INTERPRETAZIO ZENTROAK, GIDAK ETA BIDAI AGENTZIEN
MAHAIA / MESA DE CENTROS DE INTERPRETACION, GUÍAS Y
AGENCIAS DE VIAJES
2020ko irailaren 14a
GAI-ZERRENDA:
1. Agurrak eta mahaikideen aurkezpena
2. Eredu berria aurkezteko bideoa: ForoConsultivo-Getxo-CASTELLANO.mov
3. Ereduaren azalpena: PPT Presentación mesas Hosteleria_Comercio.pptx /
Osagarria: Suplemento Foro.pdf
a. Helburuak eta funtzioak
b. Komunikazioa
c. Kronograma
4. Sektorearen egoera eta hobekuntza eta/edo proiektu proposamenak.
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EDUKIAK:
1. Bertaratuak agurtu eta aurkeztu dira.
2. Enpresen eta udalaren arteko elkarrizketarako eredu berria aurkezteko
bideoaren proiekzioa.
3. Udal teknikariek helburuak, funtzioak, komunikazioa eta kronograma
aurkeztu dituzte.

3.1.- Helburuak eta funtzioak:
Sektore mahaietan azalduko dira sektoreak berak proposatutako proiektu
guztiak, sektorearen interesekoak direnak edo estrategikotzat jotzen
direnak.
Proiektuak martxan jartzea eta behar bezala gauzatzea zainduko dute kideek
eta sektoreko beste batzuek, proiektuak pilotatzeko batzordeetan.
3.2.- Komunikazioa:
Helbide elektronikoak ahalbidetuko dira sektore bakoitzeko proposamenen
berri mahaiko eta lantalde teknikoko kide guztiek izan dezaten.
Eta zabalpenerako ekintzak egin dira, helburutzat izan dutenak mahai berria
eta bertako ordezkariak ezagutzera ematea; hori guztia sendotuz joango da.
Halaber, eskatzen da mahaiaren ordezkariak komunikazioa ezar dezala bere
ordezkariekin, eta, horretarako, enpresen zerrenda bat eman zaie.
3.3.- Kronograma:
Kronograma azaldu da eta beharrezko azalpenak eman dira mahaien
proposamenak urteko aurrekontuen onespenarekin denboran lerrokatzearen
garrantzia ulertzeko.
Proiektuak landuta, lehenetsita eta kontraste politikoko mahaian
kontrastatuta egon behar dira hurrengo ekitaldiko aurrekontuetara aurkeztu
ahal izateko.
Adierazi da, halaber, aurrekontu bat egongo dela ekitaldi berean proiektuak
egin ahal izateko; ekintza txikiak baina esanguratsutzat jotzen direnak eta
aukerako edo premiazko proiektuak.

4.- Sektorearen egoera eta hobekuntza eta/edo proiektu proposamenak.
4.1.-Bertaratutakoek egungo egoera azaltzea: Bat datoz turismo-sektorearen
eta haren azpisektorearen egoera kritikoan, bereziki nazioarteko turistarekiko
eta taldeekiko mendekotasun handia dutelako (gaur egun ez dago halakorik);
enpresek ahalik eta kostu finko gehien doitzeko joera izan dute, bai eta
bezeroak erakartzeko sustapen/prezio bereziak abiaraztekoa ere.

Bizkaia zubian (pasabidea), udan bere gaitasunaren % 30ean lan egin dela
kalkulatzen da.
 % 50 inguruko okupazio-tasak (batez ere nazioarteko
turistarik eta ekitaldirik ez dagoelako)
 % 30eko errentagarritasuna (egoera salbatzeko promozioak
egin dira prezio bereziekin)
 Erreserben kudeaketa azken unean (pandemiaren
bilakaeraren eta zabaltzen diren albisteen arabera, positiboan
zein negatiboan…)

4.2.- Bezeroak erakartzeko sustapen handiagoa eskatzea. Getxo ikusgarri
egitea eta ikusgaitasuna ematea.
4.4.- Aisialdirako eremu natural bat sustatzea, tokiz gaindikoa (Erandio-Leioa,
Berango, Getxo), naturarekin lotutako jarduerak egiteko aukera emango
duena (bisita gidatuak, jarduera fisikoa, ibilbideak…).
4.5.- Portu Zaharreko mantentze-lanak hobetzea (gune babestua eta berezia).

5.- INTERPRETAZIO-ZENTROEN, GIDEN ETA BIDAIA-AGENTZIA
HARTZAILEEN AKORDIOAK (2020-09-14)
AKORDIOAK/EKINTZAK
ARDURADUNA
1. Aktaren zirriborroa bidaltzea
Udal teknikariak
2. Turismoa sustatzeko kanpainen xedepublikoa handitzeko aukera baloratzea
(tokian
tokikotik
harago),
Udal teknikariak
jasotzaileentzako,
gidentzako
eta
zubiarentzako
taldeak/bezeroak
erakartzeko.
3. Tokiz gaindiko aisialdi-eremu naturala
sustatzeko proposamena eskumeneko
Sonia
eremuari helaraztea
4. Portu
Zaharreko
mantentze-lanak
hobetzeko eskumena duten eremuetara
eramatea (sardina-fabrika, balkoiak…)
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