
(Euskara) Komunikatu: nork-nori-nor
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“La Isla de los Cinco Faros”
Ferrán Ramón Cortes (2005)

1. Mezu bat dugu

2. Mezua entzun egiten

da, nortasuna du

3. Mezuak konexioa

eragiten du

4. Hartzaileak ulertu

egiten du geure mezua

5. Mezuak erakarri egiten

du, motibatu



--- behar diren bitartekoak erabilita

Geure inpaktuaren bila

Iturria: www.kartelartean.blogspot.com



Don´t mistake motion for action”
Ernest Hemingway 





Gizarte
fisikoa

Gizarte
digitala

Mundua gero eta konplexuagoa izango
da, ELKAR LOTUTA baikaude, eta
lotuago izango gara aurrerantzean
•Munduko Ekonomia %20 eroriko da Planetaren
Berotzearen ondorioz (Nicholas Sterm, 2007)

Mundua, oro har, ABERATSAGOA
izango da, baina DESOREKA
handiagoak izango dira 
•Borroka etniko, erlijioso eta kulturalak
handiagoak izango dira

Mundua BETEAGOA izango da, 
populazioaren hazkunde izugarria
gertatzen ari delako 
•Hazkunderik handienak garapen-maila
baxuagoko herrietan gertatuko dira, eta horrek
tentsio demografikoak areagotu egingo ditu. 

Mundua GARDENAGOA izango da, 
informazioa eskurago eta berehala
handiarekin eskuratuko dugulako





Txina       India           AEB         FB     Indonesia



2009ko uztailean, interneteko informazioaren %60 
erabiltzaileek emana zen. Trafikoaren %25 sare sozialetan 

gertatzen da.

Mark Zuckerberg, Facebook-eko sortzailea



Zertan da aldaketa?

Eredu berriak, eredu berritzaileak. Aldaketa ez da euskarri 
edo prozesuetara mugatzen: goitik beherako iraultzea 
beharrezkoa da. 

Iragarleak 
iturriak 

Komunikabideak 
Erakundeak

Euskarria: 
Telebista saioa, 

irrastaioa, 
egunkaria, 

internet-gunea Audientzia masiboa

igorlea MEZUA hartzailea

KodeaKodea

Kodifikazioa Kodifikazioa



Iragarleak

Editoreak

Komunitateak 
Pertsonak

Komunitateak 
Pertsonak

Kazetariak

Editoreak

Audientzia
Pertsonak

Kazetariak



Komunitateak 
Norbanakoak 

Blogen 
indexak

Norbanakoen
blogak 

Albisteen iragaziak

Albisteen 
isuriak

Elkarrizketak
Kontakizun berriak

Blogen 
Indexak

Norbanakoen
blogak 

Komunitateak 
Norbanakoak

Iturriak

KAZETARIAK
Egunkariak, irratiak, telebistak, web-

guneak, agentziak, etab.

Blogosfhere: the emerging Media Ecosystem (John Hiler, Microcontent News



≈Erabakiak hartu ahal izateko, neurgailuak

behar ditugu. 

≈Lehengo irizpideak osatu egin behar

ditugu jardun-esparru berriari dagozkion

neurgailuekin

≈Marketinaren mugak 

≈Marka bitartekoak dira 

≈Neurtu, kokapena finkatu ahal izateko

≈Branded content: diozuna zarena da

≈Cobranding: +=x



Geureaz hainbat iruzkin

Anjel Lertxundi: “Kontua zera da: estrategia 
komunikatzaile baten mende egon behar dugula guztiok 
ere, kandelari ipurditik hel diezaiogun, eta ez argi-
metxatik".

Iñigo Fernadez Ostolaza: Euskara biziberritzeko 
estrategian paper zinez garrantzitsua jokatu behar luke 
komunikazioak. Gure hizkuntz komunitatearen irudi 
erakargarri bat zabaltzeko, euskara bera gozagarri 
aurkeztu eta erakusteko, erdal komunitatearekin 
zubigintza lanak egiteko eta euskaldunak diskurtso 
berrira ekarri eta haren bozeramale bihur daitezen 
lortzeko, lanabes estrategikotzat hartu behar genuke 
komunikazioa.



Motibatzaileak behar 
ditugu: 

zu zeu izan zaitezke



Zerk mugiarazten gaitu? 





Eleaniztasunaren merkatu balioa

Hizkuntzen industria: gizarte-balioa 

Motibatzaileak behar ditugu

Gure mezua 

Aurrera egiteko hari-muturrak

Bertako hizkuntzen garrantzia: GloKalizazioa 

Nor da euskalduna?

Zein dira gaur egungo harreman bideak?

Produktua
Prezioa 
Balioa 
Banaketa-bideak
Konpetentzia 



Can't Read, Won't Buy: Why Language 
Matters on Global Websites ikerketa zortzi 
herrialdetan egin zen, Frantzia eta Espainia 
tartean. Emaitzetan ikus daiteke 
gehiengoak diruari baino gehiago 
hizkuntzari ematen diola garrantzia. 
Galdetutakoen %72k aitortu zuten errazago 
erosten dutela informazioa bere hizkuntzan 
jasotzen dutenean. %56k jarrera horri 
eutsiko liokete bere hizkuntzan azaldutako 
produktuaren prezioa ingelesez 
azaldutakoa baino garestiagoa izango 
balitz ere. 



Udako Ikastaroak 2010
pkaltzada@innobasque.com
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