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GetxoAktibatu!
komunitateak batzen
jarraitzen du!
2020ko GetxoAktibatu! programa esparru digitalean hobekuntzak egiten hasi zen. Asmoa, parte
hartzen zuten negozioetan egiten ziren ekintza
presentzialak beste ekitaldi digital batzuekin
batera konbinatzea zen, eta horiek guztiak sare
sozialetan gehiago zabaltzea.

Pandemia iritsi zenean, aurreikusitako ekintza eta ekitaldi guztiak geldiarazi beharrean,
ekintza presentzialak egitea ezinezkoa zenez,
Getxoko negozioen, profesionalen, elkarteen
eta partikularren ekintza digital bihurtu ziren
sare sozialetan.

Hainbat lan-saio egin ondoren, programaren
sare oizial gisa Instagram erabiltzea erabaki zen, eta #GetxoAktibatu etiketa erabiltzea
ekintzen eta programaren antolatzaileen topagune eta elementu komun gisa.

#GetxoAktibatu etiketa erabili da esperientziak, aholkuak eta tailerrak partekatzeko
eta, Getxoko hainbat arlo eta desberdinetako
profesional, elkarte eta partikular gehixeago
ezagutarazteko.
2020an zehar, hashtag-ak (#GetxoAktibatu)
Instagrameko 260 erabiltzaile baino gehiago
izan ditu, 4.800 eduki baino gehiago sortu dituzte eta argitalpen horiek 268.000 pertsonara iristea lortu dute.
2021ean ekintzak batzen jarraitu nahi dugu.
Ziur negozio gisa ideia berriak argitaratzeko
nahi dituzula, edo datu interesgarriak partekatu nahi dituzula, trikimailuak edo aholkuak
eskaintzea menderatzen dituzula...

ZEREN ZAIN ZAUDE?
#GetxoAktibatu hashtag erabil
ezazu eta Getxoaktibatu olatua
tsunami digitala bihurtuko dugu.

GetxoAktibatu!-ren
Talde Eragilea
Komunitatearen
arrakastarako gakoa

Programaren eraldaketa hori egin ahal izateko,
GetxoAktibatu! Programak negozio eta profesional talde bat izan du. Gurditik tira egin eta
igerilekura saltu egin zutenak. Auzi digitala
eman ahal izateko beharrezkoak diren
prestakuntza-beharrak detektatu dituzte.
4 erronka kolektiboen aurrera eraman dira.

#GetxoAktibatu
Elkarlaneko Collage bat sortzea, GetxoAktibatu! hitza sortzeko
Bideo kolaboratibo bat egin zuten, koninamenduaren osteko negozioen irekiera iragartzeko.
Abesti errez bat sortu zen, sare sozialetan
oihartzun handia zuen spot batekin batera
(“ez dago Getxo zu barik”), herrian erostearen abantailak sustatzeko.
Negozio bakoitzaren bideoak landu ziren
eta talde osoak partekatzen zituen.
23 profesionalek osatutako talde honek,
udal-teknikariekin batera, gogor egin du lan
erronkez gainera, 15 lan-saio eta 9 prestakuntza-saio baino gehiagorekin. Baina esperientzia
GetxoAktibatu! On line honetan oso positiboa
izan da, eta azken balorazioaren osteko parte-hartzaileen laburpena irudi honetan islatzen
da.

Partekatzeko ideiak falta zaizkizu edo
alde digitalak geldiarazten zaitu? Lagun
zaitzakegu, idatz iezaguzu email bat:
getxoaktibatu@getxo.eus
Nahiago duzu taldean lan egin sinergiak
aprobetxatzeko eta erronka berriak
prestatzeko? Talde Eragilean parte har
dezakezu komunitateko eragile aktiboenekin,
idatz ezazu: getxoaktibatu@getxo.eus
2 informazio-saio egingo ditugu (Zoom bidez):

MARTXOAK 22, 14:30EAN
MARTXOAK 23, 8:30EAN
Idatzi eta bidaliko dizkizugu saio hauetan
parte hartzeko gakoak:
getxoaktibatu@getxo.eus

LAGUNDU DIEZAIOKEGU ZURE
NEGOZIOARI BESTE GAI BATZUEKIN?
94 466 01 40
getxolan@getxo.eus

JARRAI
IEZAGUZU

@getxolan

Jarrai dezagun
GETXOAKTIBATUrekin
bat egiten!

