dira eta gure 

negozio-ereduan AZTERTU behar ditugu. Enpresa batek diru-sarrerak lortzeko bilatutako logika adierazten 

duten oinarrizko ereduak dira.

Negozio Eredua:

Aurkezpena

Business Model Canvas. 
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Gai askotarako erabil daiteke: marketineko 

arazoak konpontzeko, kontzeptuak aztertzeko, 

kontzeptuak eta sistemak esploratzeko, 

berrikuntzak egiteko…

Zergatik Business Canvas?

Enpresako plan zabal bat 

idazteko lana arintzen du.

Enpresa osatzen duten arlo guztiak erraz 

ikusarazten ditu, eta haien artean egon 

beharreko harremanak.

Canvas metodologiari esker, zure enpresan 

baliozko arlo berriak hauteman daitezke, 

aukera berriak, eta zure negozio-ereduan jaso.

Aztertzeko lana 

sinplifikatzen du eta talde-

lana errazten

Sarritan, horman edo arbel batean txantiloi handi bat jarriz lan

egiten da, haien gainean post-itak jarriz eta kenduz.



JARDUERA ETA BERRIKUNTZA-MAILA/DESBERDINTZEA

Honako hau da, beharbada, negozio-planaren atal garrantzitsuenetarikoa.

Bertan jasota utzi behar ditugu, laburbilduta, proiektuko indargune nagusiak, ahuldadeak, abantailak eta aukerak, mehatxuak eta arriskuak.

Gure proiektuaren aurkezpen bizkor hau gure arrazoiak sendotzeko aukera da beste batzuen aurrean –egon daitezkeen inbertsore edota

bazkideak, ekintzailetza babesten duten entitate publikoak, funtsezko hornitzaileak, egon daitezkeen bezeroak, aliantzak…– eta, beraz,  haren

benetako errentagarritasuna adierazteko orduan erabateko ahalegina egin behar dugu.

OHARRA: Fitxa hau proiektua egiten amaitzen denean bete beharko da, haren laburpena baita.

FORMA JURIDIKOA JARDUERA-HASIERAREN 

BENETAKO EDO AURREIKUSITAKO 

DATA

0.     Proiektuaren Aurkezpena

JARDUERAREN HELBIDEA / NEGOZIOAREN 

KOKALEKUA



Ratioak eta adierazleak

CASH FLOW 0,00 0,00 0,00

MAILEGUEN AMORTIZAZIOA

CASH FLOW GUZTIRA 0,00 0,00 0,00

URTEKO 
ERRENTAGARRITASUNAREN 

ATALASEA
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

HILEKO ATALASEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

EGUNEKO ATALASEA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

Excela bukatu ondoren ratio hauek kopiatu eta itsatsi egiten dira

1 URTEA 2 URTEA 3 URTEA

Diru-sarrerak guztira 0,00 0,00 0,00

Gastuak guztira 0,00 0,00 0,00

% Kostu zuzena/Diru-sarrerak #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

% Gastu aldakorrak/Diru-sarrerak #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

% Gastu finkoak/Diru-sarrerak #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

% Etekin gordina/Diru-sarrerak #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

MARJINA GORDINA 0,00 0,00 0,00

MARJINA GORDINAREN TASA #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!

EKITALDIKO EMAITZA 0,00 0,00 0,00
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Bezeroak

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 1. Ingurunearen azterketa.

* 2. Merkatu Objektiboa Segmentatuz.

* 3. Bezeroaren Enpatia Mapa.

1

ENPRESA ZUZENTZEN DEN PERTSONA- EDO ENTITATE-TALDEAK deskribatu

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude:

1. Norentzat ari gara balioa sortzen?

2. Zein dira gure bezero-segmentu  garrantzitsuenak?

3. Zein dira beren behar edota kezkak?

4. Jende guztiari, masen merkatuari ala merkatu-nitxo oso zehatz bati zuzentzen gara? 

5. Elkarri lotutako bezero-segmentu batzuk al daude?

6. Makroingurunearen zer faktorek eragiten dute zure etorkizuneko enpresan?

7. Mikroingurunearen zer faktorek eragiten dute zure etorkizuneko enpresan?

8. Lehiakide zuzenak eta  zeharkakoak identifikatu: 

- Zein dira gure lehiakideak?

- Zer eskaintzen dute, zer preziotan…?

