
                                                                                      
 

 
 
 

Kulturarekin lotutako enpresentzat diru-sarrerak sortzeko ereduak. 
 
Nondik atera dezakezu dirua? 
 
Gaur egun, kulturaren munduan diru sarrerak lortzeko modu asko daude. Horrek 
ez du esan nahi erraza edo zaila denik, baina formula-mota asko daude, dituzun 
beharren eta saldu beharreko produktu edo zerbitzu motaren arabera. 
 
Maraka enpresaren Adostu proiektuak diru-sarrerak sortzeko hainbat ereduri 
buruzko azterlana egin zuen, argitalpen honetan laburbilduta daudenak eta 
kontsulta ditzakezunak: 
 
https://issuu.com/irunejimenez9/docs/adostu_gida_gu__a/18 
 
Baina horretan pentsatu aurretik, Getxo Krea Pro taldeko partaideek erakunde 
bereko Irune Jimenezekin egindako saioan egin zuten bezala, gaur egun egiten 
duzunari buruzko azterketa egin dezakezu, nola saltzen duzun. Honako hau 
markatzeko denbora-lerro batekin: 
Zer saltzen duzu? 
Nola? 
Noiz? 
 
Eta ildo zehatz bat egitea gaur egun nola egiten duzun azaltzeko. Horrela, puntu 
zailez jabetu ahal izango zara, edo zer hartu behar duzun kontuan behar dituzun 
diru-sarrerak lortzeko. 
 
Bezeroak zuzenean lortzeaz gain edo finantzaketa pribatua administrazio 
publikoren baten laguntza puntualarekin konbinatzeaz gain, bada 
mikromezenasgo modu oso interesgarri bat, azken 8 urteetan modu 
esponentzialean hazi dena: crowdfoundinga. Plataforma horietan proiektuak 
denbora mugatu batez azaltzen dira, dozenaka edo milaka pertsonaren babesa 
izan dezaten. Babesa ematen duen pertsona bakoitzak bere harri-koskorra ekar 
dezake proiektua aurrera ateratzeko. Kontuz, ez da beti lortzen. Asko landu behar 
da komunikazio-estrategia, diru-sarrerak lortzeko kanpainaren aurretik eta 
kanpainan proiektua babestu ahal izateko. 
 
Proiektuen izaerak eta lortu nahi dituzun helburuek arestian aipatutako aukera bat 
edo beste bat, tradizionalenak edo formula berritzaileenak, aukeratzera eramango 
zaituzte. Guztiek dituzte euren baldintzatzaileak; beraz, merezi du motibazio 
sakonetan, diru-sarrerak lortzeko beharretan eta erabakiak azkarrago hartzeko 
ezarritako helburuetan pentsatzea.  
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Crowdfoundingari buruz, bi plataforma erakutsiko dizkizugu, zure proiektua 
mikromezenasgoaren xede izan daitekeen ulertzeko inspirazio gisa balio 
dezaketenak. 
 
Arte munduan, sormen munduan, Bartzelonan jaiotako plataforma bat Verkami 
da: 
https://www.verkami.com/page/about 
 
Bizkaian ere, Bizkaiko Foru Aldundiak bultzatutako sortu berri den plataforma hau 
aukera izan daiteke: 
https://crowdfundingbizkaia.com/eu 
 
Dena dela, zeure enpresa eratzea pentsatzen ari bazara, egiteko modu 
desberdinak konbinatu beharko dituzu ziurrenik. Batzuk epe luzera, beste batzuk 
epe laburrera,… eta gutxieneko plan estrategiko bat eta merkataritza-
estrategiaren zirriborro bat sortzea beharrezkoa izango da zure helburuetara 
azkarrago bideratzeko. Udaleko Ekonomi Sustapen Zerbitzuan azterketa hori 
garatzen lagun diezazukete. 
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