EKINGUNE: EKINTZAILEEN ARTEKO
LANKIDETZA ETA SUSTAPENERAKO ELKARTEA

Zer gara?
EKINGUNE enpresa sortu berrien beharrizanei erantzuna emateko sortu genuen. Elkartearen
helburua Debabarrenako pertsona ekintzaileen artean kooperazioa eta elkarlana sustatzea eta
beraien interes ekonomikoak eta sozialak defendatzea da.
Ekingunerentzat ezinbestekoa balioa da elkarlana, negozio berrien sorrerarako eta haren
aldeko apustua egiten dugu. Enpresa proiektuak (negozioak) garatzeko eta trinkotzeko
elkarrekin lan egiten dugu; ekintzailetasuna sustatzeko eta bultzatzeko lan egiten dugu;
egonezin ekintzaileak bideratzeko lan egiten dugu… azken finean, bidelaguna izatea da gure
asmoa.
Elkarte pribatua, independentea eta sektore anitzekoa gara eta ez daukagu irabazi asmorik.
Gure helburu bakarra Debabarrenako pertsona ekintzaileen artean kooperazioa eta elkarlana
sustatzea eta beraien interes ekonomikoak eta sozialak defendatzea da.

Zergatik Ekingune? Nola heldu gara honaino?
Ekingune ideia baten garapenaren ondorioa da. Bere jatorria 2012ko martxoan dago. Garai
hartan ekintzaile talde batek, ilusioak eta partekatzeko nahiak bultzatuta eta Vanesa Hortasek
egindako deiari jarraituta (Debegesako Ekintzailetasun teknikaria), hitz egiteko eta
esperientziak partekatzeko elkartzea erabaki genuen. Lehen bilera hartako emaitza onek
motibatuta, lanean gogoz jarraitu genuen, ikuskerak, kezkak eta arazoak partekatzen, baita
lorpenak eta arrakastak ere. Eta 2012ko maiatzean, sarituak izan ginen: Talde lanaren
errekonozimendua jaso genuen Ekintzaileen Egunean. Hartutako lanak merezi zuela sentitzen
dugu. Taldeak duen ahalmenaren jabe gara, eta profil ezberdinetako kide berriak sartzen diren
heinean, efektua biderkatu egingo dela aurreikusita, pausu bat gehiago eman eta elkartea
eratzea erabaki genuen.
Gaur egun EKINGUNE – EKINTZAILEEN ARTEKO ELKARLANERAKO ETA PROMOZIORAKO
ELKARTEA gara; talde trinkoa osatzen dugu; ikuskera, balioak eta helburuak ezarrita dauzkagu
eta ziur gaude elkartuta gehiago garela.

Helburuak:
1. LEHIAKORTASUNA
- Bazkideen lehiakortasuna hobetzea.
2. JARRERA
- Gure negozioak sustatzea.
3. ORDEZKARITZA
- Ekintzaileen interesak ordezkatzen dituen organoa izatea. Bailarako ekintzaileen
ahotsa ekitaldietan eta erakundeen aurrean.
- Ekintzailetasunaren kultura bultzatzea.
- Ekintzaileentzako topagune izatea.
4. SAREAK
- Harremanak egitea eta harremanen sarea zabaltzea.
- Merkataritza arloko harremanak egitea eta harreman sarea zabaltzea.
- Esperientziak, informazioa, ezagutza, ezagutza sareak partekatzea.

-

Lankidetza proiektuak. Sinergiak.

Zerbitzuak/Jarduerak
1. PROMOZIOA: Plataforma, Web-a, sare sozialak eta ekintzailetasunari lotutako ferietan
eta hainbat ekimenetan presentzia.
2. ELKARLANA: sinergiak, laguntza, ikasketa partekatua, proiektuak.
3. SAREAK / NETWORKING: erlazio komertzialak, on Ekin!, networking ekintzaileak –
ekintzaileak, networking ekintzaileak – enpresak.
4. FORMAZIOA: beharrizanen diagnosia, ikastaroak, hitzaldiak eta jardunaldiak.

Norengana zuzentzen dugu gure jarduna?
Ekintzailea den pertsona fisiko edo juridiko orori; Debabarrenako enpresa eremuan benetako
interesa duen orori; eta Jarduera Ekonomikoaren Zergaren (IAE) erroldan, gehienez, 5 urteko
antzinatasuna duen orori zuzentzen gatzaizkio.

Nola hartu dezakegu parte?
Aurrez azaldutako ekintzaile profilarekin bat bazatoz eta elkarteko kide izan nahi baduzu jarri
gurekin harremanetan eta pertsonalki artatuko zaitugu. Kontakturako bideak:
ekingune@ekingune.com. También pueden consultar en la página web www.ekingune.com.

Zer eskaintzen diegu ekintzaileei?
Beste ekintzaile batzuekin batera, esperientziak partekatzeko, babesa izateko, prestakuntza
jasotzeko eta negozioa ezagutarazteko aukera emango duen plataforma baten kide izatea.