- Enpresen tipologia, enpresa menderatzaileak edo liderrak…



EKIN LANARI…:

* Zure etorkizuneko enpresan eragiten duten Makroingurunearen faktoreak aztertu eta identifikatu:

Politikoa, Ekonomikoa, Sozio-kulturala, Teknologikoa, Ekologikoa, Legala + Azpiegiturak, Demografikoa

• Zure etorkizuneko enpresak eragiten duten Mikroingurunearen faktoreak aztertu eta identifikatu: 

Hornitzaileak, Bitartekariak, Lehiakideak (zuzenak eta zeharkakoak), Bezeroak eta Preskriptoreak.

• Bezero errentagarrienen SEGMENTUAK identifikatu: Irizpide objektiboak, subjektiboak, produktuarenak, 

askotariko irizpideak.

Bezeroak - Merkatua

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 2. Merkatu Objektiboa Segmentatuz.

* 4. Balio Katearen Azterketa

* 3. Bezeroaren Enpatia Mapa

1



Balio- proposamena

Berariazko merkatuko segmenturako BALIOA SORTZEN DUTEN PRODUKTU NAHIZ ZERBITZUAK deskribatzea;  

BEZEROARENTZAT KONPONTZEN DITUEN ARAZOAK edo arazoa, eta zure enpresako produktu edo zerbitzuekin 

erantzuna nola ematen diezun. LEHIA-ESTRATEGIA zehaztea: prezioa, pertsonalizazioa, aurreztea, diseinua, 

berrikuntza, marka/erreputazioa…

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude:

1. Bezeroei zer balio ematen diegu?

2. Gure  bezeroen zer arazo edo behar konpontzen edo asetzen laguntzen ari gara?

3. Gure bezeroen segmentu bakoitzari zer produktu edo zerbitzu -mota eskatzen diegu:

3.1. Eskaini behar diren produktu- edota zerbitzu-gamen deskribapen zehatza (ezaugarriak, funtzioak, ezaugarri 

teknikoak, erabilerarenak…).

3.2. Bete behar dituzten behar edo nahiak adieraztea.

3.3. Alderdi osagarriak: PRODUKTUA / OINARRIZKO ZERBITZUA + ESTRAK (ontzia, marka, zerbitzuak, bermeak, 

mantentze-lana).

4. Zergatik erosi/kontratatuko dute gure enpresa eta ez lehiakidearena?

5.  Zein da lehiarako abantaila? Zein da gure BEREIZARAZTEKO balio-proposamena? 

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 5. Negozio Ideiaren Funtsezko Faktoreak.

* 6. Balio Proposamenaren Kontzeptua.

* 7. DAFO Azterketa.

2



Balio-proposamena

EKIN LANARI…

* Gure PRODUKTU edo ZERBITZUAREN deskribapena.

* Balioaren sorrera: PRODUKTU edo ZERBITZUAREN EZAUGARRIAK. 

* Gure BALIO-PROPOSAMENA.

* Merkatuan dugun KOKAPENA. Gure LEHIARAKO ABANTAILAK.

2



Kanalak

KANALA funtsezkoa da, eta puntu honetan hartzen ditugun erabakietan oinarrituz, BEZEROAREN ESPERIENTZIA BAT EDO 

BESTE BAT osatuko dugu. ENPRESA merkatutako segmentuekin NOLA KOMUNIKATZEN DEN deskribatu behar da haiengana 

hurbiltzeko eta balio-proposamen bat emateko.  

Kanalek ondorengo funtzioak dituzte, besteak beste:

• Bezeroei enpresa baten produktuak eta zerbitzuak ezagutaraztea.

• Bezeroei enpresa baten balio-proposamena ebaluatzen laguntzea.

• Bezeroek produktu eta zerbitzu zehatzak eros ditzaten uztea.

• Bezeroei balio-proposamen bat ematea.

• Bezeroei salmenta ondorengo arreta-zerbitzu bat eskaintzea.

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude:

1.  Nola eman behar diogu bezeroen segmentu bakoitzari gure balio-proposamena?

2.  Zer kanal erabilita iritsi nahi dugu gure bezeroengana?

3.  Nola integratzen dira gure kanalak?

4.  Zeinek funtzionatzen dute hobeto?

5.  Zein dira errentagarrienak?

6.  Nola integratu behar ditugu bezeroen errutinekin?

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 8. IRTEN! (eta bizkor).

* 9. Zure balio-proposamena eraikiz: zure Marka.

3



EKIN LANARI…

* Gure BANAKETA-KANALEN deskribapena.

* Gure KOMUNIKAZIO-KANALEN deskribapena.

* Gure SALMENTA-KANALEN deskribapena.

Kanalak3



Bezeroekiko harremanak

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 2. Merkatu Objektiboa Segmentatuz.

* 3. Bezeroaren Enpatia Mapa.

