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Dokumentu honek Agentziaren 2023ko jarduerak 
jasotzen ditu euskal turismoa kudeatzeko 
ezinbestekoak diren bi txostenetan oinarrituak, 
hau da, plan estrategikoa eta marketin-plana, 
sektorearen erronka eta joera berriei erantzuteko 
helburuarekin, iraunkortasuna eta kalitatea 
bermatuko duen xedearekin, eta eskaera gero eta 
zorrotzago baten arabera diseinatutako eskaintza 
batekin egindakoak.

Helburu hori lortzeko, BASQUETOUR-ek, 9,6 
milioiko aurrekontuarekin (+%4,7), erdia turismo-
marketinerako  erabiliko du (+%14) eta inbertsio 
ahalegin hau distantzia luzeko nazioarteko 
merkatuetan sustapena eta merkaturatzea indartzea 
izango da, hau da, pandemiaren ondoren gehien 
sufritu duten merkatuetan: Brasil, Argentina, EE.BB 
eta Japonia. Bereziki merkatu hau landuko dugu, 
Motor Japonia Taldea ekimenaren bitartez eta 
jaurlaritzako sail ezberdinen partaidetzarekin. 
Gainera, “Meet Basque Country” delakoa, mundu 
osoko agentzia eta turoperadoreen topaketa 
Euskadin, antolatuko dugu berriro eta bi urteroko 
egiturazko jarduera gisa finkatuko dugu.

Gure beste apustu nagusietako bat Turismo Adimena 
da. Hiriburuak dagoeneko THA (DTI) programa 
ezberdinak ezartzen ari dira, 2022an Arabako 

Errioxan, Goierri eta Uribeko eskualdeetan 
garatu ondoren; aintzindariak izan ziren.  2023an, 
gutxienez, 5 eskualdetan zabalduko dugu 
programa horien garapena.

Era berean, Behatokiak hainbat ikerketa-arlotan lan 
egingo du: Euskadiko turismo-industriaren arloan, 
eskaria helmugan, jatorrian eta onlinekoa landuz; eta 
euskal gizartearen arloan, profesionalei helmugari 
buruzko ezagutza emateko asmoarekin, planifikatu, 
erabakiak hartu eta emaitzen eragina neurtu ahal izan 
dezaten, tresna fidagarrien bidez.

Apustu estrategikoetan ere parte hartuko dugu 
konektagarritasunari dagokionez, merkatu 
objektiboen sustapen-estrategia eta beste erakunde 
batzuekiko lankidetzan.

Eta erakunde arteko  eta lankidetza publiko-pribatua 
indartuko dugu, helmugaren eta euskal turismo-
industriaren eraginkortasuna eta indartzea bilatuz. 

Ilusioz ekingo diogun erronka.

Agur bero bat.

DANIEL SOLANA
Basquetour-Turismoaren Euskal Agentziako zuzendaria
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GOBERNANTZA

• Euskal turismoaren balio-
kateko enpresei laguntzea.

• Enpresen arteko eta 
erakundeen arteko lankidetza 
eta lankidetza publiko-
pribatua sustatzea.
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Helburua
Inbertsio eraginkorragoa lortzea, merkatura indar handiagoz 
iristea eta sektorearen parte-hartzea koordinatzea.

Ekintzak
1.1.Mahaiak, foroak eta lan-topaketak
Enpresa-elkarteekin eta erakunde publikoekin bilerak 
egiten jarraitzea, ekintza-planak alderatzeko eta 
estrategiak, adimen turistikoari buruzko datuak eta 
enpresa-premiak bateratzeko.

1.2 Turismo arloko plan estrategikoetan parte 
hartzea

Aurrera jarraitzea lankidetza-lanarekin eta laguntza 
nahiz aholkularitzarekin euskal helmugetako plan 
zuzentzaileetan eta estrategietan.

1.3. Europako laguntzak eta proiektuak 
Helburua: Helburua: laguntza ematea COVID-19aren 
pandemiaren ondoriozko kalte ekonomiko eta sozialak 
arintzeko Next Generation EB funts europarren kudeaketan.

1.3.1 NEXTEUSBCTI proiektua:

“Euskadi Basque Country Tourism Intelligence” 
proiektuak proposatzen du berrikuntzan eta 
digitalizazioan oinarritutako ekosistema turistiko 
adimendun bat sortzea, ondoko hauek baliatuz:

• Helmuga Turistiko Adimendunaren metodologia (DTI)

• Enpresa Turistiko Adimendunaren Eredua (ETA)

• eta Adimen Turistikoko Sistema (SIT Euskadi)

1.3.2 PASTD proiektua (Helmugako Jasangarritasun 
Turistikorako Plan Autonomikoak):

Urtero definitzen dira toki-erakundeekin batera eta, 
Euskadiren kasuan, Eusko Jaurlaritzak zehaztutako 
prozesu baten bidez.

Helmugako Jasangarritasun Turistikorako Planen 
helburua da aurrera egitea helmuga turistikoen 
eraldaketan, jasangarritasunean oinarritutako eredu 
baterantz abiatzeko, beti ere oinarritzat hartuz TMEren 
turismo jasangarriaren definizioa: “eredu bat, zeinak 
osoki kontuan hartzen baititu ekonomian, gizartean 
eta ingurumenean dituen egungo zein etorkizuneko 
ondorioak, eta zeinak erantzuna ematen baitie 
bisitarien, industriaren, ingurumenaren eta harrera-
komunitateen beharrei”. 

