
Getxo

Zure saltokia ere izan daiteke 
euskararen laguna!

Nahi baduzu, euskaraz

GIDA METODOLOGIKOA



GIDA METODOLOGIKOA

Egitasmo honen helburua da Getxoko merkataritza eta ostalaritzan, 
erraz aurkitzea bezeroei euskaraz hitz egiteko aukera ematen dieten 
establezimenduak eta establezimendu horien sustapena egitea. 
Eta era berean, euskaraz egin nahi duen bezeroari trabak kentzea, ahozko 
harremanetan euskara erabiltzeko aukerak sustatuz eta areagotuz.

Egitasmo honetan parte hartzen duten establezimenduek Txantxango-
rriaren irudia jarriko dute kalera begira (atean, erakusleihoan edo 
lekurik ikusgarrienean); bezeroek hori ikustean, bertan euskaraz egin 
dezaketela jakin dezaten. Era berean, lehen hitza euskaraz egiteko 
konpromisoa hartuko dute eta euskaraz egin nahi duen bezeroari aukera 
hori ahalbideratuko diote ahal duten neurrian.

Jendaurrean ipintzen diren idazki eta iragarki komertzial 
guztiak euskaraz edo ele bietan edukitzea, edo ipintzeko 
konpromisoa hartzea. Puntu hau betetzen laguntzeko 
doako itzulpen eta maketazio zerbitzua erabiltzeko 
aukera dago. Kaleko errotulua, toldoa, biniloak eta abar 
euskaraz jarri nahi dituenari ere Udalak diru-laguntzak 
eskainiko dizkio.

Lehen hitza euskaraz egitea edo egiteko konpromisoa 
hartzea, herritarrei euskara erabiltzeko gonbidapena 
eginez. Getxoztarren artean euskararen ezagutza gero 
eta handiagoa da; Getxoko biztanleen herena euskaldu-
na da eta beste heren bat ia euskalduna. 

Jendaurrean ipintzen diren idazki eta iragarki komertzial 
guztiak euskaraz edo ele bietan edukitzea, edo ipintzeko 
konpromisoa hartzea. Puntu hau betetzen laguntzeko 
doako itzulpen eta maketazio zerbitzua erabiltzeko 
aukera dago. Kaleko errotulua, toldoa, biniloak eta abar 
euskaraz jarri nahi dituenari ere Udalak diru-laguntzak 
eskainiko dizkio.

Lehen hitza euskaraz egitea edo egiteko konpromisoa 
hartzea, herritarrei euskara erabiltzeko gonbidapena 
eginez. Getxoztarren artean euskararen ezagutza gero 
eta handiagoa da; Getxoko biztanleen herena euskaldu-
na da eta beste heren bat ia euskalduna. 

HELBURUA

NORK HARTU DEZAKE PARTE?
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ESTABLEZIMENDU HORIEN SUSTAPENA EGINGO DA

Ekimenaren eta establezimenduen berri emateko, promozio-kanpa-
inak egingo dira komunikabideetan (GetxoBerri, Hiruka…)

Sare sozialak ere erabiliko dira (twitter, facebook...) egitasmoa zabal-
tzeko eta establezimenduek sare sozial horiek erabil ditzakete beraien 
promoziorako.

Udalaren eta sektoreko eragileen euskarri komunikatiboak (web-orria, 
mailingak...) erabiliko dira  establezimenduen sustapena egiteko.

ESTABLEZIMENDUAR
EN IRUDIA ETA 
ERRENTAGARRITASU
NA HOBETUKO DIRA

PARTE HARTZEKO

ZEIN ABANTAILA IZANGO DUTE PARTE HARTZEN 
DUTEN ESTABLEZIMENDUEK?3

Establezimenduan euskararekiko 
jarrera baikorra dagoela jakinaraziko da eta 

informazio hori bezeroen mesederako izango da. 
Bezero euskaldunei zerbitzu hobea eskainiko 
zaienez, fidelagoak izango dira eta negozioa 

errentagarriagoa izango da: bezeroak erosoago 
sentituko dira, harreman estuagoa lortuko da 
(gertutasuna, konfiantza, fidagarritasuna...) 

eta emaitza hobeak izango dira.

Establezimenduan euskararekiko 
jarrera baikorra dagoela jakinaraziko da eta 

informazio hori bezeroen mesederako izango da. 
Bezero euskaldunei zerbitzu hobea eskainiko 
zaienez, fidelagoak izango dira eta negozioa 

errentagarriagoa izango da: bezeroak erosoago 
sentituko dira, harreman estuagoa lortuko da 
(gertutasuna, konfiantza, fidagarritasuna...) 

eta emaitza hobeak izango dira.

Egitasmo hau 
Getxoko Udalak 
sustatzen du, bere 
Euskara Zerbitzuaren 
bidez. 