* 9. Zure balio-proposamena eraikiz: zure Marka.

Enpresa batek MERKATUKO SEGMENTU zehatz batzuekin ezarritako HARREMAN-MOTAK DESKRIBATZEA

(negozio-eredu baten arrakastan dagoen alderdi kritikoenetako bat eta, aldi berean, tangibilizatzen

konplexuenetariko bat).

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude:

1. Bezero-segmentu bakoitzak zer harreman-mota izan nahi du enpresarekin?

2. Gure markak zer inspiratuko die haiei?

3. Zerk/nork ezartzen ditu harremanak? Zenbat kostatzen zaigu?

4.Nola integratzen dira gainerako negozio-ereduarekin?

5.Nola eskuratuko ditugu bezeroak?

6.Nola fidelizatuko dituzu bezeroak?

7. Salmentak suspertzeko zer teknika erabili behar ditugu?

4



Bezeroekiko harremanak

EKIN LANARI…

* GURE BEZEROEKIKO HARREMANA.

* MARKA.

4



Diru-sarreren iturriak

Enpresak merkatuko segmentuetan sortzen duen KUTXAKO FLUXUA deskribatzea. Diru-sarreren iturriak 

ENPRESA BATEN ESKUDIRUA DIRA BEREZIKI, eta bezeroei era arrakastatsuan eskainitako balio-proposamenen 

bidez lortzen da. 

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude: 

1. Bezeroek gure irtenbideagatik zer ordaintzeko prest daude? Zertarako ordaintzen da gaur egun?

2. Nola ordaintzen da gaur egun? Nola nahiago izaten dute ordaintzea?

3. Zein dira diru-sarreren iturriak? Iturri bakoitzak nola laguntzen die diru-sarrera guztiei?

4. Zer marjina lortuko da?

5. Prezioak finkatzeko orduan aplikatuko diren irizpideak: kostuak, lehiakideen prezioak, esperientzia,…

6. Kobratzeko era: bezeroei kobratzeko modua eta epea finkatzea.

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* Plan Ekonomiko-Finantzarioa (Excel):

- Salmenta eta kostuaren prezioa produktu/zerbitzu bakoitzeko.

- Salmenten eta zuzeneko kostuen aurreikuspena. 1., 2. eta 3. urteetako 

kopuruak

- Kobratzeko epeak.

5



Diru-sarreren iturriak

EKIN LANARI…

1.- Erabaki zenbat kobratuko duzun zure produktu edo zerbitzuagatik.

2.- Zure negozioak diru-sarrerak sortzeko duen erari buruzko hausnarketa egin.

5



Funtsezko baliabideak

AKTIBO GARRANTZITSUENAK deskribatzea negozio-ereduak funtziona dezan, bai eta MOTA, KOPURUA ETA 

INTENTSITATEA ere. Funtsezko baliabideak oinarrizko jarduerei lotzen zaie zuzenean, eraldatzen lehenengoak 

baitira, jardueren bidez, enpresako balio-proposamenetan. 

Funtsezko baliabideak FISIKOAK, EKONOMIKOAK, INTELEKTUALAK ETA HUMANOAK  izan daitezke.

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude: 

1. Zer funtsezko baliabidek eskatzen du gure balio-proposamenak?

2. Nola eskuratzen ditugu funtsezko baliabide horiek?

3. Noiz behar ditugu?

4. Zer baliabide eskatzen dituzte erabilitako banaketa-kanalak?

5.  Zein dira zure negozio-ereduko baliabide garrantzitsu eta garestienak?

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* Plan Ekonomiko-Finantzarioa (Excel):

- Inbertsioko beharren plangintza.

- Inbertsioen aurrekontua.

- Finantzaketaren aurrekontua.

- Diruzaintzaren aurrekontua.
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Funtsezko baliabideak 1/2

Identifikatu zure enpresak bere jarduera hasteko zer baliabide behar dituen :

1. Identifikatu zure enpresak bere jarduera epe labur/ertainera hasteko zer pertsona-talde behar dituen.

Enpresa zer lan-arlotan antolatuko den.

Organigrama. Erantzukizunak. Langileen funtzioak eta zereginak.

Beharrezko Giza Baliabideen profil profesionala

Aurreikusitako lanaren baldintzak eta ordutegia

2. Identifikatu zer baliabide ekonomiko-finantzario beharko dituzun zure jarduera abian jartzeko.

6



Zure enpresak behar dituen baliabideak bere jarduera hasteko (jarr.).

3. Baliabide Fisikoak: ibilgetua eta izakinak. Atal honetan, beharrezko Altzariak, Makinak eta Tresnak 

aintzat hartu (hala badagokio).

