
Ko m u n i k a z i o a ,  k u l t u r a 
kudeaketa, Hezkuntza eta 
turismo arloko profesional 
taldea gara eta proiektuak 
jasotzen, moldatzen, 
sortzen eta  g i za r te ra tzen 
d i tuen zerbitzu enpresa 
bat osatzen dugu. 1998 
urtean hasitako ibilbideak 
ematen duen bermearekin 
eta esperientziarekin sortzen 
ditugu edukiak, zeurekin batera. 
Ikasteko grinarekin eta etengabe 
berritzeko bokazioarekin, ematen 
diegu forma zure ideiei. Irudia 
eta hitzak, euskarri eta jarduera 
konkre tuek in  konb ina tzen 
ditugu, nortasuna transmititzeko 
eta komunikatzeko. Ideiak 
borobiltzen ditugu Arazin.



Eraginkortasuna da gure 
lanaren helburuetako bat. 
Tentuz aurreikusten ditugu egitekoak 

antolatzea eta pertsonen lana 
kudeatzea. Proiektuak zehazki 

egituratzea maite dugu, emaitzarik 
borobilenak lortu ahal izateko.

Izan ere, ideia bikain batek bide 
luzea egiten du errealitatean, 

egoki bideratutako aplikazioak eta 
jarduerak egiten ditugunean. 

Batez ere hezkuntza-zentroen eta 
museoen kudeaketan daukagu 

esperientzia. Hainbat urte daramagu 
zenbait zentroren eta museoren 
ardura izaten eta ekitaldiak ere 

antolatzen ditugu, Zarauzko 
Erromatar Jardunaldiak kasu. 



· Kirol ekitaldiak
· Haurrei zuzendurikoak
· Ingurumenarekin loturikoak
· Kultur arloko ekitaldien antolaketa
· Jardunaldiak

· Zentroko zerbitzu eskaintzaren definizioa
· Hezkuntza programa
· Komunikazio plana
· Harrera eta bisita gidatuen zerbitzua
· Kalitateko gestio plana inplantatzea
· Merchandisina eta dendaren kudeaketa



Bokazioz gara hezitzaileak.
Hezitzaile-lanetan jaio ginen eta, 
jaioberriek egiten duten antzera, eroriz 
ikasi genuen ibiltzen.

Gaur egun, hainbat zentroentzat 
diseinatzen ditugu hezkuntza-planak 
eta unitate didaktikoak, eta gure lankide 
asko hezitzaileak eta monitoreak dira, 
antolatzen ditugun irteera gidatuen 
animatzaileak.  

Hezkuntzan dugun esperientzia 
zabalarekin, gure gizartearen balore 
nagusiarekin aritzen gara lanean: 
haurrekin.
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Hezkuntza programak eta jarduerak 
diseinatzen ditugu, zure neurrira:

· Eskola Agenda 21

· Hondakinen prebentziorako kanpainak

· On-line heziketa programak

· Gabonetako apaingarri jasangarriak

Teknologia inguruko formakuntzak 
eskaintzen ditugu enpresetako langileei, 
zein irakasle edo erakunde publikoetako 
langileei: twitter, facebook, community 
manager, bloga.

Algorri zentroa, Zumaia.

Bezeroa | Zumaiako udala Bezeroak: Diario Vasco, El Correo eta ABC.

Ikasgelan jarrera ekintzailea 
eraikitzea da ekimen honen 
helburua. 

STARTinnovak, partaideei beraien 
enpresa edo gizarte mailako 
ekintzaile-proiektuak garatzeko 
moduak erakustearekin batera, 
ikasleekin talde-lanen dinamikak 
bultzatzeko laguntza eskaintzen 
die ikastetxeei.



Esan, ikusi, adierazi...
Uneoro komunikatzen ari gara. Azkar 
asko gainera aldatu dira medioak eta 
komunikazio-ereduak. Haiekin ari 
gara aldatzen geu ere, eta gizartearen 
garapenerako IKTekin lanean dihardugu 
natural-natural.

Egin dezagun bada, egokitze-bidea 
elkarrekin. Ziur ideia bikainak dituzula eta 
guk sormenerako estilo propioa, diseinuan 
eta ilustrazioan eskarmentu handiko 
pertsonek osatutako taldean.

Testuak, diseinua, 
maketazioa eta argazkiak: 



Brandina

Paperezko Eskuorriak:
katalogoak, liburuxkak, flyerrak...

Seinaleztapena:
publikoa, eraikinak edo ekitaldiak

Webguneak:
egitea, mantenua eta dinamizazioa

Sare sozialak:
Community manager formazioa

Blogak:
Kudeaketa eta aholkularitza

Komunikazio planak

Mailina

Mugikorretarako aplikazio 
eta bertsioak

Ikus-entzunezko ekoizpenak

DSS2016 
IBILBIDE SAREA:
seinaleztapena

Zestoako udala
ONDAREAREN
SEINALEZTAPENA
seinaleztapena

XARETA ESKUALDEA
MARKA IRUDIA ETA WEB PROIEKTUA
Web 2.0 Edukiak partekatuz. 
+ sare sozialak, 2016.



“Izena duen guztia omen 
da”, dio euskal mitologiako 
esaera ezagunak.

Azterketa eta estrategia 
eraginkorrenen bitartez, 
doitzen ditugu proiektuak 
eta produktuak Arazin. 
Omen partikula kendu, 
eta izena duenari izana 
ematen diogu.