1.3.3  ZAP proiektuak (Lehentasunezko Arreta Eremuak):

Lehentasunezko jarduketa-eremuetako aktibo 
turistikoak sustatu eta balioesteko planaren helburua 
da ekonomia eta enplegua suspertzea trakzio-
indarra egiten duten proiektu turistikoen bidez. Eusko 
Jaurlaritzak 6,5 milioi euroko ezohiko ekarpen bat 
egingo du “Berpiztu” programaren bidez, jarduera 
turistikoak garatzeko hainbat udalerri eta eskualdetan.

1.3.4. PRTR laguntzak / “Esperientziak” proiektua

Euskadik, Basquetourren bitartez, proposamenak 
egingo ditu Berreskuratze, Eraldaketa eta 
Erresilientzia Planean parte hartzeko Espainiako 
Turismo Esperientziak sortuz eta indartuz, 
helburua baita turismo-eskaintza dibertsifikatu eta 
desestazionalizatzea. 

Laguntza horien helburua da esperientzia turistiko 
jasangarri, digital, integratzaile eta lehiakorrak garatuko 
dituzten eragile-sareen proiektuak bultzatzea Estatu 
mailan edo gutxienez hiru autonomia-erkidegotan. 
Proiektu horiek lan-ildo hauetako baten barruan 
kokatuko dira: INNOVA, INTEGRA, COMUNICA.

Euskal turismo-estrategiak 
koordinatzea: sektorearen eskaria

GOBERNANZA
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2.1. Sareetan eta lantaldeetan parte hartzea

2.1.1 Estatu mailako taldeak eta sareak 

• Turismoko Estatu Idazkaritza (SETUR), Espainiako 
Gobernuko Industria, Merkataritza eta Turismo 
Ministerioaren menpekoa. 

• Berrikuntzaren eta Turismo-teknologien 
Kudeaketarako Estatuko Sozietatea (SEGITTUR), 
Espainiako turismo-sektorean berrikuntza eta 
teknologia bultzatzeko bitartekoa.

• Autonomia erkidegoetako turismo jasangarriko 
taldea.

• Helmuga Turistiko Adimendunen Espainiako Sarea.

• Kalitate Turistikoko Institutua (ICTE). Basquetour-ek 
ordezkaritza eta lotura lanak egiten ditu ICTEren 
eta euskal erakundeen artean.

• EUSKALIT, fundazio gisa eratutako erakunde-
taldea, Eusko Jaurlaritzak bultzatua Kudeaketa 
Aurreratua sustatzeko.

• Berrikuntzaren Euskal Agentzia (INNOBASQUE), 
Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzarako Euskal 
Sistema koordinatu eta bultzatzeko. 

• Turismoaren Kalitaterako Estatuko Lantaldea 
(GTCT), non autonomia-erkidego guztiek parte 
hartzen duten.

• Helmugen arteko Batzordea, Helmugetako 
Turismo-Kalitaterako Sistema Integrala (SICTED) 
kudeatzeko.

• Espainia Berdea.

• Espainiako ekoturismo elkartea.

• Espainiako Kide Ugariko Familien Federazioa 
(familia-turismoa).

• Bide Berdeen Espainiako Fundazioa.

• Vasco Navarro Trenbidearen, Inaziotar Bidearen eta 
Donejakue Bidearen lan-mahaiak.

2.1.2 Nazioarteko taldeak eta sareak 

• Arku Atlantikoko Batzordeko Turismo-taldea.

• TME, Turismoaren Munduko Erakundea: TMEko 
kide afiliatuak eta TMEko Afiliatuen Zuzendaritza 
Batzordeko kidea 2022-2025 aldian. 

• Turismoaren Munduko Etika Batzordea 2022-2025 
aldian.

• Normalizazio- eta ziurtapen-taldeetan parte 
hartzea: CTN 178: SC 5 Helmuga Adimendunak, WG 
13 Sustainable Tourism + TC 228 Plenary Meeting, 
WG 14 Accesible Tourism + TC 228 Plenary Meeting.

• NECSTouR Sarea, Turismo jasangarri eta 
lehiakorrerako Europako Eskualdeen Sarea, nazioz 
gaindiko proiektuak detektatu eta sektoreari 
eskaintzeko.

• ECOTRANS Sarea, Turismo Jasangarria Garatzeko 
Europako Sarea, nazioz gaindiko proiektuak 
detektatu eta sektoreari eskaintzeko.

• DTI Sarea, Helmuga Turistiko Adimendunen 
Espainiako Sarea, proiektu nazionalak detektatu eta 
sektoreari eskaintzeko.

• Industria Ondarearen Europako Ibilbidea (ERIH).

• Bide Berdeen Europako Elkartea.

• Europako GATURI proiektua (turismo 
gastronomikoa).

• Wildsea Europe Kostaldeko Ekoturismo Sarea.

2.2. Akordioak enpresa-elkarteekin eta 
erakunde publiko-pribatuekin bitartekari 

estrategiko gisa duten papera indartzeko.