4. Baliabide Intelektualak. Atal honetan, baliabide teknologikoak kontuan hartu. 

5. Lokala - Beharrak, Instalazioak & Hornidurak, eta oinarrizko baldintzak.

Funtsezko baliabideak 2/26



Funtsezko jarduerak

Enpresak ekin beharreko EKINTZA GARRANTZITSUENAK deskribatzea negozio-ereduak funtziona dezan.

GURE BEZEROARI BALIO-PROPOSAMENA ENTREGATZEN UZTEN DIGUTEN jarduerak dira kanal batzuen bidez eta 

harreman-mota zehatz batekin.

Erantzuna eman behar zaien galderen artean, honako hauek daude:

1.Gure balio-proposamenek zer funtsezko irtenbide edo jarduera eskatzen dituzte?

2. Bezeroekiko harremanek zer jarduera eskatzen dituzte?

3. Nola egingo dira?

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 4. Balio-katearen azterketa

* 10. Zerbitzua ekoizteko/emateko ahalmena

7



Funtsezko jarduerak

EKIN LANARI…

1. Zure Balio Proposamena sortzen, mantentzen eta eboluzionatzen laguntzen duten jarduerak identifikatu.

7



Bazkideak – Aliantza estrategikoak

Gure negozio-eredua  funtzionatzen laguntzen duten HORNITZAILE ETA BAZKIDEEN sarea deskribatzea. 

Gure gaitasunak osatuko dituzten eta gure balio-proposamena sustatuko duten ALIANTZAK;  horrenbestez, 

kontsumitutako baliabideak optimizatuko dira eta zalantza murriztuko.

Erantzun behar zaien galderen artean, honako hauek daude:

1.Zein dira gure funtsezko bazkideak?

2.Zein dira gure hornitzaile nagusiak?

3.Funtsezko zer baliabide behar dira bazkideak eskuratzeko?

4. Funtsezko zer jarduera egiten dituzte bazkideek?

5.Zer Partner-ek egin dezakete hobeto edo merkeago eta zure negozioari balio erantsia eman?

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* 11. Networking-a. Negozioko sareak Eraiki eta Kudeatzea. 

8



Bazkideak – Aliantza estrategikoak

EKIN LANARI…

1.Identifikatu zein diren zure Funtsezko Aliantzak.

2.Identifikatu zure Funtsezko Aliantzen balio-ekarpena.

8



Kostuen egitura

Negozio-eredu bat ABIAN JARTZEAK DAKARTZAN KOSTU guztiak deskribatzea. 

Kostuak lan egiten den negozio-ereduaren araberakoak izango dira. Horregatik, BALIOA SORTZEKO ETA 

ENTREGATZEKO KOSTUAK, BEZEROEKIKO HARREMANEN MANTENTZE-LANEN KOSTUAK edo kostu bat duten 

DIRU-SARREREN SORRERA zein diren jakin behar da. 

Erantzun behar diren galderen artean, honako hauek daude:

1. Zein dira kostu  (finkoak, aldakorrak) garrantzitsuenak gure negozio-ereduaren barnean?

2. Funtsezko zer baliabide dira garestienak?

3. Funtsezko zer jarduera dira garestienak?

4. Zein da negozio-eredu honen kostuen egitura?

ERANSKINAK ETA TRESNAK

* Plan Ekonomiko-Finantzarioa(Excel):

- Zuzeneko kostuak / marjina gordina

- Kostu finkoen egitura. Gastu esanguratsuenak.

- Errentagarritasunaren atalasea. Lorgarria da? Iruzkinak.

- Ekitaldiaren emaitzak. 1., 2. eta 3. urteak

- Cash Flow

9



Kostuen egitura

EKIN LANARI…

1.Identifikatu zein izango diren zure jardueraren Kostu Finkoak eta Aldakorrak.

2.Identifikatu zein den zure jardueraren Kostuen Egitura.

9



3.- Aurreikuspen ekonomiko-finantzarioa

Bideragarritasun saioetan landuko den excel dokumentua, “Aplicativo Getxolan

2016”, enpresa planaren eranskin ekonomiko-finantzarioa da.

OHARRA:

Zure asmoa proiektua BFAren “Autoenplegua eta enpresak sortzea sustatzea” diru-

laguntzara aurkeztea baldin bada, formatuak egokitu egin behar dira online 

aplikazioak onartzen dituen beste batzuetara moldatuz. Pdf dokumentuak sortzean

datza, gero dokumentu bakarrean batzeko, aholkularitza fasea bukatu eta zure ideia

bideragarria dela ikusiz gero Getxolanetik entregatuko zaizun bideragarritasun

ziurtagiriarekin batera.

