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Helburua 

Egitasmo hau Donostiako Udalak 
sustatzen du, bere Euskara Zerbitzuaren 
bidez, Donostiako Sustapena, sektoreko 
ordezkariak diren SShops Donostia, 
Gipuzkoako Merkatarien Federazioa, 
Auzoa, Zaharrean eta Gipuzkoako 
Ostalaritza Elkartearen laguntzarekin. 
Horiez gain, euskararen erabileraren 
alde lan egiten duten hiriko hainbat 
elkarte ere lankidetzarako prest 
agertu dira: Bagera, Batzen, Bizarrain, 
Plazara Goaz, Parte Zaharrean Bizi...

Egitasmo honen helburua da 
Donostiako merkataritza, ostalaritza 
eta zerbitzu sektorean, bezeroei 
euskaraz hitz egiteko aukera 
ematen dieten establezimenduak 
identifikatzea eta establezimendu 
horien sustapena egitea. Era horretan, 
euskaraz egin nahi duen bezeroari 
erraztasunak eman nahi zaizkio, ahozko 
harremanetan euskara erabiltzeko 
aukerak sustatuz eta areagotuz.

 Egitasmo honetan parte hartzen duten 
establezimenduek propio diseinatu den 
eranskailua jarriko dute, kalera begira (atean, 
erakusleihoan edo lekurik ikusgarrienean), 
bezeroek hori ikustean, bertan euskaraz 
egin dezaketela jakin dezaten. Era berean, 
lehen hitza euskaraz egiteko konpromisoa 
hartuko dute eta euskaraz egin nahi duen 
bezeroari aukera hori bermatuko diote.

1.
MERKATARITZAN ETA OSTALARITZAN 
ERE EUSKARAZ
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Bezeroei arreta eskaintzen ari diren langileen erdiek 
(% 50) edo gehiagok euskaraz ondo hitz egiteko 
gaitasuna duten donostiako estaBlezimenduek.  

Zeinek Har deZake parte? 2.



Establezimenduan 
euskaraz hitz 

egiteko eskaintza 
bermatuta dagoela 
jakinaraziko da 
eta informazio 
hori bezeroen 
mesederako        
izango da.

Bezero euskaldunei 
zerbitzu hobea 

eskainiko zaienez, 
fidelagoak izango 
dira eta negozioa 
errentagarriagoa izango 
da: bezeroak erosoago 
sentituko dira, harreman 
estuagoa lortuko da ( 
gertutasuna, konfiantza, 
fidagarritasuna...) eta 
emaitza hobeak izango 
dira.

Establezimendu horien sustapena 
egingo da.

Ekimenaren eta 
establezimenduen 

berri emateko, 
promozio-kanpainak 
egingo dira 
komunikabideetan.

Establezimenduak 
promozionatzeko 

ekintza komunikatiboak 
(kale ekintzak, 
sustapenerako eta 
bezeroei zuzendutako 
ekimenak...) antolatuko 
dira. 

Udalaren eta 
sektoreko 

eragileen euskarri 
komunikatiboak (weba, 
mailingak...) erabiliko 
dira  establezimenduen 
sustapena egiteko.

Sare sozialak 
erabiliko dira 

(twitter, facebook...) 
egitasmoa zabaltzeko 
eta establezimenduek 
sare sozial horiek 
erabil ditzakete beraien 
promoziorako.

Donostiako Sustapenak 
merkataritza eta 

ostalaritza alorrean 
promoziorako eta 
prestakuntzarako 
egiten dituen honako 
ekintza hauetaz baliatu 
ahal izango dira 
establezimendu horiek: 
Punto Denda guneko 
ekintzak, merkatarien 
eta ostalarien on line 
komunitateaz baliatzea, 
prestakuntza tailerrak 
jasotzea, eta abar.Establezimenduaren irudia eta 

errentagarritasuna hobetuko dira

3. Zein abantaila iZango dute parte HartZen 
duten estableZimenduek?

Udaleko Euskara 
Zerbitzuaren 

donostiaeuskaraz.eus 
webeko mapa interaktibo 
batean azalduko da 
establezimenduaren 
aipamena eta oinarrizko  
informazioa (kokapena, 
argazkia,  bere weberako 
lotura, eta abar).