Akordio estrategikoak eta 
aliantzak finkatzea, sareetan 

parte hartzea… 

02
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Helburua  
Euskal enpresa-sarea indartu eta bultzatzea, eta enpresen 
arteko zein erakundeen arteko lankidetza eta lankidetza 
publiko-pribatua sustatzea.

Ekintzak
1.1 Konekta Euskadi 
Toki komun bat garatzea, non turismo arloko enpresa 
eta erakundeak elkartuko diren turismoaren euskal 
ekosistemako ekimenak, topaketak eta gobernantza-
foroak partekatzeko.  

1.2  Ezagutza-, lankidetza- eta inspirazio-
foroak
Turismo-sektorerako baliagarriak diren eduki, topaketa 
eta materialak sortzea: jardunbide egokiak, webinar-
ak, topaketak, speed meeting-ak, informazio-fitxak eta 
-pilulak eta material interesgarriak. 

1.3 Web berria 
Web orri berria, enpresa bazkideen beharretara egokitua, 
dinamikoagoa, erabilgarriagoa eta arinagoa.  

1.4  
Turismo arloko lankidetza-proiektuak lagundu eta 
dinamizatzea eta aholkularitza ematea, eta enpresa-
ekimen interesgarriak artatzea. 

1.5 Euskal enpresa turistikoen foroak 
Hainbat mugarri dituzten turismo-kudeaketako enpresa, 
elkarte eta erakundeen topaketak, turismo arloko market 
place baten eta elkartrukerako foro baten oinarriak 
ezartzeko.  
 

Helburua
Inbertsio eraginkorragoa lortzea, egungo gobernantza-
ereduak hobetzea, eta sektoreak eredu horietan duen 
parte-hartzea koordinatzea.

Ekintzak 

2.1. Bilera operatiboak egitea foro eta mahai 
sektorialekin nahiz erakunde artekoekin, bai planak 
aztertzeko, bai eta estrategiak, adimen turistikoko datuak 
eta enpresen premiak sektorearekin kontrastatu eta 
partekatzeko.

2.2. Euskal turismo-sektorearen erradiografia: 
sektorearen “gogo-aldarte turistikoa” jasotzen duen 
dokumentua, urte osoan zehar eta kapituluetan bildua 
Turismoaren Euskal Sarearen bidez.

Turismoaren euskal 
sarea (Saretour) 

LANKIDETZA PUBLIKO 
PRIBATUA ETA LURRALDE-

GARAPENA
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2030 Agendako Garapen Jasangarriko 17 Helburuak (GJH) 
betetzen laguntzea. 

Ekintzak
1.1 Kode etikoaren programa ezartzea 

erakunde publiko-pribatuetan:
• Abiarazte fasean, laguntza ematea proiektuan parte 

hartzen duten erakundeei, eta laguntza ematea baita 
ere euskarri-materiala sortzeko.

1.2 Prestakuntza:
• Prestakuntzen etengabeko eskaintza erakundeek 

aurrera egin dezaten Kode Etikoaren 8 printzipioak 
ezartzeko bidean.

1.3 Euskadiko Turismoaren Etika Batzordea 
finkatzea:

• Batzordeak Kode Etikoaren etengabeko 
hobekuntzarako informazioa bilduko du eta erakunde 
parte-hartzaileek egoki ezarri dutela egiaztatuko du.

1.4 Euskadiko Turismoaren Etika Erregistroan 
izena ematea:

• Etika Batzordearen oniritzia lortzen duten erakundeak 
Euskadiko Turismoaren Erregistroan inskribatuko 
dira, sustatuak izan daitezen turismo jasangarri eta 
arduratsuaren aldeko ekimenetan.

1.5  Aitorpena
• Proiektuan parte hartzen duten erakundeen aitorpen 

ekitaldia.

1.6 Sustapen kanpaina:
• Kodea eta bere printzipio eta baloreak hedatzeko 

kanpaina. 

• Proiektuaren sustapen-landing-a abiaraztea.

1.7 “Turista Arduratsuaren Gida” sustatzea 
• “Turista Arduratsuaren Gida” banatzea erakunde 

turistikoei eta bisitariei, Euskadiko turismo arduratsua 
sustatzeko, Kode Etikoak dioen bezala. 

• Helmuga jasangarria, segurua eta arduratsua izatea.

• Lehen mailako adimen turistikoko sistema bat 
edukitzea erabakiak hartzeko. 

• Lurralde-garapen turistikoa optimizatzea.

• Sektorearen lehiakortasuna hobetzea eta enpresei 
laguntzea beren garapenean. 

Euskadiko turismo 
Kode Etikoa

Helburuak

HELMUGA LEHIAKORRA, 
ETIKOA ETA ADIMENDUNA
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Kode Etikoa irakurri

https://basquetour.eus/documentos/paginas/Turismo-Euskadi-Kode-Etikoa.pdf


Helburua: 
Kode Etikoaren printzipioak jarraituz, Euskadi helmuga 
turistiko adimendun eta errebalorizatu bihurtzea berrikuntza 
eta teknologiaren bidez, ekonomikoki, sozialki, kulturalki eta 
ingurumen aldetik integratzailea, irisgarria, inklusiboa eta 
jasangarria izango den ikuspegi bat sustatuz. 