Horrenbestez, hiru dokumentu izango dituzu:

•CANVAS Enpresa Plana. Power Point fitxategia (edo Word bertsioa): .pdf bihurtu.

• Aplicativo Getxolan 2016. Excel artxiboa: .pdf bihurtu bideragarritasun saioetan

gorriz adierazitako erlaitzak. Ez ahaztu inprimatzeko aldeak egokitu egin behar

direla, “aurrebista orrialde-jauzia” egin aurretik. 

•Getxolan bideragarritasun ziurtagiria. Entregatuko diguzun dokumentu fisikoa eta

pdf formatura eskaneatu beharko duzu.

Bideragarritasun azterketa osatzeko enpresa planean jaso beharreko aurreikuspen ekonomiko-finantzarioak

3 urteko horizontea izango du. 



3.7.- Enpresako kontabilitatea kudeatzea.

Nola aurreikusi da enpresako kontabilitatea eramatea? Eta zerga-betebeharrak betetzea? Harremana duzuen 

aholkularitza edo  gestoriaren batean pentsatu al da? Zenbat kobratu behar dute?

Hiru fitxategiak .pdf formatuan dituzunean, denak batzeko hainbat programa erabili ahalko dituzu (PDF Creator, 

PDF SAM, www.ilovepdf.com online aplikazioa, etab….) eta, hala, dokumentu bakarra sortuko duzu.

www.ilovepdf.com online aplikazioari esker, fitxategiak office formatutik .pdf formatura alda daitezke eta

ondoren oso modu errazean batu daitezke, ordenagailuan programa zehatzik instalatu beharrik gabe. 



4.- Forma Juridikoa eta Fiskalitate aplikagarria. Lege-mailako alderdiak 1/5

Enpresak zer zerga-betebehar izango dituen.

Adierazi enpresak zer zerga-betebehar izango dituen, eta azaldu ere urte oso bateko enpresaren zerga-

egutegia zein izango den.

Hasieran aurreikusitako enpresaren forma juridikoa.

Jarduera abian jartzeko araudia, prozedura eta BEHARREZKO BAIMENAK.

Tasa eta Lizentzien kostua

Markak, Patenteak, Erregistroak.



Araudia eta Baimen Bereziak. 

Jarduera egiteko araudi eta baimen bereziak (Osasuna…)

Enpresa eta bertako jarduera legeztatzeko beharrezko lege-prozesua ezagutzen 

duzue?

Zenbat balio du? Zenbat irauten du?

Enpresa erregistro bereziren batean inskribatu behar da egin nahi duzuen jarduera-

motagatik?

Baimen bereziren bat behar al da?

Norena? Zenbat irauten du?

Zenbat balio du?

4.- Forma Juridikoa eta Fiskalitate aplikagarria. Lege-mailako alderdiak 2/5



• 1. Sailkatutako jardueraren aurretiazko jakinarazpena (otsailaren 27ko 3/1998 Legearen, Euskal Autonomia Erkidegoko 

Ingurumenaren Babesari buruzkoaren, II. Eranskinaren  B idatz-zatiko jarduerak) 

40 m2-ko azalera, gehienez ere 510 Euro

41  m2-tik 80 m2-rako azalera     875 Euro

81 m2-tik 120 m2-rako azalera   1.166 Euro

Azaleraren 121 m2-tik 1.458 Euro

Lokalek 121 m2 gainditzen dutenean, azaleraren 50 m2 gehiago bakoitzagatik tarifari % 10eko errekargua aplikatuko zaio.

• 2. Sailkatutako jardueraren lizentzia eta erabilera legeztatzea (otsailaren 27ko 3/1998 Legearen, Euskal Autonomia 

Erkidegoko Ingurumenaren Babesari buruzkoaren, II. eranskinaren A idatz-zatiko jarduerak)

40 m2-ko azalera, gehienez ere  2.227 Euro

41  m2-tik 80 m2-rako azalera    3.818 Euro

81 m2-tik 120 m2-rako azalera   5.090 Euro

Azaleraren 121 m2-tik 6.363 Euro

Lokalek 121 m2 gainditzen dutenean, azaleraren 50 m2 gehiago bakoitzagatik tarifari % 10eko errekargua aplikatuko zaio.

• 3. 3/1998 Legearen II. Eranskinaren A idatz-zatian jasotako jarduera eta instalazioen irekierako (funtzionamendua) 

aurretiazko jakinarazpena.

