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Otsailak 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, transmititu nahi duzuna hobeto islatzeko. 
 
Primeran etorriko zaizu, baldin eta…: 
 

 Instagram edo LinkedIn erabiltzen baduzu eta badakizu hobetu dezakezula (baina ez 
dakizu zehazki zertan) 

 Sare sozial horiei buelta bat ematea proposatu baduzu, baina, lehenik eta behin, 
egungo profilarekin zer transmititzen duzun jakin nahi baduzu. 

 Interesgarria iruditzen zaizu errespetuzko iritziak entzutea, zure irudi publikoan 
aurrera egiten lagunduko dizutenak. 
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Zuretzat da, baldin eta…: 
 

 Instagram edo LinkedIn-en profila baduzu 

 Erabiltzen baduzu, baina ez baduzu argi estrategia bat 

 Ekarpenak egitea eta jasotzea gustatzen bazaizu 

Nola egingo dugu lan? 
 

 Getxo MEETING saioak errazten dituen pertsonaren laguntzaz. Elkar errespetatzen eta 
laguntzen lagunduko du. 

 Pantailan erakutsiko ditugu aholkua lortu nahi duten profilak. 

 Lankidetzan, elkarrengandik ikasiz. 
 

Ez zara inoiz etorri Getxo MEETING-era? Hemen, pertsona ekintzaileek, enpresariek eta 
freelanceek honako hauek dituzte: 
 

 Saio praktikoak, giro atsegin eta profesionalean. 

 Saio bakoitzak gai bat du. Ariketak praktikoak dira, eta balio dute edozein jarduera-
sektoretako ekintzaileentzat zein ibilbidea duten enpresarientzat. 

 Jende desberdina egoten da beti, foro ona da ezagutzera emateko. 
 
Ah! Eta eguerdian denez, mokadutxoa dago denbora hobeto aprobetxatzeko. Galdu egingo 
duzu aukera? 
 
Getxo Elkartegian (Ogoño kalea 1, 48930 Getxo). 
Doan, aldez aurretik izena eman getxopro@getxo.eus helbidean, edo 94 466 0140 telefonoan. 
 
Getxo MEETINGen, txandakako ostegunetan, hitzordu bat duzu zure enpresarekin. Pentsatzen 
gelditzeko kalitateko denbora. 

 

Informazio gehiago eta aurreko saioen laburpenak:  

 

#GetxoMEETING 

 

BFAk kofinantzatutako proiektua 

 

mailto:getxolan@getxo.eus
https://www.getxo.eus/promocion-economica
https://www.facebook.com/Getxolan/
https://twitter.com/getxolan
https://www.instagram.com/getxolan/
mailto:getxopro@getxo.eus
https://www.getxo.eus/es/promocion-economica/formacion/getxo-meeting1

