
Laguntzailea:



GAIA Araba Acelera
Pyme Bulegoa

Euskadiko ezagutzaren eta teknologia 
aplikatuaren industria ordezkatzen du GAIAk. 
Arabako sare ekonomikoaren zerbitzura dauden 
teknologia-sektoreko 300 enpresa baino gehiago.

Red.es enpresa-erakunde publikoarekin 
lankidetzan, GAIA Araba Acelera Pyme Bulegoa 
sustatzen du.

Eraldaketa digitalean aurrera 
egiten lagunduko dizuegu, 
modu praktikoan eta 
esperientzien bidez.

GAIA ARABA ACELERA PYME BULEGOA  
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Bulego honek nodo bat izan nahi du eskaria umotzeko eta ETEei eraldaketa digitalean laguntzeko.

Enpresa txiki eta ertainen eraldaketa digitala bultzatzea du helburu, sentsibilizazio-, hedapen- eta 

orientazio-jardueren bidez eta zalantzak argitzeko aholkularitza emanez.

HELBURUAK  

LAGUNTZA

ETE batean eraldaketa 

digitaleko prozesua 

hasteko landu behar 

diren palanka eta 

teknologia nagusien 

ikuspegia eskaintzea.

MOTIBAZIOA

Ulertzea zein diren 

digitalizazioaren joera 

nagusiak arlo hauetan: 

pertsonak, prozesuak, 

produktua / zerbitzua, 

merkaturatzea eta 

marketina, bezero eta 

hornitzaileekiko 

harremanak, logistika 

eta biltegia eta 

azpiegiturak eta haien 

segurtasuna.

DIGITALIZAZIO-
ESPERIENTZIAK

KONPROMISOA

ETE-etan eskala txikiko 

proiektu pilotuak egitea, 

soluzio teknologikoek 

haien premiei erantzuten 

dietela egiaztatzeko eta 

baliozkotzeko.

EBALUAZIOA

Agerian jartzea neurtu 

daitekeela eta neurtu 

behar dela, eta 

adieraztea nola egin 

behar den.
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Helburuak

Zuzenean ezagutzea zer 

nolako esperientziak 

izan dituzten beste 

enpresa txiki eta ertain 

batzuek zenbait arlotan 

soluzio teknologikoak 

hartzean, zer onura eta 

itzulkin lortu dituzten 

soluzio horiek 

ezartzearen ondorioz eta 

nola gainditu dituzten 

oztopo ohikoenak.



SENTSIBILIZAZIOA ETA 
HEDAPENA

Eraldaketa digitala bultzatzen duten metodologia 

eta teknologia berritzaileei buruzko jardunaldiak, 

mintegiak, tailerrak eta abar antolatzen ditugu.

ZERBITZUAK   

Acelera Pyme Bulegoaren zerbitzuak

ORIENTAZIOA ETA 
AHOLKULARITZA

Eraldaketa digitalaren prozesuan dituzuen 

zalantzak argitzen eta eskaintza teknologikoa 

hurbiltzen lagundu diezazuekegu.

ESPERIENTZIEN 
TRANSFERENTZIA

Teknologiak eta prozesuak erabiltzeari lotutako 

beste digitalizazio-esperientzia batzuen adibideak 

eskaintzen ditugu.

BITARTEKOTZA 
TEKNOLOGIKOA

Soluzio teknologikoak lehenesten eta proiektu 

pilotua definitzen laguntzen dugu.



Red.es-ek, Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioari atxikitako erakunde publikoak, Digitalizazioko eta 
Adimen Artifizialeko Estatu Idazkaritzaren bidez jarri ditu abian Acelera Pyme bulegoak Espainia osoan. 8 milioi euroko aurrekontu 

orokorra du ekimenak, eta, haietatik, Red.es-ek 6,3 milioi emango ditu, eta erakunde onuradunek jarriko dute gainerakoa.

Jarduerak Europar Batasuneko EGEF funtsekin kofinantzatuta daude, EGEF 2014-2020 

Espainiako Eskualde Anitzeko Programa Eragilearen esparruan, “Europa eraikitzeko modu 

bat” lemapean.

HARREMANETARAKO:  

Harremanetarako

GURE EKITALDI GUZTIAK

946 620 605

EAZ (ERABILTZAILEEN ARRETARAKO

ZENTROA)

Askotariko jardunaldi eta tailerrak eskaintzen 

ditugu, digitalizazioaren alor guztiak 

ezagutzeko aukera izan dezazuen esperientzia 

eta arrakasta-kasuen bidez.
.

DOAKO ORIENTAZIOA ETA 
AHOLKULARITZA

AURREZ AURREKO ARRETA 
PERTSONALIZATUA

GAIA Araba Acelera Pyme Bulegoa

El Refor, z/g

01470 – Amurrio (Araba)

KONTSULTATU GURE 
AGENDA

soporte@oaparaba.gaia.eus

oaparaba.gaia.eus
https://oaparaba.gaia.eus/

mailto:soporte@oaparaba.gaia.eus
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