Bermeoko
merkatarientzako
laguntzak

Abantailak euskeraz datoz

Udaleko Euskera Sailak, Udalerri Euskaldunen Mankomunitateagaz batera eta merkatarien eta tabernarien alkarteen
laguntzeagaz, eskaintza zabala eta iraunkorra dauka merkataritza sektorerako.
Laguntza horreen bitartez, denda, taberna eta negozio txikietan euskeraz lan egiteko erraztasunak
emon gura jakez merkatariei.
Bezeroak euskeraz erosteko daukan eskubideari be erreparatu gura jako laguntza honeen bitartez.
•
•
•
•
•
•
•
•

Negozioan euskeraz jarduteko era guztietako laguntza eskaintzen da, teknikoa zein ekonomikoa:
errotuluetarako dirulaguntzak
establezimenduaren izena ipinteko aholkua
publizidade testuak
hartu-emonak bezeroakaz eta hornitzaileakaz
euskeraz erraztasunez idazteko ikastaro laburrak: prezioak eta data, gutunak, testu laburrak, kale izenak...
kanpaina berezietarako kartelak eta oharrak
euskerazko programa informatikoak ipinteko laguntzak
...
Bermeoko merkatari batzuek euskeraz lan egiteko gure zerbitzuak
erabilten dabez. Zure dendeak, taberneak edo negozio txikiak
laguntza honeek behar badauz, ez itxaron gehiago.
Abantailak euskeraz datoz.

Abantailak euskeraz datoz

Bermeoko
merkatarientzako
laguntzak
ERROTULUA EUSKERAZ
IPINTEKO LAGUNTZAK
Zertarako:

Denda, taberna eta negozio txikietako errotulazinoa
Autoetako errotulazinoa
Toldoetako errotulazinoa
Edo era guztietako errotuluak

Zenbat:

Errotuluaren

errotuluak
publizidade testuak
promozinorako testuak
aholkularitza
laguntzea oro har...

%75

Zer aurkeztu (errotulua ipini aurretik):
Errotuluaren zirriborroa
Aurrekontua
Eskaera orria beteta
Kontu zenbakia

Nork eskatu leike:

Dendak, tabernak eta negozio txikiak

Non:

Berh@z edo Euskera Saila
DIRULAGUNTZEA JASOTEKO TESTUA ONDO IDATZITA DAGOALA ZIURTATUKO DAU EUSKERA SAILAK

ETA GAINERA...
Zerbitzu hau erabiliz, oharrak, fakturak, prezio zerrendak...
maketatuta eta plastifikatuta jasoko ditu merkatariak

doan
INFORMAZINO GEHIAGO

Ordutegia, zabalik-itxita, oharrak, abisuak,
merkealdia, loteria,eskaintza bereziak, prezio-zerrendak,
eguneko menuak... doan

Euskera saila
94 617 91 22 - 94 617 91 32 • euskera@bermeo.org
94 617 91 04 • itzulpenzerbitzua@bermeo.org

Hiztegiak, berba zerrendak, fakturak, albaranak...

Berh@z
94 617 91 91 • berhaz@bermeo.org

Establezimendua kudeatzeko
programa informatikoetarako laguntzea.

doan

Berton
94 688 46 36 • bermeonberton@terra.es
KIUB
Bermeoko Kontsumitzailearen eta
Erabiltzailearen informazinorako Udal bulegoa
94 617 91 85 • kiub-kontsumoa@bermeo.org
Idazkiak egiteko ereduak
www.bermeo.org • www.uema.org
www.agiriak.net • www.euskaraz.net

Euskera
Saila

