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Urtarrilak 19 

Zure asmoak 2023rako: Zehaztu zure enpresaren helburuak! 
Ausartuko zara urtea planifikatzera? Horretan jarri nahi duzu, baina ez duzu momentua 
aurkitzen? 
Pentsatu zure helburuetan. Egizu amets. Emaiezu forma. 
 
 
Otsailak 2 

Bihurtu helburuak 2023ko ekintza-plan  
Urtero komeni da helburu komertzialak ezartzea eta zure plan estrategikoarekin, eduki zein ez, 
koherentea den estrategia bat taxutzea. Banaka egingo dugu, pribatutasuna zaintzeko, eta 
saioan gertatzen den lan-prozesuari buruzko ikaskuntzak partekatuko ditugu, ahalik eta ondoen 
egiten lagun diezagun. 
 
 
Otsailak 16 

Joerak urte honetarako. 
Zerbitzuetan, produktuetan, bitarteko digitaletan, formatuetan eta beste gai batzuetan modan 
dauden gaiak bateratuko ditugu. Egunean egoteko eta gure negozioak egokitzeko (gure 
komunikazio-helburuekin bat badator, noski). 
 
 
Martxoak 2 

Hobetu zure profila zure sare sozial profesionaletan: Instagram eta LinkedIn 

Norbaitekin kontrastatu duzu nola ikusten den zure sare sozialen profila? Beste ekintzaile 
batzuen laguntzaz esango dizugu zer ikusten dugun, zer hobetu dezakezun. Zuk beste pertsona 
batzuei lagunduko diezu eta haiek zuri lagunduko dizute. Feedbacka lortzeko eta gauzak 
aldatzeko, nahi duzuna hobeto isla dadin. 
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Martxoak 16 

Beste enpresa batzuekin elkarlanean aritu nahi duzu, baina ez dakizu nondik 
hasi? 
Bestelako saio bat egingo da Getxo Sormen Hub-en, profil desberdinetako pertsonen arteko 
interakzioa sortzeko helburuaz. 
 
Martxoak 30 

Zure proiektuei forma emateko pentsamendu bisuala 
Imajinatzen duzu buruan duzun proiektu bat bisualki islatu ahal izatea? Dena argiago ikusten 
lagunduko dizu, ideiak konektatzen eta haratago ikusten. Metafora bisualen laguntzaz lan 
egingo dugu, lan-tresna horrek harritu egingoko zaitu. 
 
 
Apirilak 20 

Enpresen erradiografia 
Hainbat sektoretako hiru enpresaren profilak berrikusiko ditugu, zer egiten duten eta nola 
egiten duten ikusteko eta hortik ikasi ahal izateko. Nahiz eta zureaz bestelako gauzetan aritu. 
 
 
Maiatzak 4 

Netwalking: Blokeotik ateratzeko ideia berriak ateratzea 
Networking normal baten ordez, topaketaren bi orduak hartuko ditugu Getxoko ItsasHuberaino 
(kirol portua) oinez joateko. Egin nahi dugun zerbaiti buruz hitz egiteko. Oinez ibiltzea ideiak 
desblokeatzeko eta garatzeko modurik onenetakoa dela esaten baita. 
 
 
Maiatzak 18 

Zure enpresaren ikuspegia 3 urtera eraikitzea 
Banaka landuko duzu 3 urterako zure ikuspegia, hainbat agertokitan pentsatzeko eta eraiki 
nahiko zenukeen etorkizuna ikusten laguntzeko. 
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Ekainak 1 

Erabakiak hartu behar ditut! 
Zure enpresarekin lotutako erabakiak hartzen lagun diezazun. Izan ere, zeure nagusia zarenean, 
badira ispilu bat behar duten egoerak. Beste saio bat, kalean, GetxoPhoto Nazioarteko Argazki 
Jaialdiko obra batzuk zeharkatuz. 
 
Art Thinking metodologia erabiliko dugu, gure ondorioetara iristeko artelanen behaketan 
oinarritua. Bakoitzak bere aldetik landuko ditu gaiak, pribatutasuna zaintzeko. 
 
