
ERAKUSLEIHO GUZTIZ DOAKOA EDUKI DEZAKEZU

PLATAFORMAN ZURE SALMENTAK HANDITZEKO

A R A B A K O  H E R R I E N  M E R K AT U A

Arabako landa-ingurunean negozioren bat baduzu…

Arabako landa-eremuko negozioak sustatzeko foru-plataforma berria
arabamarket.eus



Arabako landa-eremuko negozioen erakusleiho-plataforma.

Erronka demografikoari aurre egiteko tresna, Arabako Foru 
Aldundiak eta lurraldeko kuadrillek sortua.

Zer da Araba Market?
Landa-eremuko Araban jarduera 
ekonomikoa garatzen duten negozioei 
eta profesionalei sustapen-kanal bat 
ematea, salmentak handitzeko aukera eta 
ikusgarritasun handiagoa izan dezaten.

Arabako landa-inguruneko bizimoduaren 
abantailei buruz sentsibilizatzea.

Landako Araba sustatzea, lan egiteko eta 
ekiteko, ingurune natural gisa.

Helburu nagusi hauek ditu: 

A R A B A K O  H E R R I E N  M E R K AT U A E L  M E R C A D O  D E  LO S  P U E B LO S  D E  Á L AVA

Erosi zuzenean

Euskal 
Sukaldaritzaren
despentsa handian
Oparitu bizi-kalitatea zeure 
buruari. → 

Gozatu gure tokiko 
produktuez
eta egin bat kontsumo 
arduratsuarekin
Oparitu bizi-kalitatea zeure 
buruari. → 

Ezarri zure 
negozioa eta 
telelana egin  
Arabako landa-
ingurunean. 
Oparitu bizi-kalitatea 
zeure buruari

Joango gara erosketak egitera? Idatzi aurkitu nahi duzun produktu edo zerbitzu, 
adibidez: gazta… konponketak… arropa

ARABAKO LANDA-INGURUNEKO PRODUKTUAK ETA ZERBITZUAK
OPARITU BIZI-KALITATEA ZEURE BURUARI

EU ES ARABA MARKET ARABA GARA AZOKAK EZARRI ZURE NEGOZIOA HARREMANETARAKO SAIOA HASI

arabamarket.eus
sartu eta inskribatu zure negozioa hemen:



Zer abantaila ditu?

NATURA-INGURUNEKO NEGOZIOETARAKO

Araba Market plataformak zure 
negozioaren erakusleiho guztiz doakoa 
gaitu du Interneten, eta sustapen-
ekintzak egingo ditu sare sozialetan, zure 
negozioaren ikusgarritasuna areagotzeko.

Araba Market programan inskribatzen 
bazara, Araba Market Bonuen programaren 
onuradun izango zara. Zure negozioan 
20€ irabaziko duzu, eta zure bezeroak 12€ 
ordainduko du. 

Informa zaitez hemen: arabamarket.eus

JENDEARENTZAT

Zuzeneko sarbidea tokiko produktuen eta 
orain arte gutxi ikusten ziren kalitatezko 
zerbitzuen eskaintza handira. Arabako 
landa-ingurunearen iraunkortasunari 
laguntzeko balio erantsiarekin. 
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Zure doako erakusleihoa Interneten
Arabako landa-inguruneko 
produktuetarako sarbide erraza

Erosketak eroso egin ahal izango dituzte 
Arabako eta Trebiñuko udalerrietako 
produktu- eta zerbitzu-kategorien 
araberako bilatzaile baten bidez.

2 Erosketak eroso egitea

Araba Market abian jartzeko kanpainan, 
publikoak 20 €-ko bonuak erabil ditzake  
12 €-ren truke, Araba Marketen izena 
eman duten negozioetan erosketak 
egiteko. Bezero bakoitzak gehienez 10 
bonu erabil ditzake.

Bonu-kanpainaren iraupena:
• Izakinak agortu arte.
 
• Epemuga: 
 Bonuen erosketa: 2021eko abenduaren  
 24ra arte.
 Bonu-kanjeoa: 2021eko abenduaren 30era  
 arte.