Euskararen esparruan pausoak eman nahi dituzten establezi-
menduei dago begira. Saltokien sareak zubia eraiki nahi du 
euskaraz artatuak izan nahi duten bezeroen eta horretarako 
gaitasuna duten saltokien artean. Baita horretarako nahia eta 
borondatea adierazten dutenen artean ere, nahiz eta azken hauek 
gaur egun ezin duten bezeroa euskaraz artatu.

Horregatik programa honetan parte hartzeko, langileen euskara 
maila ez da zailtasun bat izango,  abiapuntua baizik. Bakoitzak 
ahal duen neurrian egingo ditu bere ekarpenak; euskara komer-
tzioetako hizkuntza badela goraipatu nahi dugu. 

Euskararen laguna 
egitasmoan parte 
hartzeko funtsezko bi 
ezaugarri bete 
beharko ditu 
establezimenduak; 
batez ere bezeroaren 
arreta eta jendaurreko 
idazkiei dagokienez:



Euskarari lehentasuna emango diogu. Adibidez; gaztelaniazkoaren aurre-
tik idatziz, azpimarratuz, letra lodiz idatziz edo letra tamaina handiagotuz 
(sagarra/manzana).

Euskaraz bakarrik idatzi euskaraz eta gazteleraz grafia berdintsua duten 
hitzak (Saltxitxa/Pintxo potea) edo euskaraz ere oso ezagunak badira 
(txistorra/piperra /txakolina/txirla). 

Piktogramak erabiltzeak ere arindu dezake hizkuntza paisaia

Testua luzeagoa bada eta bi zutabetan idatzi behar dugunean, euska-
razkoa ezkerretara eta gaztelaniazkoa eskuinetara jarriko ditugu. Biek 
izango dute letra-tamaina bera eta ez da letra lodia erabiliko euskararako.  

Establezimenduaren jabeak/arduradunak kanpainan parte 
hartu ahal izateko, aurreko puntuetako jarraibideak beteko 
dituela adierazten duen agiria sinatu eta baimena emango 
du establezimenduaren datuak promozioekintzetan erabil-
tzeko. Era berean, establezimenduko langileei jarraibide 
hauen berri emango die, haiek ere bete ditzaten.

Establezimenduaren jabeak/arduradunak kanpainan parte 
hartu ahal izateko, aurreko puntuetako jarraibideak beteko 
dituela adierazten duen agiria sinatu eta baimena emango 
du establezimenduaren datuak promozioekintzetan erabil-
tzeko. Era berean, establezimenduko langileei jarraibide 
hauen berri emango die, haiek ere bete ditzaten.

HALA ERE, ZALANTZARIK BALEGO, JARRI HARREMANETAN 
EUSKARA ZERBITZUAREKIN. 

Egun on/
Buenos días

Kaixo/Hola

GIDA METODOLOGIKOA

Euskararen laguna sarean partaide diren saltokiek eta 
tabernek Txantxangorriaren irudia jarri beharko dute ikur 
gisa erakusleihoan edo atean; herritar guztiei euskara 
erabiltzeko gonbidapena eginez.

Euskararen laguna sarean partaide diren saltokiek eta 
tabernek Txantxangorriaren irudia jarri beharko dute ikur 
gisa erakusleihoan edo atean; herritar guztiei euskara 
erabiltzeko gonbidapena eginez.

Lehen hitza euskaraz egitea; oso 
garrantzitsua da bezeroek sumatzea 
euskararekiko jarrera positiboa dagoela. 
Hori dela eta, establezimenduko langile 
guztiek euskara erabiliko dute beti 
bezeroei egiten zaizkien lehen eta azken 
agurrean. Beste aukera bat izan daiteke 
agurrak bezeroei lehenik euskaraz eta 
ondoren gaztelaniaz egitea; ondoko  
espresioak erabiliz, adibidez:

Kaixo/Hola     
 Egun on/Buenos días
    Gero arte/Hasta luego
 Eskerrik asko/Muchas gracias...

Lehen hitza euskaraz egitea; oso 
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euskararekiko jarrera positiboa dagoela. 
Hori dela eta, establezimenduko langile 
guztiek euskara erabiliko dute beti 
bezeroei egiten zaizkien lehen eta azken 
agurrean. Beste aukera bat izan daiteke 
agurrak bezeroei lehenik euskaraz eta 
ondoren gaztelaniaz egitea; ondoko  
espresioak erabiliz, adibidez:

Kaixo/Hola     
 Egun on/Buenos días
    Gero arte/Hasta luego
 Eskerrik asko/Muchas gracias...

Jendaurrean ipintzen diren idazki 
eta iragarki komertzial guztiak 
euskaraz edo ele bietan egongo 
dira edo behintzat aurrerantzean 
ipintzeko konpromisoa hartuko 
du arduradunak. Era berean 
kanpoko errotulua/toldoa/biniloa 
euskaraz edo ele bietan edukiko 
du edo etorkizunean ipintzeko 
konpromisua hartuko du.