Helmuga turistiko 
adimendunak

02

HELMUGA LEHIAKORRA, 
ETIKOA ETA ADIMENDUNA
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2.1 Helmuga Turistiko Adimenduna” proiektua: 

Helburua: 

SEGITTURek garatutako Helmuga Turistiko Adimenduna 
(HTA) metodologia aplikatzea. Abangoardiako azpiegitura 
teknologiko batean oinarritua dagoen eta turismo-
lurraldearen garapen jasangarria eta irisgarria bermatzen 
duen helmuga baten berrikuntza-maila diagnostikatzen 
du. Bisitariaren eta ingurunearen arteko elkarreragina eta 
integrazioa ahalbidetzen du, bere esperientziaren kalitatea 
areagotzen du eta bertako biztanleen bizi-kalitatea 
hobetzen du. 

Ekintzak:

• HTA eredua 5 helmuga berritara hedatzea: Bidasoa, 
Bilbo, Debagoiena, Getxo eta Arabako Haranak.

• HTA eredura atxikitako helmugen Ekintza-planen 
jarraipena egitea lankidetza-akordioak sortuz helmuga 
bakoitzeko erakunde publiko-pribatuekin: Goierri 
(Goitur), Arabar Errioxa (Arabar Errioxako Ardoaren 
Ibilbidea) eta Uribe (Jataondo).

• Berritze fasean dauden HTA helmugen jarraipena: 
Donostia (Donostia Turismoarekin lankidetzan), Gasteiz 
(Gasteizko Udalarekin lankidetzan).

• Agente kolaboratzaileak trebatzea HTA eredua eta 
metodologia ezartzeko.

• SEGITTURekin kolaboratzea Euskadin HTA eredua 
hedatzeko behar diren tresnak diseinatu eta garatzeko.

• HTA Sareko toki-erakundeen eraldaketa digitalerako 
eta modernizaziorako ekintzetan laguntzea.

• HTA Sarean aktiboki parte hartzea, Estatuko gainerako 
helmugekin ahalik eta lankidetza handiena lortzeko eta 
euskal helmuga turistiko adimendunen sare horretako 
partaidetza sustatzeko.
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Turismo-enpresa 
adimenduna

Helburua 
Euskal turismo-sektoreari eredu berri bat ematea, zeinak, 
Etika Kodearen printzipioei jarraiki, turismo-enpresak 
eraldatuko baititu enpresa berritzaile eta teknologikoki 
aurreratuak izan daitezen, eta eskualde turistikoaren 
garapen jasangarri, irisgarri eta arduratsua bultzatu eta 
turistek helmugan duten esperientzia hobetu dezaten.  

Ekintzak
3.1 Turismo-enpresa Adimenduna (TEA) 

proiektua:
• Turismo-enpresa Adimendunak (TEA) aitortzeko eredu 

berri bat diseinatu eta garatzea SICTED proiektua 
oinarritzat harturik, sistema integral bat izateko Turismo 
Ministerioarekin lankidetzan.

• Turismo-enpresa Adimendunaren ziurtapenak emateko 
eredu berri bat diseinatu eta garatzea AENORekin 
lankidetzan. 

3.2 Ingurumen jasangarritasunaren eta energia 
eraginkortasunaren proiektua:

• Lankidetzan aritzea IHOBErekin (Ingurumen 
Jarduketarako Sozietate Publikoa) eta EEErekin 
(Energiaren Euskal Erakundea), euskal turismo-enpresei 
Europako Etiketa Ekologikoaren (ECOLABEL) ziurtagiria 
emateko eta Eraginkortasun Energetikoaren Ziurtagiria 
eman eta erregistratzeko. 

Prestakuntza
Euskal sektore turistikoaren profesionalizazioa 
bultzatzea araututako eta arautu gabeko prestakuntza-
eskaintzaren bidez.

Ekintzak
4.1 Onlineko eta aurrez aurreko prestakuntza-

ekintzak garatzea:
• Irisgarritasuna: irisgarritasunaren euskal ereduan 

jasotako bost aniztasun funtzionaletan.  

• Gaitasun Digitalak: SPRIrekin eta Estatuko Turismo 
Idazkaritzarekin lankidetzan. 

• Kudeaketa

• Berrikuntza

• Jasangarritasuna

• Produktua

4.2 Arautu gabeko prestakuntza-eskaintza 
eguneratzea:

• Egutegi eguneratu bat egitea Euskadiko turismo-
erakundeei zuzendutako eskaintza osoarekin.

4.3 Arautu gabeko prestakuntza-eskaintza 
eguneratzea:

• Egutegi eguneratu bat egitea Euskadiko turismo-
erakundeei zuzendutako eskaintza osoarekin.
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EUSKADIKO 
KONEKTAGARRITASUNA 

ETA MUGIKORTASUN 
TURISTIKOA
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Mahai edo foroetan parte hartzea, helburutzat izanik 
helmugaren premiak eta helmugako merkatuen sustapen-
estrategiarekin bat datozen konektagarritasun arloko apustu 
estrategikoak bateratzea. 