 
Ekainak 15 

Ideia berriak lortzeko ideiak 
Batzuetan ideiarik gabe gera zaitezke. Horregatik, saio honetan erronka interesgarri bat 
landuko dugu: Sormenerako inspirazio-iturriak. Zure enpresan edo negozioan aplikatu ahal 
izateko. GetxoPhoto jaialdiak Getxon erakutsi dituen irudiak erabiliko ditugu inspiratzeko eta 
ikasteko. Hausnarketa zehatzak dituen tailer praktikoa: blokeoak ezabatzeko eta inspirazio-
iturri berriak lortzeko. 
 
 
Irailak 21 

Bilera komertzialak, saihestu beharreko akatsak 
Lehen bilera komertzial bateko akats komunak errepasatuko ditugu. Ikusiko duzu abiapuntua 
aldatu daitekeela eta pentsatze hutsarekin sentitzen duzun lotsa murriztu daitekeela. 

 
Urriak 5 

Motibazioa berreskuratzea 
Badirudi geure enpresa daukagunok beti izan behar dugula pertsona hipermotibatuak. Baina 
aldian-aldian normala da energia pixka bat galtzea. Izan daiteke zure hasierako motibazioa 
gogoratu behar duzulako (zergatik hasi zinen) edo aukera berriak bilatu behar dituzulako. Saio 
honetan berriro konektatu ahal izango zara zure motibazioarekin, helburu berriak markatzen 
lagunduko dizu eta. 
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Urriak 19 

Networking saioa. Sektoreak hibridatzen. Ideia berriak sortzen. 
Ezagutzen duzu Punta Begoña? Getxo MEETINGen saio honen agertokia izango da, hainbat 
sektoretako profesionalen artean kontaktu berriak sortzera bideratua. 
Esparru profesional desberdinetako pertsonen arteko trukea izango da (txartelena ez ezik, 
ideiena ere bai), sekulako eremu batean. 
Garrantzitsua delako zure negoziorako sare profesionalak sortzea. Zu ez den baina puntu 
komunak aurkitzeko balioko dizun jendearekin. Saio dinamizatu baten bidez, kontaktu berriak 
sortzen eta ideia berritzaileak pentsatzen lagunduko dizu. Eta, bide batez, une hori itsasoari 
begira bizitzea. 
 
 
Azaroak 2 

Talde-aholkularitza zure merkataritza-estrategiarako 
Kosta egiten zaizu zure estrategia komertziala praktikara eramatea? Edo estrategia komertzialik 
ere ez duzu? Zure kasua edozein dela ere, zailtasun horren inguruan lan egingo duzu ekintza 
zehatzak lortzeko, beste pertsona batzuen laguntzaz ulertuko duzu zergatik ez duen 
funtzionatzen egiten ari zarenak. 
 
 
Azaroak 16 

Sare sozialen egutegia. 
Zenbat hitz egiten den sare sozialen garrantziaz, baina horretarako edukia eta datak dituen 
egutegi bat ezarri behar duzu. Zer gai interesatzen zaizkizun pentsatzen lagunduko dizugu. 
Horrela, askoz errazagoa izango zaizu diziplinaz argitaratzea. 
 
 
Azaroak 30 

Webgunea aldatzeko asmotan zabiltza, baina… 
Web-orria aldatzeak dena birplanteatzera eramaten zaitu. Horregatik, saio honen bitartez 
tresnak eta gako-galderak eramango dituzu. Datorren lana arintzeko. Testuak idatzita izan 
arren, iritzia behar dutenentzat ere balioko du. 
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Abenduak 14 

2023ko balantzea 
Zeure enpresa baduzu, norekin eta nola egiten duzu urteko balantzea? Izan ere, enpresa ez dira 
zenbakiak soilik, hona hemen lan-saio bat perspektiba hartzeko eta askotan oharkabean 
pasatzen diren lorpenak begiratzeko. 
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