Donostia eta 
Gipuzkoako 

biztanleriaren artean 
euskararen ezagutza 
gero eta handiagoa 
da: donostiarren  
% 40,6 euskalduna 
da eta % 28,6 
ia-euskalduna. 
Gipuzkoan berriz, 
% 53,3 euskalduna 
eta % 22,7 ia-
euskalduna.

Donostiako 
merkataritzaren 

bezero 
garrantzitsuenak 
donostiarrak eta 
gipuzkoarrak dira: 
% 71,9.



- Establezimenduek aukeran 
emango zaizkien lau lelo 

hauen artean jarri nahi duten 
eranskailua aukeratu behar dute: 

dendan ere euskaraz, 
tabernan ere euskaraz, 
jatetxean ere euskaraz, 

hemen ere euskaraz.  

- Eranskailua lurretik 
150-170cm inguruko 

altuerara jarri beharra 
dago, sarreratik gertuen 
dagoen erakusleihoan.
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4. Zer egin beHar dute estableZimenduek 
egitasmoan parte HartZeko?

- Establezimenduak ez badu 
erakusleihorik, eranskailua 

atean jarriko da edo 
lokalaren barruan, agerikoa 
eta estrategikoa den leku 

batean, bezeroek erraz ikus 
dezaten (barruan eranskailu 

bat baino gehiago jarri 
ahal izango dira).

Errazena eta naturalena, lehen 
eta azken agurra bezeroei 
euskaraz egitea da, ondokoen 
gisako espresioak erabiliz: 
Kaixo, Egun on, 
Arratsalde on, 
Laguntzerik nahi?, 
Agur, Ondo izan, 
Eskerrik asko...

Nahi izanez gero, agurrak bezeroei 
lehenik euskaraz eta ondoren gaztelaniaz 

egitea izan daiteke beste aukera bat, 
ondokoen gisako espresioak erabiliz: 

Kaixo/Hola, 
Egun on/Buenos días, 

Gero arte/Hasta luego, 
Eskerrik asko/Muchas gracias...

-Establezimenduko langileek euskara erabiliko dute beti bezeroei egiten zaien 
lehen eta azken agurrean. Lehen hitza euskaraz egitea oso garrantzitsua da 
bezeroak establezimendu horretan euskaraz egin dezakeela jakin dezan.
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- Establezimendua 
identifikatu beharko dute, 
kanpainaren eranskailua 

jarriz erakusleihoan.



b) Euskaraz ez dakiten langileen kasuan:  
euskaraz egiten/erantzuten duten bezeroei 
arreta eskaintzeko ondoko protokoloa 
jarraitzea gomendatzen da:

3 - EUSKARAZ EGIN NAHI DUEN BEZEROARI EUSKARAZ 
EGITEKO AUKERA EMANGO ZAIO, BI IRIZPIDE JARRAITUZ: 
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5  Elementu horren bitartez, 
identifikazioa erraz lortuko da 

hasieratik, eta, aldi berean, 
informazio praktikoa 

eskainiko zaie bezeroei: 
establezimenduaren ordutegia

 eta irekita ala itxita 
dagoen adieraziko baitie.

- Establezimenduaren jabeak/arduradunak kanpainan parte hartu ahal izateko, aurreko 3 puntuetako jarraibideak beteko dituela adierazten duen agiria sinatu eta establezimenduaren datuak promozio-ekintzetan erabiltzeko baimena emango du. Era berean, establezimenduko langileei jarraibide hauen berri emango die, haiek ere bete ditzaten.