Ekintzak

Estatistika
• Eusko Jaurlaritzako Garraio Sailarekin batera egindako 

azterlan bateratuak, bisitatzen gaituztenek helmugara 
iristeko eta bertan mugitzeko duten ezagutza 
hobetzeko.

Sustapena
• Sustapen arloan lankidetzan jardutea helmugaren 

ikusgarritasuna hobetzeko erabaki-gune kritikoetan. 

• Sustapen-sozietateei laguntzea ikuspegi turistikoko 
sustapen-ekintzetan, dauden ibilbideak indartzeko 
edo ez daudenak erakartzeko.

02
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EUSKADIKO 
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EUSKADIKO 
BEHATOKI 

TURISTIKOA 

5

Ikerketa-proiektuak diseinatzea eta inplementatzea, 
profesionalei jomugaren berri emateko, 
planifikaziorako, erabakiak hartzeko eta emaitzen 
eragina neurtzeko tresna fidagarrien bidez. 



2023. urtean Euskadiko Behatoki Turistikoak ikerketa-
arlo hauetan lan egingo du:

EUSKADIKO BEHATOKI 
TURISTIKOA

16

Turismo-eskaria helmugan, 
jatorrian eta online

Helburuak
• Bisitatzen gaituztenen eta bisitatu gaitzaketenen 

profila eta portaera identifikatu, ezaugarritu eta 
aztertzea.

• Helmugako mugikortasuna identifikatu eta aztertzea.

• Euskadiren posizionamendua eta ospea identifikatu 
eta aztertzea.

Ekintzak
Eskaria helmugan.

1. “IBILTUR”-en beste edizio bat garatzea 2023. urterako. 
IBILTUR bi urterik behin egiten den eragiketa bat da. 
Eragiketa hori Eusko Jaurlaritzaren Euskal Estatistika 
Planaren eragiketa ofizialen barruan dago.

2. Lurraldeko turismo-fluxuen mugikortasuna neurtzeko 
proiektu bat diseinatu eta garatzea.

3. Helmugako eskariaren adierazle sektorialak 
identifikatu, bildu, aztertu eta garatzea Euskadirako, 
bigarren mailako informazio-iturrien bidez.

Onlineko eskaria.

1. Online kanaletan turismo-eskaria monitorizatzen 
jarraitzea Euskadiren onlineko ospea ezagutzeko, 
horretarako aztertuz bisita turistikoaren aurretik, 
bitartean eta ondoren emandako edukiak eta iruzkinak.

2. Onlineko eskariaren adierazle sektorialak identifikatu, 
bildu, aztertu eta garatzea Euskadirako, bigarren 
mailako informazio-iturrien bidez.

Eskaria jatorrian.

1. Helmugako marka aztertzeko eta merkatu igorleetako 
bidaia-ohiturak ezagutzeko azterlanaren edizio berri 
bat garatzea. Eragiketa honetan informazioa jasotzen 
da hainbat elementuri buruz: Euskadi helmugaren 
posizionamendua eta ospea, bere ezaugarrien 
pertzepzioa, gure markari buruzko ezagutza eta marka 
hori nola baloratzen den. Orobat aztertzen dira alderdi 
ekonomiko eta sozial nagusiak, turisten bidaia-ohiturak 
eta Euskadira bidaiatzeko asmoa.

2. Jatorriko eskariaren adierazle sektorialak identifikatu, 
bildu, aztertu eta garatzea Euskadirako, bigarren 
mailako informazio-iturrien bidez.

Euskadiko Turismo-
industria

Helburua
Euskadiko enpresa-sare turistikoaren egungo eta 
etorkizuneko egoera identifikatzea, ezaugarritzea eta 
diagnostikatzea.

Ekintzak
• “Euskadiko turismo-industriaren barometroa” izeneko 

urteko eragiketaren edizio berri bat garatzea 2023rako. 
Eragiketa propio baten bidez, 2023. urteko balantzeari 
eta 2024. urterako sektoreko enpresen aurreikuspenei 
buruzko datuak eguneratzea, eta kasuan kasuko 
adierazle sektorialak garatzea. Eragiketa hori Eusko 
Jaurlaritzaren Euskal Estatistika Planaren eragiketa 
ofizialen barruan dago. 

• Euskadiko turismo-produktuen klubetako kide 
diren enpresen onlineko ospearen monitorizazioa 
eguneratzea eta jarraipena egitea. 

• Euskadirako adierazle sektorialak identifikatu, bildu, 
aztertu eta garatzea, bigarren mailako informazio-
iturrien bidez.
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03 04
Euskal gizartea

Helburua
Turismo-jarduerak Euskadiko biztanlerian duen eragina 
identifikatu, ezaugarritu eta diagnostikatzea.

Ekintzak
• “Euskal gizarteak turismoari buruz duen pertzepzioa” 

izeneko eragiketaren edizio berri bat garatzea 
2023. urterako. Helmuga iraunkorra izateko 
ezinbestekoa da jakitea turismo-jarduerak nolako 
eragina duen Euskadiko biztanlerian, eta aztertu 
behar da nola uztartzen den bertako biztanleen 
egunerokotasunarekin.

• Euskadirako adierazleak identifikatu, bildu, aztertu eta 
garatzea, bigarren mailako informazio-iturrien bidez.

