
EZ NAHASTU 
Saltokiei zuzendutako 
trebakuntza digitalerako 
programa



Zure saltokia dagoeneko sare sozial nagusietan dago —Facebook, 
Twitter, Instagram, eta abar—, baina oraindik ez duzu lortu zure profilak 
guztiz aireratzea. Gainera, ez dakizu sare sozialak ondo erabiltzen ari 
zaren, eta horiek mantentzeko egiten duzun ahalegin eta dedikazio 
guztiagatik dagoeneko sare sozialak begitan hartzen hasi zara.

Hori bada zure kasua, ez ezazu bi aldiz pentsatu eta eman izena 
Mutrikuko Udalaren EZ NAHASTU programan; horren bidez, hau 
lortuko duzu: 

PERTSONALIZAZIOA 

Ehuneko ehunean neurrira 
egindako prestakuntza hau 
zure saltokiaren beharretan 

eta zure negozio-estrategian 
zentratzen da

MALGUTASUNA

Ondoen datorkizun 
ordutegian eta, nahi baduzu, 

zure negozioan bertan, 
lekualdatu behar ez zaitezen

PROFESIONALIZAZIOA 

Denbora aurrezten 
lagunduko dizuten tresnak 

ezagutuko dituzu eta, batez 
ere, sareetan egindako 

lanaren errentagarritasuna 
egiaztatu ahal izango duzu

“Banan banako tratua dut 
gustuko, profesionalak gure 
saltokia ezagutu dezala 
eta gure beharrizanak 
antzeman ditzala. 
Prestakuntza guri ondo 
datorkigun ordutegian eta 
gure dendan bertan egiteko 
aukera izatea ere gustatzen 
zait. Denbora aurrezten 
dugu eta bakoitzari 
interesatzen zaizkion 
gaietan jartzen da arreta. 
Nik ehuneko ehunean 
aholkatuko nuke: erabat 
praktikoa da, erabilgarria 
eta erosoa; gainera, 
profesional horiekin ikastea 
benetan atsegina da”. 

Susanak (Jotaonce Bilbao), 2016ko 
Ez Nahastu programako parte 
hartzaileak, bere esperientziaren 
berri ematen dizu: 
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Aldez aurreko testa 

1

Proposatutako eginkizunen jarraipena, 
zalantzak argitzea edo/eta tresnak 

konfiguratzeko laguntza

2 3

Saio pertsonala Saio pertsonala 

HASIERAKO 
DIAGNOSTIKOA egiteko 
balioko digu, zure 
ezagutzak, interesak eta 
erabiltzen dituzun tresnak 
zeintzuk diren ezagutzeko, 
hain zuzen. Aurkezpen 
bateratua eta proiektu 
bakoitzean egin beharreko 
lana bideratzeko balioko 
digu

Jarraipena

Saio bateratua 

Jardunbide 
egokien 
gainean 

hausnartzea 

Aukeratuko 
diren edukien 
aurkezpena 

Erronkak 
lehenestea 

Saio pertsonala 

1 2 3

Programaren faseak

Erronkak 
zehaztea 

Erronkak 
garatzeko 
laguntza 

Banan 
banako 

prestakuntza 

Saltokiarekin 
prozesu pertsonala 

ixtea 

Eman izena:

bit.ly/eznahastubit.ly/eznahastubit.ly/eznahastu



Plaza kopurua mugatua da! 

Eman izena esteka honetan eta 
zurekin harremanetan jarriko gara 

lehenbailehen: 

Zalantzarik badaukazu deitu 
telefono-zenbaki honetara 

943 60 33 78 
edo idatzi mezu bat helbide honetara
koordinatzailea.mutriku@gmail.com

bit.ly/eznahastubit.ly/eznahastubit.ly/eznahastu