- Kanpainaren 
osagarri, ordutegia 

jartzeko 
ateko elementua 

eskainiko zaie 
establezimenduei. 

 a) Langile euskaldunen kasuan: 
euskaraz egiten/erantzuten duten 
bezeroei euskaraz erantzungo diete eta 
euskaraz jarraituko dute elkarrizketa.

Establezimendu bakoitzaren 
ordutegiaren arabera 

moldatutako elementua 
eskuratzeko, 943 48 37 50 

telefonora deituta edo 
Udala_euskara@donostia.eus 
helbidera idatzita egin beharko 
da eskabidea. Ordutegia zortzi-

hamar egunetara jasoko da.

- Euskaraz ez dakien langilea bakarrik 
dagoenean, honela erantzungo du: 
 “Sentitzen dut, bakarrik nago eta ez dakit 
euskaraz. Egingo al didazu gazteleraz mesedez?”.
- Euskaraz ez dakien langileak lankide euskaldun 
bat ondoan duenean, honela erantzungo du: 
“Sentitzen dut, ez dakit euskaraz. 
Itxaron mesedez eta euskaraz dakien 
lankide batek hartuko zaitu”.
- Langileak euskara ulertzen badu baina 
hitz egiteko gaitasunik ez badauka:
“Ondo iruditzen bazaizu zuk euskaraz egin 
eta nik gaztelaniaz erantzungo dizut”.



 Establezimenduak egitasmoan parte 
hartzeko bere asmoa azaldu behar du. 

 Kanpainarekiko atxikimendua 
emanda, eta parte hartzea adostuta, 
horretarako emandako inprimakian 
idatziz zehaztuko ditu jarraibideak 
eta hartutako konpromisoak.

 Kanpainaren ikurra jarriko 
du erakusleihoan.

 Baimen idatzia emango du (aukeran) 
kanpainan zehar egingo diren 
ekimenetan  establezimenduari 
dagozkion datuak erabiltzeko.

 Atxikimendua ematen den unetik aurrera, 
bezeroei egiten zaien lehen eta azken 
agurrean, establezimenduko langileek 
euskara erabil iko dute eta euskaraz 
jarraituko dute, bezeroak hala egiten badu.

Donostiako Udaleko 
Euskara Zerbitzuak 

noizbehinkako 
behaketak egingo 
ditu egitasmoaren 

funtzionamendu 
egokia bermatzeko.

Establezimendu 
bakoitzearen jabearen/
arduradunaren betebeharra 
da egitasmoaren jarraipena 
egitea, hau da, adostutako 
jarraibideak betetzen 
direla ziurtatzea.

Euskara Zerbitzuaren eta 
establezimenduen artean 
komunikazioa eta harremana 
egotea garrantzitsua da 
egitasmoaren helburuak lortzeko. 
Horretarako, Euskara Zerbitzuak 
hainbat bitarteko erabiliko ditu: 
aurrez aurreko elkarrizketak, 
telefono bidez, posta 
elektronikoz, posta arruntez...

5.

6.

7.ZerbitZuen katalogoa

Aipatutako jarraibideez gain, 
establezimendu batean euskararen 
presentzia areagotzeko beste zenbait 

neurri har daitezke: kanpo zein barruko errotuluak 
euskaraz jartzea, publizitatea euskaraz egitea 
eta abar. Euskara Zerbitzuak euskara gero eta 
gehiago erabiltzeko hautua egiten dutenentzat 
hainbat zerbitzu eta laguntza eskaintzen 
ditu: kanpoko errotuluak euskaraz jartzeko 
diru-laguntzak, jendaurreko testuen doako 
itzulpen eta zuzenketa, sektoreko profesionalei 
zuzendutako ikastaro praktikoak, menuak 
eta errotuluak euskaratzeko baliabideak eta 
abar. Abantaila hauek denak kontsultatu ahal 
izateko, jo honako webgune honetara: 

egitasmoaren jarraipena 

kanpaina Honetan 
parte HartZeko 
proZedura

DONOSTIAEUSKARAZ.EUS




