
 
JARDUERA PLAN HANDIA 2021ERAKO SUSPERALDIAREN 

OLATUA HARTZEKO  
 

 Merkaturatzeko jardueren plan lehiakorra, sortuko diren aukera berriak 
identifikatzeko. 

 

 Azoka presentzialetan parte hartzea bigarren seihilekorako utziko da, 8 azokatan parte 
hartuko da. Guztira 11 azoka ezberdinetan aurkeztuko da gipuzkoar eskaintza. 

 

 Jarduera programa honen bidez, Gipuzkoako Bazkundeak industria berraktibazioa 
bultzatu eta Gipuzkoako ekonomia berreskuratzeko elementu aktiboa izan nahi du. 

 
 

Donostia/San Sebastián – 2021eko otsailaren 3a–  Gipuzkoako Bazkundeak, Industria Azpikontratazio 
espezializazioaren arloaren bidez, 2021. urterako sustapen eta komertzializazio jardueren plan handinahi bat 
diseinatu du, Europar Batasuneko negozio aukera berriak identifikatzeko. Zehazki, pandemiak erosketa 
lekualdatze prozesuak abiarazi ditu Europako enpresetan, gure enpresek erabili behar duten hornidura katea 
bermatzeko. Horrek, Europar Batasuneko hazkunde aurreikuspenekin batera, 2021 urtea bereziki 
interesgarria bihurtzen du Europako merkatuan bezero berriak erakartzeko. 
 
Jarduera programa honetan, gaur egungo egoera hartu da kontuan, hori dela eta, lehen seihilekoan funtsean 
lineako jarduera garatuko dugu, plataforma birtualetan antolatutako azoketan (Z azoka Leipzig-en, 
Hannovermesse azoka, Alemanian) eta erosleen bilerak (GLOBAL INDUSTRIE Business Meetings). Gainera, 
prospekzio lan sakona egiten jarraituko dugu Europako merkatuetan bezero potentzialak eta fabrikazio 
aukerak identifikatzeko, hala nola, Alemania, Frantzia, Belgika, Suitza eta Herbehereak bezalako 
azpikontratazio industrial handiko merkatuetan. 
 
Pandemia egoera hobetuko den itxaropenarekin, azoka presentzialetan parte hartzea bigarren seihilekoan 
kontzentratuko da, 8 azoketara joatea aurreikusten dugu: SUBCONTRATACIÓN'21 azoka (Bilbo); ENPRESEN 
INDUSTRIEN azoka (Saint-Nazaire, Frantzia); MIDEST azoka (Lyon, Frantzia); MICRONORA azoka (Besançon, 
Frantzia); ALIHANKINTA azoka (Tampere, Finlandia); SIANE azoka (Tolosa, Frantzia); GLOBAL AUTOMOTIVE 
OSAGAIAK ETA HORNITZAILEAK azoka (Stuttgart, Alemania); FMB azoka (Bad Salzuflen, Alemania); eta 
METALMADRID azoka (Madril). 
 
Ahalegin berezia Alemanian, merkatu honetan espezializatutako pertsona bat taldean sartuko da. Urte 
honetan zehar Alemanian sakonduko dugu, dagoeneko Europako azpikontratazioan Europako lehen bezeroa 
baita. Jarduera hau jada suspertzen ari da herrialde honetan, eta bertan 4 azokatan parte hartuko dugu. 
 
Bideokonferentziak, kontaktu birtualak, gelditzeko dagoen praktika. 
Identifikatzen ditugun negozio aukera horiek gure enpresentzako eskaera bihur daitezen, nazioarteko 
erosleekin harremana sustatuko dugu bideo konferentziak edo ekoizpen lantegietara bisitak antolatuz. 
Ganberak bilera horien antolatzaile gisa parte hartzea asko baloratzen dute Europako erosleek, ganbera 
kontaktuak ixterakoan zorroztasun eta seriotasun berme gisa ikusten baitute. 

Prentsa Oharra 



Donostian kokatuta, Europako Azpikontratazioaren XII. Topaketek-MEETINDek datak urrirako aldatzea 
erabaki da. 
Udaberrian ospatzen zen tradizionalki, aurten ordea, Europako azpikontratazioaren XII. Topaketak-MEETIND 
2021 urriara eramango da. Urtero erosle eta hornitzaileen artean 300 elkarrizketa baino gehiago sustatzen 
dituen ekitaldi honek aurten nazioarteko 25 erosle baino gehiago erakartzea du helburu. Horrekin, epe 
laburrean gure lurraldeko enpresentzako kontratuak irabazten saiatzen gara, eta erosleei gure ehun 
produktiboaren bikaintasuna helarazten diegu, Gipuzkoa eta Euskadi Europako kontratazio-poltsa 
garrantzisuenetako bat bezala kokatzeko hornitzaileak kontratatzerakoan. 
 
Jarduera programa honen bidez, Gipuzkoako Bazkundeak industria berraktibazioa bultzatu eta Gipuzkoako 
ekonomia berreskuratzeko elementu aktiboa izan nahi du. 
 
 

SUBCONTEX 2021 EKINTZA 
 

FERIAK ONLINE 
  Z - Zuliefermesse 
   Hannovermesse 

Erosleen topaketa (Global Industrie Business ) 

EUROPAKO MERKATUETAN BEGIRATZEA (Alemania, Frantzia, Belgika, Suitza, Herbehereak) 

FERIA PRESENTZIALAK 
SUBCONTRATACION'21 
Business Industries 
MIDEST  
Alihankinta 
SIANE 
Global Automotive Components and Suppliers 
FMB 
Metalmadrid 

NAZIOARTEKO EROSLEEKIN KONTAKTUAK 
Oportunidades comerciales
Videoconferencias 
Visitas a plantas productivas 

INDUSTRI AZPIKONTRATAZIOARI BURUZKO EUROPAKO XII. BILKURAK - MEETIND 
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