Adimen Turistikoko 
Sistema
Euskadiko Behatoki Turistikoak sortzen dituen datu guztiak 
Adimen Turistikoko Sisteman (SIT Euskadi) integratzen dira, 
zeinak ekintza hauek garatuko baititu 2023. urtean:

• Informazio-iturri berriak integratzea:

• Argitaratutako datu-panelen analisia eta bistaratze 
dinamikoa hobetzea.

• Panel guztietako datuak mantendu eta eguneratzea.

Aurreikusitako beste ekintza batzuk:

• Beste neurketa-eredu batzuk berrikusi, diseinatu eta 
garatzea.

• Beste informazio-iturri batzuk bilatu, berrikusi eta 
aztertzea.

• Beste erakunde batzuek bultzatutako eragiketak 
Euskadiko turismoaren errealitateari aplikatzea.

Non dago Euskadiko Turismo Behatokiaren 
informazio guztia?

Euskadiko Turismo Behatokia - Euskadi.eus
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Euskadi Gastronomika

Helburuak:

• Gure baloreak, gure bereizgarria: “Euskadi 
Gastronomika baloreak” zabaltzea turismo 
gastronomikoaren garapenaren epizentroan kokatzeko, 
bi helburu nagusirekin: batetik, balio printzipioetan 
oinarritutako lan-metodologia bat zabaltzea eta, 
bestetik, Euskadi lidergoan mantentzea nazioarteko 
erreferentziazko helmuga gastronomikoen artean.

• Benetako itzulera: balioa eta itzulera sortzea sarea 
osatzen duten enpresa eta eragileentzat.

• Komunikazio baliotsua: eduki baliotsuak sortu eta 
komunikatzea kanal eta formatu berrietan. Ezagutzen 
ez dena azaltzea eta jakina dena modu berri batean 
kontatzea. 

• Gastronomia erdigunean: sustapena handitzea foro 
eta ekitaldi interesgarrietan, batik bat nazioarteko 
merkatuetan. 

Ekintzak:
Gobernanza: 

• “Euskadi Gastronomika Baloreen Gutuna” argitaratzea.

• Euskadi Gastronomika sarearen parte-hartze 
metodologia berria zabaldu eta inplementatzea.

• Euskadi Gastronomika sarerako sarbide digitala 
inplementatzea.

• EG sarea osatzen duten enpresen konpromisoa berritu 
eta eguneratzea.

• Enpresa berriak sartzea EG sarean.

• Aliantzak bideratu eta bultzatzea EG sarearentzat 
estrategikoak diren sare eta eragileekin.

• Marka posizionatzea diziplina anitzetako ekitaldi 
garrantzitsuetan. 

• Eskaintza, ekintzak eta esperientziak sortzea segmentu 
espezifikoen arabera, aurten fokua jarrita familia-
turismoan. 

• Prestakuntza: “Ongi-etorri pack” bat eta “Etengabeko 
hobekuntza plan” bat garatzea sareko enpresentzat. 

Helburua
Produktu-plan eraginkorrak egitea, kontuan hartuta 
eskaria, eskaintzaren kalitatea eta ezarritako estrategia 
eta helburuak, baina argi finkatuz lehentasunak eta 
segmentuak, haietara zuzendutako baliabideak 
eraginkortasunez erabiltzeko. 

MARKETINA

19

Eskaintza turistikoaren 
antolakuntza 
lehentasunezko produktu 
turistikoak oinarri hartuta
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• Prestakuntza espezializatua Basque Culinary Center-
ekin lankidetzan. 

• Prestakuntza ITOURBASK sareari eta ostatu 
garrantzitsuenei EGren webgune berriari buruz, 
bezeroei gomenda diezaieten eta aktualitateari 
buruzko bloga nahiz esperientzien atala erabil ditzaten. 

• Eduki baliotsuak komunikatzeko kanal bat sortu eta 
abiaraztea gure kulturari eta bereziki gure kultura 
gastronomikoari buruz.

• Eduki berriak sortzea formatu gaurkotu eta 
berritzaileagoetan.

• Euskadi Gastronomika 2.0 webgune berria abiarazi eta 
posizionatzea.

• EGren bloga eta sare sozialak posizionatzea. SEO 
eta SEM lanak egitea eta kanpainak sortzea Euskadi 
Gastronomika sarearen webgunearen nahiz sare 
sozialen posizionamendua hobetzeko. 

Sustapena eta merkaturatzea:  
• Euskadi Gastronomika sarearen sustapena egitea foro, 

sare eta topaketa profesionaletan. 

• Euskadi Gastronomika sarearen baloreak sustatzea 
“Mundua 4 kolorez margoturik” erakusketa ibiltaria 
sortuz eta zabalduz. 

• Alderdi gastronomikoa lantzen duten topaketa 
eta ekitaldi turistikoetan parte hartzea Euskadi 
Gastronomika sarea sustatzeko. 

• Sustapen ekitaldiak diseinatu eta antolatzea merkatu 
interesgarrietan, markaren aintzatespena hobetzeko 
eta Euskadi zein Euskadiko enpresak sustatzeko. 

• Euskarri promozionalak eguneratzea.

• Euskarri dibulgatibo berriak sortzea publiko segmentu 
desberdinentzat.

