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Zuzeneko emankizuna 
Jarraitu interneten! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANTOLATZAILEA  LAGUNTZAILEA 



Sarrera 

Komunikazio digitala eta sareetan presente egotea ezinbesteko gakoak 
dira gaur egungo lan merkatuan. Gero eta garbiago dago: nortasunik 
digitalik izan ezik, izango ez bazina bezala da. 

Hori dela eta, ikastaroan sektoreko profesionalak prestatu nahi ditugu 
komunikazioaren eta marketinaren alorrean. 

Helburuak 

Praktikan eta adibideekin sostengaturiko didaktika hau "eginez ikastea" 

delako metodologian oinarriturik dago, ezagutza eta prozedurak 
profesionalei helaraztea izanik garrantzizkoena. 

  Metodologia 

Txostengileak 

IKUSGAITASUNA ETA MARKETIN-PLANA, ENPRESA 

INTERNETEN ETA SARE SOZIALETAN SUSTATZEKO 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Ikastaro honen helburua parte hartzaileak ezaupide nahikoz hornitzea 

da, interneten eta sare sozialen bidez bezeroak erakarri eta 

ikusgaitasun estrategia bat modu autonomoan martxan jartzeko gai 

izan daitezen. 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

MU-ko (Mondragon Unbertsitatea) diziplina anitzeko lan taldea. 

• IÑAKI LAKARRA: Plangintza estrategikoan eta SEOan aditua 
• BEATRIZ LASKURAIN: Plangintza estrategikoa 
• ELI GARCIA: Analitikan eta neurketa digitalean aditua. 



Ikastaroaren izen osoa 
 

 

  Programa  
 

 

1. MARKETIN ETA IKUSGAITASUN PLAN BATEN DISEINUA 
1.1 Ba ote dakigu gure lehiakideak zer egiten ari diren marketin digital 

mailan? 

Ba ote dakigu gu baino hobeto edo okerrago posizionatuta daude 
Googleren Bilaketetan? 

Zer profil sozial dituzte eta zer ekintza mota burutzen ari dira sare 
sozialetan? Lehiakideak aztertzeko erremintak. 

1.2 Ba ote daukagu helburu komun, kuantifikagarri eta neurgarririk 
gure ekintza digitaletarako? 

Ba ote daukagu adierazlerik geure ekintzen eraginkortasuna 
neurtzeko? 

1.3 Bereiziko gaituen proposamena nola zehaztu zerbitzuari, 
produktuari eta balioei dagokienez. 

1.4 Buyer pertsona edo buyer journey: gure marketin digitalaren 
estrategiarekin erakarri nahi dugun erabiltzailearen edo 
bezeroaren profila definitu. Gu ezagutzeko eta gurekin 
harremanetan jartzeko erabili beharreko puntuak edo kanalak 
(bezeroarenganako arreta, web-a, sare sozialak, presentzia fisikoa, 
newsletter, bloga, presentzialtasuna. 

1.5 Ekintza-planak: euskarriak, kanalak eta kronograma. 
1.5.1 SEOa: Kontuan eduki beharreko gaiak, gure web gunea 

Googlen ondo posizionatuta egon dadin. Horrela, bezeroren 
batek mota horretako zerbitzuak bilatzen dituenean, gure 
zerbitzuak ondo posizionatuta agertuko dira. 

1.5.2 Berezko baliabideak: sare sozialak, bloga, email marketina..., 
hau da,  kostu gehigarririk gabe aktibatu eta elika nitzakeen 
berezko kanal propioen aukera guztiak. 

1.5.3 Ordaindutako baliabideak: inbertsio bat behar duten 
publizitate edo sustapen mailako ekintza guztiak 
(publizitatea sare sozialetan, publizitatea sektoreko 
publizitatean, publizitatea Googlen...). 

1.6 Neurketa-plan baten diseinua: nola neurtuko dut egiten dudan 
guztia? Hasi neurketa-plan baten sorreratik, gure ekintzak neurtzen 
lagun dezaketen oinarrizko erremintetaraino. 



IZEN-EMATEAK ZEURE ELKARGOAREN BIDEZ 

6 irakastordu. 
 
 

Astelehena eta asteazkena 15:00-17:00h (penintsulako 

ordua). 
 
 

 

Aurrez aurrekoa edo bideokonferentzia bidez online zuzenean. 
 
 

Ikasleku mugatuak, beharrezkoa da aldez aurretik izena ematea  

apirilaren 22a baino lehen, 13:00era arte (penintsulako ordua). 

Ikasleku-kopurua gaindituz gero, (...) bidez esleituko dira 
 

Gipuzkoako Aparejadore, Arkitekto Tekniko eta Eraikuntzako  

Ingeniarien Elkargo Ofizialaren EGOITZA 

Gernikako Arbola Pasalekua 21 

943 45 80 44 · gabinete@coaatg.org 
 

Ez-Elkargokideak: 130 € 

Elkargokideak (AATEIEO): 65 € 
 

 

ON-LINE % 100 
 

EGUTEGIA APIRILA 
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