
 

 
Gipuzkoako Bazkundeak, Subcontex zerbitzuarekin, Gipuzkoako 

industria-eskaintza sustatuko du Europako 9 herrialdetan 2023an 
 
 

Gipuzkoako Bazkundeko espezializazio arloak ferien katalogoa berritu du, 4 helmuga berri gehituz 

Alemania eta Frantzia nabarmentzen diren Europako merkatu nagusietan egoteaz gain, bi herrialde berri 

sartzen dira, Portugal eta Danimarka 

    Hazkunde-aurreikuspen apalak izan arren, atzemandako negozio-aukerak % 20 handitzea espero da, eta 
 horrek 72 milioi euro inguruko eskaintza-maila ekar lezake. 

 

Donostia - 2 de febrero de 2023 
 
Gipuzkoako Bazkundearen SUBCONTEX zerbitzuak, Gipuzkoako industria kanpoan sustatzeko, 2023rako Gipuzkoako 
industria azpikontratista sustatzeko asmo handiko plan bat programatu du: industria mota horretan espezializatutako 
9 herrialdetan eta nazioarteko 19 ferietan egongo da. 
 
2023an Europako hazkunde ekonomikoaren aurreikuspenak apalak izan arren, Europako merkatua negozio-aukera 
oso erakargarriak aurkezten ari da horrelako enpresentzat; izan ere, Europaren berrindustrializaziorako joera eta bere 
garaian lan-kostu txikiko herrialdeetara kanpora atera ziren ekoizpen-jardueren birlokalizazioa oso garrantzitsua da. 
 
Aukera hauek aprobetxatzeko asmoz, SUBCONTEX Gipuzkoak 4 feria berri gehitu ditu bere jarduera zorrora.  Europan 
zehar 30 urte baino gehiago industria mota hori sustatzen eman ondoren, azpikontratazioaren munduan 
espezializatutako feria-jarduera da behar espezifikoak dituzten eta hornitzaile berrien bila dabiltzan erosleak 
identifikatzeko modurik onena. 
 
2022an, Subcontex Gipuzkoak Europako 15 ferietan parte hartu zuen, eta 600 aukera komertzial lortu zituen 
Gipuzkoako lurraldeko enpresa azpikontratistentzat, 2021ean baino % 20 gehiago. 
 
2023 honetan, Azpikontratazio industrialeko departamentuak Gipuzkoako enpresentzat erreferentziazkoak diren 
ferietan modu aktiboan egoteko konpromisoa zabaldu du. Horrela, bere presentzia indartzen du ondorengo ferietan 
parte hartuz: EXPOSALÃO Subcontrataçao Feria (Batalha, Portugal), Hi Industrie Feria (Herning, Danimarka), 
Bartzelonako Metal Feria (Bartzelona, Espainia) eta Unire Feria Irunen. Jarduera horren bidez, enpresa berriei eman 
nahi zaie arreta, eta negozio-aukerak %20 handitu nahi dira, 720ra iristeko. Horrek 72 milioi euro inguruko eskaintza-
maila ekar lezake. 
 
Kontaktuak erakartzea, eskaintzak erakartzea bezain garrantzitsua. 
 
Gipuzkoako Bazkundearen esperientzia eta kontratazio-modalitateak azpikontratazioaren jarduera-sektoreei buruzko 
ezagutzan adituak direla eta, ferietan egoteak aukera ematen du sustapen-ekintza estaltzeko eta harreman estua 
sortzeko Euskadi industria-hornitzaileek aurki dezaketen lurralde gisa identifikatzen duten europarren erosleekin. 
Horregatik, Feria-jarduerak erosleen kontaktu-agenda oparoa sortzea ahalbidetzen du, gure lurraldea eta enpresak 
bisitatzera gonbidatzeko. Gonbidapen horiek urte osoan zehar egiten dira, esate baterako martxoaren amaieran 
MEETIND 2023 erosle europarrekin egingo diren topaketak eta hiruhilekoan behin antolatzen diren Industrial 
Subcontracting Days topaketak. 
 

Nota de Prensa 



Aurreko urteetan bezala, Subcontex Europako merkatu nagusietan egongo da, Frantziara eta Alemaniara begira. 
Herrialde asko ezagutzen ditugu, eta Gipuzkoako esportazio guztien ia herenaren jomuga dira. Bi kasuetan, bi 
herrialdeetako feriarik garrantzitsuenetan parte hartzen jarraituko du: Hannovermesse Ferian, Z Zuliefermesse Ferian, 
Compamed Ferian, FMB Zuliefermesse Maschinenbau Ferian, Global Industrie Ferian, Business Industrie St Nazaire 
Ferian, Business Industrie Dijon Ferian eta Siane Ferian. Erreferentziazko bi herrialde horiez gain, beste 7 herrialdetan 
ere izango dugu presentzia, Gipuzkoako azpikontratazio industrialerako interes eta potentzial handia baitute, hala nola 
Finlandian, Polonian, Espainian, Italian eta Suedian. Aurten, berrikuntza gisa, Danimarkan eta Portugalen izango da 
SUBCONTEX Gipuzkoa lehen aldiz Subcontrataçao EXPOSALÃO Ferian – Batalhan –. 
 
Lau Ferietan, SUBCONTEXek elkartutako eta koordinatutako enpreasa multzoek parte hartuko dute. Gainerako 
ferietan, berriz, SUBCONTEXek stand propioa izango du gure industria sustatzeko. Bertan, katalogoak erakusteko 
eremu espezifiko bat egongo da, eta, gainera, feriara tenperatura merkatura eramateko asmoz bisitatzen duten 
Gipuzkoako enpresei harrera eta euskarria emango zaie. 
 
Ildo horretan, nabarmentzekoak dira Business Industries St nazaire, Dijon, FMB eta Stuttgarteko (Alemania) Global 
Automotive Components & Supplier Feriak, non SUBCONTEXen standa topagune bihurtzen den feria bisitatzera joaten 
diren profesional gipuzkoar askorentzat. 
 
 
SUBCONTEX ferien plana: 
 

Feria Global Industrie - Midest (Lyon, Francia) 7-10 Martxoa 

Feria Z (Leipzig, Alemania) 7-10 Martxoa 

Feria UNIRE (Irún, España) 7-9 Martxoa 

Feria MecSpe (Bolonia, Italia) 30 martxoa-1 apirila 

Feria Business Industrie St Nazaire (St Nazaire, Francia) 13-14 apirila 

Feria Hannovermesse (Hannover, Alemania) 17-21 apirila 

Feria Subcontracting Fair (Poznan, Polonia) 30 maiatza 2 ekaina 

Feria Subcontratación (Bilbao, España) 6-8 ekaina 

Feria MetalBarcelona (Barcelona, España) 13 – 14 iraila 

Feria Alihankinta (Tampere, Finlandia) 26-28 iraila 

Feria Hi Industrie (Herning, Dinamarca) 3-5 urria 

Feria Siane (Toulouse, Francia) 17-19 urria 

Feria Compamed (Dusseldorf, Alemania) 13-16 azaroa 

Feria MetalMadrid (Madrid, España) 15-16 azaroa 

Feria Subcontrataçao EXPOSALÃO (Batalha, Portugal) 2-4 azaroa 

FMB ZULIEFERMESSE MASCHINENBAU (Bad Salzuflen, 
Alemania) 

8-10 azaroa 

Feria Elmia (Jönköping, Suecia) 14-16 de azaroa 

Feria Business Industrie Dijon (Dijon, Francia) 29 – 30 azaroa 

Global Automotive Components (Stuttgart, Alemania) 4-7 abendua 
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