• Komertzializazioa eta networking-a sustatzea sarean 
parte hartzen duten enpresen artean, eskaintza 
erakargarri eta lehiakorra osatzeko. 

The Basque Route

Proiektu honen helburua da alternatiba bat 

eskaintzea Euskadi modu jasangarrian ezagutzeko, 

paisaia eta baliabide liluragarrienak zeharkatuz. 

Horretarako, 8 ibilbide proposatzen dira hiru euskal 

probintzietan, aukera ematen dutenak Euskadiko 

paisaia erakargarrienak eta baliabide turistiko 

garrantzitsuenak ezagutzeko.

Helburuak:
• Alternatiba bat eskaintzea fluxu turistikoak 

deszentralizatu edo banatzeko euskal lurralde osoan. 
Gainera, asmoa da bisitarien egonaldiak luzatzea 
eta helmugan egiten duten batez besteko gastua 
handitzea.

• Lurraldeko baliabide eta produktu turistiko 
garrantzitsuenen inbentario eguneratu bat egin eta 
mantentzea.

• The Basque Route proiektua kokatzea bisitatzen 
gaituztenen imajinarioan.

• Pausoak ematen jarraitzea jasangarritasun arloan.

• Behar bezain sendoa, heterogeneoa eta erakargarria 
izango den eskaintza 

Ekintzak:
Gobernantza:

• Motozikletaren segmentu turistikoa aztertu eta 
garatzea The Basque Route proiektuaren barruan. 

• Autokarabanen segmentu turistikoa aztertu eta 
garatzea The Basque Route proiektuaren barruan.

• Errepideko zikloturismoaren segmentu turistikoa 
aztertu eta garatzea The Basque Route proiektuaren 
barruan.

• The e-Basque Route mantendu eta sendotzea.

• Ibilbide tematikoak aztertu eta garatzea gainerako 
produktuen inguruan: Euskal Kostaldea, Ekoturismoa, 
Turismo Industriala, Gastronomia…

• Aliantzak edo/eta kolaborazioak sendotzea 
mugikortasunaren arloko eragile/markekin.

• The Basque Route markaren inguruko sentsibilizazioa, 
gizarteratzea, pedagogia eta gaikuntza.

• Euskadiko erakargarritasun turistikoen egungo 
inbentarioa berrikustea.

• Etorkizuneko Euskadiko Baliabide Turistikoen Mapa 
aztertu eta garatzea.
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Sustapena: 

• thebasqueroute.eus webgunea eguneratu eta hobetzea 
produktua sustatzeko elementu garrantzitsu gisa. 
Komunikazioko eta sustapeneko euskarriak garatu eta 
eguneratzea. Baliabide turistikoak digitalizatzea.

• Hedabideetara zuzendutako plan espezifiko bat egitea 
produktua sustatzeko.

• Aliantzak bilatzea erakunde publiko eta pribatuekin 
marka gizarteratu eta hedatzeko

Merkaturatzea:

• Produktu-aurkezpenak egitea marketin planaren 
barruan definitutako merkatuetan.

• Fam Trip-ak egitea “Meet Basque Country” ekimenaren 
bidez.

MICE

Sektoreari suspertzen laguntzea eta ahalegin 
koordinatua egiten jarraitzea gure convention bureaux 
delakoei eta gure enpresei ikusgarritasuna emango 
dieten sustapen-ekintzak garatzeko.  

Helburuak: 
• Sektoreari suspertzen laguntzea eta ahalegin 

koordinatua egiten jarraitzea gure convention bureaux 
delakoei eta gure enpresei ikusgarritasuna emango 
dieten sustapen-ekintzak garatzeko.  

Ekintzak:
• Euskal eragileei erabaki hobeak hartzen eta ekitaldiak 

atzemateko eskaintza hobetzen lagunduko dieten 
azterlanak egitea (Ibiltur MICE). 

• Jardunbide egokien bidez gure enpresen gaikuntza 
hobetuko duten jardunaldiak egitea, eta jardunaldi 
horien bitartez networking-a sustatzea, zerbitzuak 
hobetzeko eta eskaintza erakargarriagoa sortzeko 
(Let´s MICE).  

• Euskadiko OPCE VASCA (kongresuen antolatzaileak) 
elkartea babestea.

• Basque events webgunea eguneratzea eta bere 
ikusgarritasuna handitzea kanal profesionaletan 
kanpainak eginez, ikusgarritasun handiagoa emateko 
segmentua osatzen duten enpresei.

 

• IBTM azoka (Bartzelona): helmuga gisa presentzia 
izatea MICE segmentuko Europako erreferentziazko 
azokan, 3 convention bureaux-en eta sektoreko 
enpresen eskutik.
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 www.basque-events.com

BASQUETOUR: Antolatu zure ekitaldia

https://www.basque-events.com/eu


Euskal Kostaldea

plan zuzentzaile aitzindari bat eta 10 urte baino 

gehiagoko lankidetza publiko-pribatua. 

Helburuak:
Lankidetza publiko-pribatutik abiatuta, eta egungo 
eskaera kontuan harturik, bereizketan eta fluxu turistikoen 
desestazionalizazioaren sustapenean oinarritutako 
eskaintza turistiko bat akuilatu, antolatu eta sustatzea.

