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Martxoak 16 
 

Beste enpresa batzuekin lan egin nahi duzu, baina ez dakizu nondik hasi? 

 

Gero eta gehiago kostatzen bazaizu profesionalak ezagutzeko espazioak aurkitzea elkarri 
eragiteko, primeran etorriko zaizu Getxo MEETING honetara etortzea. Baina ADI! Oraingoan 
GetxoMEETING Algortan izango da, Getxo Sormen Huben. 

Izan ere, profil desberdinen artean elkarreragiteko pentsatuta dagoen saioa da. Eta Getxo 
Sormen Hub Algortako metrotik oso hurbil zabaldu berri den sormen-enpresen zentro berria 
da (Urgull kalea, 4. Algorta-Getxo). 
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Zergatik eman beharko nuke izena? 

 Enpresa propioa duten pertsona gehienek isolatuta egotera jotzen dutelako, beti jende 
berarekin harremanetan jartzera. Leku berberetan. Monotonia hori hautsi egin behar 
da eta beste espazio, profil eta pentsamolde batzuetara begiratu. 
 

 Negozio-aukera zehatzak zabaltzeko ez ezik, kontaktu-sarea zabaltzeko ere balio 
duelako. Etorkizuneko lankidetzak ekar ditzake. Eta zenbat eta jende gehiagok 
ezagutu, orduan eta hobeto. 

 Inspiratzeko. Bi pertsonak lehen aldiz elkarrekin hitz egiten dutenean eta kontzeptuak 
partekatzen dituztenean, ideia berriak sortzeko aukera handitzen da. Eta zure sormena 
biderkatzen du. 

Bestelako saio bat izango da, Getxo Sormen Huben, bestelako profiletako pertsonen arteko 
interakzioa sortzeko helburua duena. 

Saioa dinamizatu egingo da, zure denbora preziatua ahalik eta ondoen aprobetxa dezazun. 

 Noiz: martxoaren 16an, 14: 30etik 16: 30era 

 Non: Getxo Sormen Hub. Urgull Zentroa. Urgull kalea, 4. Algorta-Getxo. 

 

Atezain automatikoan sakatu 2811 edo 2812 eta irekiko dizugu. - 1 solairura jaitsi behar duzu. 

Gosez zatoz? Pintxoak eta kafea/tea izango dira zuretzat. 

Doan, aldez aurretik getxopro@getxo.eus helbidean izena emanda, edo 94 466 0140 
telefonora deituta. 

Getxo MEETINGen, txandakako ostegunetan, hitzordu bat duzu zure enpresarekin. Pentsatzen 
gelditzeko kalitatezko denbora. 

 

Informazio gehiago eta aurreko saioen laburpenak  

#GetxoMEETING 

BFAk kofinantzatutako proiektua 
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