40 m2-ko azalera, gehienez ere 1.984 Euro

41  m2-tik 80 m2-rako azalera   3.401 Euro

81 m2-tik 120 m2-rako azalera  4.534 Euro

Azaleraren 121 m2-tik 5.668 Euro

Lokalek 121 m2 gainditzen dutenean, azaleraren 50 m2 gehiago bakoitzagatik tarifari % 10eko errekargua aplikatuko zaio.

TASEN & LIZENTZIEN KOSTUA. TARIFA

4.- Forma Juridikoa eta Fiskalitate Aplikagarria.

Lege-mailako alderdiak 3/5



1.- Obra Lizentziak eta Urbanizazioko Proiektu pribatuak:

• % 0,8-ko aurrekontuari

2.- Lizentzia edo antzeko administrazioko egintza baten luzapena emateagatik:

• 41,40 euro.

• Tasaren kuotan % 50eko hobarirako eskubidea izango dute, jardueraren lehenengo urtean, 

75.000 euro baino gutxiagoko katastro-balioko lokaletan ezarpen berriko enpresa edo 

merkataritzako jarduerak hasiko dituzten zergadunek, ekintzaile berriek sustatutakoak 

Getxolanen ikuskaritzapean eta haren aldeko aurretiazko txostenarekin.

TASAK & LIZENTZIAK. Jarr.

4.- Forma Juridikoa eta Fiskalitate aplikagarria. Lege-mailako alderdiak 4/5



Aztertu, egin behar duzuen jarduerarako, beharrezkoa den ondorengo segurtasun-neurriren bat aintzat 

hartzea, noiz jarri beharko zenituzketen  eta haiek jartzeak zer kostu duen:

NEURRI-MOTA INSTALAZIO-DATA KOSTUA EUROTAN

Lehen laguntzen materiala

Alarma-sistema

Aireztatzeko sistema

Ke-detektagailuak

Larrialdiko argiak

Behar adina komun eta jantzigela egokiak

Suteen aurkako sistema eta materiala

GUZTIRA

Lokala

Altzariak eta tresneria

Autoa

Erantzukizun Zibila

GUZTIRA POLIZA

4.- Forma Juridikoa eta Fiskalitate aplikagarria. 

Lege-mailako alderdiak 5/5

Lan Arriskuen Prebentzioa



Enpresa proiektu bat martxan jartzea edo produktu berri bat abiaraztea arriskuz betetako prozesua da, 

eta negozio planak horiei buruzko erreferentzia ere jaso behar du. 

Negozio planak arriskuen eta balizko ondorioen deskribapen bat jaso behar du, gure enpresan eta gure

giza taldean eragina izan badezakete, baita merkatuak gure produktua edo zerbitzua onartzean, 

produktua eta zerbitzua abiaraztea atzeratzean edota beharrezko finantza baliabideak lortzean.

Halaber, arriskuaren balorazioak kanpo faktoreak ere aintzat hartu behar ditu, esaterako atzerapena, 

teknologia berriak, lehiakideen erantzuna, eskaria aldatzea, goiz zaharkitzea… gure proiektuaren

garapenean eragina baldin badauka; aplikatu ahal diren arrisku faktoreen balizko neurri zuzentzaileak

ere jaso beharko dira. 

Gure enpresa proiektuaren arrisku faktoreak identifikatzea eta eztabaidatzea, eta kontingentzia planak

proposatzeak agerian uzten du plana idatzi duenak baduela kudeaketarako gaitasuna eta proiektuaren

sinesgarritasuna areagotzen dute inbertsoreei dagokienez.

5.- Arriskuaren balorazioa



ENPRESAKO PLANA

TRESNAK



Porter-en bost indarguneak

Enpresen estrategia ezartzeko garaian, lehiakideei ez ezik, Porter-en arabera beste lau faktoreri ere arreta berezia jarri behar zaie. 

Porter-en ikuspegitik, faktore edo indargune horiek  erabakitzen dute merkatuaren edo merkatu zehatz baten segmentu baten 

errentagarritasuna.

� (F1) Lehiakideen arteko norgehiagoka. Lehia zuzena, lehiaren intentsitatea

� (F2) Sargune berrien mehatxua, enpresa berriak sortzeagatik edo gure enpresaren jarduera-eremuan instalatzen diren beste 

herrialde batzuetako enpresengatik. Sartzeko oztopoak

� (F3) Ordezteko produktuen mehatxua.

� (F4) Bezeroen negoziatzeko ahalmena.

� (F5) Hornitzaileen negoziatzeko ahalmena.

