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SUBCONTEX Gipuzkoako Bazkundeak bereziki azpikontratazio 

enpresei zuzendua duen arloa da. Bere helburua azpikontratazio 
enpresei laguntza eskeiniz beren salmentak bultzatea eta bezero-
zorroa hainbat merkatuetan zabaltzea da. 
 
 

Nazioarteko merkatuetan etengabeko presentzia daukagu. 

Erosleekin mantentzen ditugun elkarrizketen ondorioz, bai ferietan 
baita beren lantegiak bisitatuz, negozio aukerak identifikatzen 
ditugu. 
 
 

Enpresaren internazionalizazio maila eta bere helburu 

komertzialen arabera enpresaren beharrei egokitzen diren hainbat 
zerbitzu diseinatu ditugu. 

Negozio-aukerak lortzen ditugu enpresentzat, bezero berriak 

lortuz beren fakturazioa igotzeko asmoz. 
 

Bestalde eskaerak lehenbailehen sor daitezen, erosleak gure 

enpresen lantokiak bisitatzea gonbidatzen ditugu. 

ZER DA? 

HELBURUA 

ZIFRA BATZUK 

enpresek hartu zuten 
parte Subcontex-en 2019 

urtean 

82 

632
3 negozio-aukera lortu ziren 

55 
erosleek bisitatu zituzten Gipuzkoako 

enpresen lantegiak 

303 

59.513 

16.831 

elkarrizketa adostu ziren Donostian 
ospatutako Erosleen Topaketetan-Meetind  

orrialde ikusi ziren 
www.subcontexgipuzkoa.com 
webean 

web-eko erabiltzaile 

http://www.subcontexgipuzkoa.com/
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| AZPIKONTRATAZIO POLTSA | 
 

Zure enpresa sustatu eta negozio-aukerak lortzeko: 
 

 Zure enpresaren fitxa teknikoa eta harremanetan jartzeko datuak  

Subcontex Gipuzkoako azpikontratazio katalogo espezifikoan eta 

Espainiako Azpikontratazio directorioan azaltzen dira 

 Azpikontratazio Plan Sektorialeko ferietan lortutako negozio-aukerak 

jasotzen dituzu 

 Azpikontratazio arloan antolatzen ditugun jardueren berri ematen 

dizugu 

 Promozio jardueretan deskontua daukazu (ferietan parte-hartzean, 

katalogoen esposizioan, erosleen topaketetan, …) 

 Bere burua Espaini mailan bakarrik ezagutzera eman nahi duten 

enpresentzat eta estatu eremuko negozio-aukerak lortu nahi 

dutenentzat Azpikontratazio nazio-poltsan izenemetako aukera 

dago 

| SUBCONTEX Francia | 
 

Gipuzkoako Bazkundeak Frantziako merkatuan aurkezten duen  
eskaintza bateratuan parte-hartu nahi duten enpresei zuzendua  
 

 Zure enpresaren fitxa teknikoa eta harremanetan jartzeko datuak  

Subcontex Gipuzkoako azpikontratazio katalogo espezifikoan eta 

Espainiako Azpikontratazio directorioan azaltzen dira 

 Balizko bezeroen prospekzio lana egiten dugu (jatorria Frantzia). 

 Ferietan aukera komertzialak identifikatu eta lortzen ditugu. 

 Enpresak Erosleen Topaketetan – MEETIND parte-hartzeko aukera 

du 

 Erosleen bisitak enpresen lantegietara antolatzen ditugu (jatorria 

Frantzia) 

 Nazioarteko ferietan banatzen dugun GIPUZKOA INDUSTRIAL 

SUPPLY CHAIN katalogoan barne dago enpresa 

 Enpresak networking jardueretan parte hartzen du  

. 

 

| SUBCONTEX Internacional |     
 

Gipuzkoako Bazkundeak  nazioarteko merkatuetan aurkezten 
duen eskaintza bateratuan parte-hartu nahi duten enpresei 
zuzendua: 

 

 Zure enpresaren fitxa teknikoa eta harremanetan jartzeko datuak  

Subcontex Gipuzkoako azpikontratazio katalogo espezifikoan eta 

Espainiako Azpikontratazio directorioan azaltzen dira 

 Balizko bezeroen prospekzio lana egiten dugu  

 Ferietan aukera komertzialak identifikatu eta lortzen ditugu 

 Enpresak Erosleen Topaketetan – MEETIND parte-hartzen du 

 Erosleen bisitak enpresen lantegietara antolatzen ditugu 

 Nazioarteko ferietan banatzen dugun GIPUZKOA INDUSTRIAL 

SUPPLY CHAIN katalogoan barne dago enpresa  

 Enpresak networking jardueretan parte hartzen du 

 Enpresaren katalogoen esposizioa antolatzen dugu, Europako bi 

ferietan  

 

GURE ZERBITZUAK ZURE BEHARREI EGOKITZEN DITUGU 

https://www.subcontexgipuzkoa.com/catalogo
https://subcontex.camara.es/subcontex/directorios-empresariales
https://www.subcontexgipuzkoa.com/catalogo
https://subcontex.camara.es/subcontex/directorios-empresariales
https://www.subcontexgipuzkoa.com/catalogo
https://subcontex.camara.es/subcontex/directorios-empresariales

