
 

 
 

Enpresa berrien kaptazioa 
 
Orain arte kaptaziorako erabilitako enpresen zerrendarekin bukatu 
dugu. Zerrenda hau, Elhuyarren iazko txostenetik ateratakoa da. 
Bertan, iaz jarrera ona erakutsi zuten enpresak, dudan egon zirenak eta 
harremanik lortu gabekoak zeuden.  Aurten enpresa hauetatik jasotako 
emaitzaren balantzea: 
 
- Iaz harremanik lortu ez zuten enpresa gehienekin gauza bera 

gertatu da aurten ere. Harremanetarako pertsona kanpoan izaten 
delako normalean, aitzakiak jartzen dituztelako, lantoki aldaketa 
egon delako…  

- Iaz harremanik lortu ez zuten enpresa gutxi batzukin sorpresaren 
bat izan dugu: Astillerosekin (planean sartu delako), Carrefourrekin 
(planean sartu delako) DIMP/MOLPO (interesa dute eta datorren 
urtean sartzeko asmoa daukate), ALCAMPO (hain itxita zeuzkaten 
ate batzuk irekitzea lortu dugu)… 

- Jarrera ona daukaten enpresen artean,  
o Batzuk gai honekin erreta daude. 
o Beste batzuk dagoeneko enpresan egiten duten 

esfortzuarekin lan haundia egiten ari direla eta nahikoa dela 
uste dute. 

o Eta beste batzuk nahiz eta jarrera ona izan, enpresan 
horrelako kontuak planteatzea ezinezkoa ikusten dute.  

 
Zerrenda berri bat osatuko dugu enpresa berrien kaptazioari ekiteko. 
Oarsoaldeko Enpresa Sustapeneko arduradunarekin (Bixente 
Trujillorekin) hitz egin dugu eta eskualdeko enpresen zerrenda eskatu 
diogu. Berekin bilera egingo dugu eta zerrenda berria osatzen 
lagunduko digu. 

 

Publizitatea aldizkari espezializatuetan 
 

Ekonomia eta lan mundua jorratzen duten zenbait aldizkari eta 
egunkarirekin harremanetan gaude, OLA planari buruzko informazioa 
hauetan argitaratu ahal izateko.   
 
SPRI: www.spri.es. Industri Sustapen eta Birmoldaketarako 
Sozietatea. Eusko Jaurlaritzak Euskadiko enpresen sareari laguntza eta 
zerbitzua emateko 1981ean sortutako enpresa garatzeko agentzia da. 
Enpresa proiektu batek dituen beharrizanei erantzuna emateko 

 
2004ko urriaren 29a 

 
 
● Eskualdeko 
eroztegietan euskara 
planak martxan jartzeko 
interes handia dauka 
bertako arduradunak. 
 
● Bi edo hiru langileko 
aroztegiak dira gehinak. 
Denak bildu eta enpresa 
bakarra balitz bezela 
funtzionatzea proposatu 
du Nekane 
Amondarainek.  
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sozietate taldearen buru da SPRI, proiektua asmoa denetik beraue 
ezartzen den arte.  

 
- Webguean (www.spri.es) BERRIAK izeneko atala daukate eta 

bertan, enpresentzako interesgarri izan daitezkeen albisteak 
agertzen dira. Harpidetza egiten dutenek, albiste hauek e_postaz 
jasotzeko aukera daukate.  

- BERRIAK atal honetan OLA planari buruzko informazioa sartu ahal 
izateko, informazioa bi hizkuntzetan bidali behar zaie eta beraiek 
baloratuko dute informazio interesgarria den edo ez. 

- Urola kostakoekin harremanetan jar gaitezke eta informazioa batera 
atera, oihartzun handiagoa izan dezan.  

 
ASLE: www.asle.es. Euskadiko elkarte laboral taldea. Enpresa 
laboralen patronalaren papera betetzen du Euskal Autonomia 
Erkidegoan. Donostiako delegazioarekin harremanetan jarri gara eta 
Gatza izeneko aldizkaria argitaratzen dutela esan digute. Aldizkariaren 
ale bat bidaliko digute edukiak aztertzeko.  

 
Merkataritza Ganbararen aldizkaria: www.camaragipuzkoa.com. 
Gure asmoak agertu dizkiegu eta arduraduna deitzekotan geratu da.  
 
BERRIAren egitura gehigarria eta DIARIO VASCOren expectativas 
gehigarria ere aztertuko ditugu.  
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