Enpresaren ingurunea aztertzea

1. LAGUNTZA TRESNA



BIDERATUTAKO MARKETIN-EKINTZAK

1

2

3

0

Zure merkatu objektiboa segmentatuz

Profilak

Marketing
Ekintzak

Harremanak

Leads

Prospektuak

Aukerak

EkitaldiakSEO PPC TVemail

SALMENTAK

Kualifikazioa

Baliozkoak

ez direnak

2. LAGUNTZA TRESNA



Bezeroaren Enpatia mapa (1/2)

3. LAGUNTZA TRESNA



ENPATIA-MAPA ERAIKITZEKO PAUSOAK:

SEGMENTATZEA: Landu beharreko segmentuak, eta horrek gure ahaleginak oinarritu 

beharreko bezeroen talde edo segmentuak zein diren jakiten lagunduko digu. 

HUMANIZATZEA: Zer izen du? Non bizi da? Zer lan egiten du?

Hurrengo fasera igaro aurretik, egin nahiko genizkiokeen galdera-sorta prestatu 

beharko genuke zenbait alderdi hobeto ulertzeko, esaterako: erosteko zer motibazio 

dituen, irizpideak…

ENPATIZATZEA: Enpatia-mapa eraikitzeko prozesua da hau egiaz, eta bertan gure 

bezeroa hobeto ezagutzen saiatuko gara, geure buruari bezeroari buruzko zenbait 

galdera eginez.

BALIOZKOTZEA: Kalera joan behar gara eta baliozkotu egin ditugun hipotesi horiek 

guztiak egia direla.

Bezeroaren Enpatia mapa (2/2)

3. LAGUNTZA TRESNA



Balio Katearen Azterketa

Zein da atzemandako balioaren ahala kate-maila bakoitzeko?

Azken
Erabiltzailea

Hornidura

Ekintzak
Manufaktura Retail ZerbitzuaBanaketa

Balio-

proposamena

Balioaren Ekosistema Profilak

4. LAGUNTZA TRESNA



Negozio Ideiari forma 
ematen dioten

Faktoreak
askotarikoak dira.

Zein dira zureak?

Negozio-ideiaren funtsezko

faktoreak

5. LAGUNTZA TRESNA



Balio-proposamena

PrezioaPrezioa

Berrikuntza

Kalitatea

Komenientzia

Marka/Estatusa

Jarduera

Arriskua

murriztea

Kostuak

murriztea

Diseinua

Kustomizazioa

6. LAGUNTZA TRESNA



Ideia, proiektu edo negozio baten Indarguneak eta Ahuldadeak identifikatzea 

bilatzen duen azterketa, eta inguruneak nahiz merkatuak aurkezten dizkigun 

Aukera eta Mehatxuekin lotzea.

DAFO azterketa (1/3)

• Aukerak eta Mehatxuak gure proiektu, negozio edo ideiari nahiz besteei (lehiakideak)

eragiten dieten ekitaldiak, egoerak edota joerak dira. Normalean, aldagai horiek ezin ditugu

kontrolatu.

• Indarguneak eta Ahuldadeak gure ekintzailetzaren ezaugarriak dira, eta haiei eragiteko

modua dugu sustatu edo murriztu ahal izateko.

Barneko Azterketa

Ingurunearen Azterketa

AHULDADEAK

MEHATXUAK

INDARGUNEAK

AUKERAK

7. LAGUNTZA TRESNA



DAFO azterketa (2/3)

AHULDADEAK

Alde ahulak, enpresaren

barneko mugak, helburuak

lortzea zailtzen edo 

eragozten dituztenak.

MEHATXUAK 

Estrategia garatzea edo 

helburuak lortzea zailtzen

duten kanpoko indarrak.

INDARGUNEAK

Enpresaren indarguneak, 

baliabideak, talentuak

eta, haiei esker, 

lehiakortasuna areagotu

eta aukerak balia ditzake.

AUKERAK

Enpresari lehiarako

abantaila ateratzen edo 

beren emaitzak hobetzen

uzten dizkion kanpoko

faktoreak dira.

Barneko faktoreak:

- baliabide finantzarioak

- ekoizpenekoak

- teknologikoak

- banaketa

- komunikazioa

- kokapena…

Kanpoko faktoreak:

- Egoera ekonomikoa.

- Soziala.

- Merkatuaren egitura.

- Lehiakideen

kokapena.

7. LAGUNTZA TRESNA



DAFO azterketa (3/3)

Barneko Azterketa:

- Ekoizpena. Ekoizteko gaitasuna, fabrikatzeko kostuak, kalitatea eta berrikuntza teknologikoa

- Marketina. Produktuen linea eta gama, irudia, merkatuan duen kokapena eta kuota, prezioak, 

publizitatea, banaketa, salmenta-taldea, sustapenak eta bezeroarentzako zerbitzua.