Jendaurrean ipintzen diren idazki 
eta iragarki komertzial guztiak 
euskaraz edo ele bietan egongo 
dira edo behintzat aurrerantzean 
ipintzeko konpromisoa hartuko 
du arduradunak. Era berean 
kanpoko errotulua/toldoa/biniloa 
euskaraz edo ele bietan edukiko 
du edo etorkizunean ipintzeko 
konpromisua hartuko du.

ZER EGIN BEHAR DUTE ESTABLEZIMENDUEK 
EGITASMOAN PARTE HARTZEKO?4

IRIZPIDE HAUEK JARRAITUKO DIRA EUSKARAZ EGITEN DUTEN 
BEZEROEKIN:

Langile euskaldunen kasuan (Ahobizi), euskaraz erantzungo diete eta 
euskaraz jarraituko dute elkarrizketa.

Langileak euskara ulertzen badu baina hitz egiteko gaitasunik ez 
badauka (Belarri prest), hauxe erantzungo du: “Ondo iruditzen bazaizu, 
zuk euskaraz egin eta nik gaztelaniaz erantzungo dizut”.

Euskaraz ez dakiten langileen kasuan (Irribizi), hauxe erantzungo diete: 
“Sentitzen dut, ez dakit euskaraz. Egingo al didazu gazteleraz, mesedez?”.

JENDAURREKO IDAZKIETARAKO HONAKO
IRIZPIDEAK JARRAITUKO DITUGU:



GUÍA METODOLÓGICA

Aipatutako jarraibideez gain, establezimendu batean euskararen 
presentzia areagotzeko beste zenbait neurri har daitezke; adibidez, 
publizitatea euskaraz egitea, langile euskaldunak kontratatzea, euskara 
hobetzeko ikastaroak egitea eta abar. Gogoratu horretarako Getxoko 
Udaleko Euskara Zerbitzuak eskaintzen dituen zerbitzu eta produk-
tuen katalogoa eskuragarri dagoela. Oraingoan, gainera, eskaerak web 
gunearen bitartez egiteko aukera dago: www.getxo.eus/euskara 

Aipatutako jarraibideez gain, establezimendu batean euskararen 
presentzia areagotzeko beste zenbait neurri har daitezke; adibidez, 
publizitatea euskaraz egitea, langile euskaldunak kontratatzea, euskara 
hobetzeko ikastaroak egitea eta abar. Gogoratu horretarako Getxoko 
Udaleko Euskara Zerbitzuak eskaintzen dituen zerbitzu eta produk-
tuen katalogoa eskuragarri dagoela. Oraingoan, gainera, eskaerak web 
gunearen bitartez egiteko aukera dago: www.getxo.eus/euskara 

Informazio gehiago jaso 
nahi baduzu, mesedez, 
jar zaitez harremanetan 
Euskara Zerbitzuarekin:

Getxoko Udala – Euskara Zerbitzua
94 466 00 10
euskara.zerbitzua@getxo.eus

EGITASMOAREN JARRAIPENA5
Establezimendu bakoitzaren jabearen/arduradunaren betebeharra da 
egitasmoaren jarraipena egitea, hau da, ziurtatzea adostutako jarraibi-
deak betetzen direla.

Getxoko Udaleko Euskara Zerbitzuak noizbehinkako behaketak egingo 
ditu egitasmoaren funtzionamendu egokia bermatzeko.

Egitasmoaren helburuak lortzeko, garrantzitsua da Euskara Zerbitzuaren 
eta establezimenduen artean komunikazioa eta harremana egotea. 
Horretarako, Euskara Zerbitzuak hainbat bitarteko erabiliko ditu: aurrez 
aurreko elkarrizketak, telefono bidez, posta elektronikoz, posta arruntez...

KANPAINA HONETAN HARTZEKO PROZEDURA

Establezimenduak egitasmoan parte hartzeko asmoa azaldu egin behar du. 

Kanpainarekiko atxikimendua emango du eta parte hartzea adostuko du. 
Emango zaion inprimakian, idatziz zehaztuko ditu jarraibideak eta hartutako 
konpromisoak.

Txantxangorriaren ikurra jarriko du erakusleihoan edo atean.

Baimen idatzia emango du (aukeran) kanpainan zehar egingo diren 
ekimenetan  establezimenduari dagozkion datuak erabiltzeko.

Atxikimendua ematen den unetik aurrera, bezeroei egingo zaizkien lehen eta 
azken agurrean, establezimenduko langileek euskara erabiliko dute eta 
euskaldunek euskaraz jarraituko dute, bezeroak hala egiten badu.
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ZERBITZUEN KATALOGOA7