3 Erosketetan %40 aurreztea 

Inskribatutako negozio bakoitzak orrialde 
bat izango du Araba Market plataforman, 
zure erakusleihoa pertsonalizatu ahal 
izateko zure produktu edo zerbitzuak 
sustatuz, mezu, argazki, bideo eta abarren 
bidez.

2 Zure orri pertsonalizatua plataforman

Bonuak, zure salmentak handitzeko 

ARABA MARKETEN INSKRIBATUTAKO 
NEGOZIOETARAKO ESKAINTZA ESKLUSIBOA

Artea

Baserri-Eskola

Produktu ekologikoak

Haztegia

Upeltegia 

Moda

Gaztak eta Eztia

Landetxea

Okindegia

Sagardotegia

Fisioterapia

Ile-apainketa eta Estetika

Supermerkatua

Abentura Turismoa

Arabako herrien merkatua

Dagoeneko Araba Marketen inskribatuta 
dauden negozio batzuk

Araba Marketek Arabako landa-ingurunearen kalitatea proiektatzen du, beren jarduerarekin 
beren herriak bizirik mantentzen laguntzen duten pertsonen bidez.Horregatik, Araba Marke-
ten inskribatutako negozio bakoitzaren azalean pertsonak agertzen dira, izen komertziala-
rekin batera, Arabako aberastasunik handiena, zalantzarik gabe. Araba Marketen izena 
emanda dauden negozio batzuen azaleko argazkia duzu hemen. Hurrengoa zurea izatera 
gonbidatzen zaitugu.



Nork eman dezake izena? Zer behar duzu izena emateko?

Helbide elektroniko bat, harremanetarako datuak eta plataforman 
argitaratzea nahi dituzun irudiak eta informazioa beharko dituzu. 
Inprimaki elektronikoak laguntza-sistema bat eta adibideak eskaini-
ko dizkizu, urratsez urrats, hura betetzeko eta zure irudiak bidaltzeko. 
Gainera, laguntza behar baduzu, laguntza teknikoko telefonoarekin 
jar zaitezke harremanetan.
 

Honako hauek aurkeztu beharko dituzu:

Negozioko pertsona baten edo batzuen argazkia (liburuxka ho-
netan agertzen direnen antzekoa), produktu eta zerbitzuen bi-
laketetan aurkezpen gisa ager dadin, negozioaren eta herriaren 
izenekin batera. 

Zure jarduerari eta produktuei buruzko informazio komertziala, 
eta publikoarekin harremanetan jartzeko datuak, eskaerak egin 
diezazkizuten.  

Gainera, aukera izango duzu:

Negozioaren orrialde pertsonalizatuan agertzea nahi dituzun 
irudiak, bideoak eta mezuak erakusteko.

ARABA ETA TREBIÑUKO LANDA-INGURUNEA

Autonomoak eta mikroenpresak, baldin 
eta beren enpresa-jarduera Arabako eta 
Trebiñuko landa-ingurunean kokatuta 
badaude eta jarduera ekonomikoen gaineko 
zergaren epigraferen batean alta emanda 
badaude. Epigrafe horiek arabamarket.eus 
webgunean azaltzen dira. 

Autonomoek eta mikroenpresek 5.000 
biztanletik beherako biztanleguneetan eduki 
behar dute negozioa. 
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Pertsona autonomoak eta mikroenpresak 

a) Ustiapen ekonomikoa egitea.

b) Bere aktiboa edo eragiketa-bolumena 2 milioi 
eurotik gorakoa ez izatea.

c) Bere plantillaren batez bestekoa 10 langile 
baino gehiagokoa ez izatea.

2  Zer behar da mikroenpresa izateko?

5.000 biztanletik beherako 
biztanleguneak

arabamarket.eus
Informazio gehiago hemen:



Arabako landa-inguruneko negozioen plataforma-erakusleihoa
Arabako Foru Aldundiak  eta lurraldeko kuadrillekin sortutako tresna 

Gorbeialdea

Añana Aiarako Kuadrilla Arabako ErrioxaArabako Lautada

Gasteizko landa-ingurunea TrebiñuArabako Mendialdea