- Antolaketa. Egitura, zuzendaritzako prozesua eta enpresaren kontrola eta kultura.

- Langileak. Hautaketa, prestakuntza, motibazioa, ordainsaria eta errotazioa.

- Finantzak. Eskuragarri dauden baliabide finantzarioak, zorpetze-maila, errentagarritasuna eta

likidezia. Ikerketa eta Garapena. Produktu berriak, patenteak eta berrikuntza eza.

Kanpoko Azterketa

- Merkatua. Gure target-a eta haren ezaugarriak definitzea: merkatuaren tamaina eta segmentua, 

eskaeraren bilakaera, kontsumitzailearen nahiak, erosketa-motak, erosteko orduan dagoen jarrera.

- Sektorea. Merkatuko joerak hautematea izan daitezkeen arrakastarako aukerak zein diren jakiteko,

- Lehiakideak. Egungo lehiakideak eta izan daitezkeenak identifikatu.

- Ingurunea. Kontrola ezin ditugun faktoreak dira.

KONTUAN HARTU BEHARREKO ALDERDIAK

7. LAGUNTZA TRESNA



Saltzeko ekintza-plan bat prestatu.

Sareko tresnak: webgunea, sare sozialak, mezu elektronikoak eta marketineko posta 

elektronikoko tresnak.

Salmenta fisikoetarako dokumentazioa eta osagarriak: powerpointeko salmentak 

aurkeztea, lagatzeko aurkezpena edo liburuxka, edo produktuaren ezaugarriei 

buruzko laburpen exekutiboa edo fitxa teknikoa, arazo/irtenbidearen laburpena eta 

gure produktuarekiko harremana, bezeroen testigantzak, bisita-txartelak, eskaera-

orriak…

Salmenten aurkezpenak: Arazoen, irtenbideen eta produktuaren aurkezpen 

eguneratua.

Demoak/prototipoak, Prezioen zerrendak, Kontratuak.

IRTEN! (eta bizkor)
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Eginkizuna

Ikuspegia

Balioak

Markaren

ezaugarriak

Teknologiak/

Irtenbideak

Koherentzia + Sendotasuna

Mezuak FormatuakKanalak Bisuala

Logoa Lay Out IrudiakNaming Webgunea

Zure balio-proposamena eraikiz: ZURE MARKA
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• Egun batean zenbat ekoitzi edo zerbitzatu dezakezue gutxienez eta gehienez? Eta 

hilabete batean?

• ¿Langile gehiagoren beharrik izan gabe, ekoizpena areagotzen uzten duen makina 

/ lanabes / tresna motaren bat eskatzen al du? Zein?

• Eros al daiteke?

Ekoizteko Gaitasuna/ Zerbitzua ematea. 
Prozesuaren Deskribapena

FASE ZK. PROZESUAREN DESKRIBAPEN LABURRA PROZESUAREN GUTXI GORABEHERAKO 

IRAUPENA

MATERIALAK /TEKNIKAK 

/TRESNAK/BEHARREZKO LANGILEAK.

1.

2.

3.

4.

5.
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• Finkatu sareak sortzeko zure prozesuarekin konpromiso irmoa.

• Sustatu harreman eta topaketak era aktiboan. Sareen sorrera, batez ere, jarduera 

egituratu, logiko, metodiko eta sistematiko bizia da.

• Agertu pertsonekiko eta haien egoerekiko interesa. Sare bat sortzeak bi noranzkoko 

dinamika dakar, eta elkarrekiko lankidetza ezinbestekoa egiten du.

• Garatu trebezia sozialak eta komunikaziokoak. Sare bat sortzea jarduera sozial bat 

da, eta benetako ekintza sozial bat bakarrik dago pertsonen arteko komunikazioaren 

bidez.

• Hartu ohitura banakako informazio garrantzitsua bereganatu eta gordetzeko.

• Izan ezazu zure Sarearekin epe luzeko komunikazioa.

• Komunikatu zaitez sarritan zure sarearekin eta zure jarduera nahiz lorpenen berri 

eman etengabe.

• Zure sareko Noduloak informazio garrantzitsuarekin atzeraelikatu.

• Sareko kudeaketa antolatu. Alderdi hori funtsezkoa da zure Sarea sortzeko 

prozesuan.

Networking-a. Negozio Sareak Eraiki eta Kudeatzea
Sareak Eraikitzeko giltzarriak
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