Ekintzak :
1.  Itsas kultura: 

• Itsas ondarearekin eta arrantzarekin lotutako eskaintza 
turistikoa bultzatzea eragile-mahaiarekin koordinaturik 
eta adosturik.

2.   Turismo nautikoa: 

• Presentzia izatea tokiko (Ababor) nahiz atzerriko 
(Archachon –maiatza-, La Rochelle –iraila-…) 
erreferentziazko azoketan sektorearekin (mahai nautikoa 
eta Aktiba), EKPrekin eta Eusko Jaurlaritzako Portuen 
Zuzendaritzarekin lankidetzan. 

• Jarraipena egitea eta laguntza ematea turismo 
nautikoa (kostaldeko gurutzaldiak…) sustatzeko eta 
merkaturatzeko eskualdez gaindiko proiektuen 
inplementazio-prozesuan.  

• Laguntza ematea eta ANENekin lankidetzan jardutea 
urteroko Kongresua antolatzeko (Donostia -martxoa-) 
eta Kantauri Itsasoan turismo nautikoa sustatzen duten 
beste ekintza batzuk garatzeko (Sail the Way…).

• Sustapena: sareetako ekintzak garatzea 
#europeanmaritimeday traolaren harira

3. Surf: 
Ekintzak:

Gobernantza: “Surfing Euskadi” ordezkarien 
mahaia dinamizatzea eskaintzaren garapen eta 
sustapenerako ekintzak garatzeko, surf sektorearen 
inplikazioarekin eta intereseko beste eragile batzuen 
lankidetzarekin (ostatuak, agentziak, museoak…).

Marketina:

• Surfing Euskadi hedagarria birdiseinatzea.

• Klubaren merkaturatze-plana eguneratzea 
urriko MEET Euskadi ekitaldirako. 

• Sustapen-ekintza Alemanian. 

• Sare sozialetako ekintza Estatuko merkatuan.

• Surfaren nazioarteko eguna: komunikazio-
ekintza surf egokituaren arloko eskaintzari 
buruz. 

• Ekitaldietarako kolaboratzaileak eta babesleak.

4. Euskal kostaldeko museoak: 

Kultur eragileen Sare honen 10. urteurrenean:

Ekintzak:

• Euskal kostaldeko museoen hilabetearen 10. 
urteurreneko edizioa diseinatu eta garatzea. 

• Kostaldeko Museo Sarearen eta berau osatzen 
duten 40 zentroen onlineko presentzia 
eta sustapena hobetzea: webgune berria 
dinamizatu, sare sozialetarako edukiak landu…
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Natura: ekoturismoa, 

xendazaletasuna, zikloturismoa  

Helburuak: 
• Enpresekin lan egitea eskaintza hobetzeko eta 

eskaintza eskaerarekin lerrokatzeko. 

• Sustapena indartzea helmugako baliabideei eta 
enpresen zerbitzuei ikusgarritasuna emateko, hiru 
ardatzetan antolatuta: ekoturismoa, zikloturismoa eta 
xendazaletasuna. 

• Aliantzak edo/eta kolaborazioak sendotzea 
naturaren arloko eragile/markekin: ekoturismoa, 
xendazaletasuna, zikloturismoa.

Ekintzak:
1.  Ekoturismoa:

Kudeaketa:

• Euskadiko Ekoturismoaren VI. Foroa (urtarrilak 26).

• Lankidetza-hitzarmena Espainiako Ekoturismo 
Elkartearekin eta Klubarekin.

• Espainia Berdea 2023 planeko “ekoturismo 
korridorea” proiektua.

• Euskadiko ekoturismo sarea. Lan mahaia. 

• Ziurtagiridun enpresak Espainiako Ekoturismo 
Klubean sartzea.

• Diploma-banaketa ekitaldia. 

• Natura 2000 SAREAren sistemako ziurtagiria 
duten espazio berriak inplementatzeko 
lankidetza Araban.  

Marketina:

• Online eta offlineko sustapen-plana hedabide 
espezializatuetan. 

• Sektoreko azoka espezializatuak:  Delta bird 
Festival. 

• Naturaren Gidaliburua 2023 eguneratzea. 

• Euskadiko ekoturismo sareko espazioen 
sustapen-bideoa editatzea. 

2. Zikloturismoa:
Kudeaketa:

• Euskadiko II. Zikloturismo foroa (maiatza).

• Identifikatutako segmentu bakoitzerako 
(aisialdia eta kirola) diseinatutako estrategia. 

Marketina:

• Onlineko eta offlineko sustapen-plana hedabide 
espezializatuetan. 

• Euskadiko errepideko txirrindularitzaren lehen 
sustapen-euskarria egitea, ondokoak barne 
hartuz: 

• The basque route by bike.

• Bi ibilbide hiruburuko + Eibar.

• Frantziako Tourraren Euskadirako sustapen-
euskarri bat egitea.

• ORBEArekin kolaboratzea Euskadi Basque 
Country-ORBEA cobranding gisa. 

• STRAVArekin kolaboratzea Euskadi Basque 
Country-STRAVA cobranding gisa. 

• Meet Basque Country: programa bat garatzea 
zikloturismoan espezializatutako agentziak 
erakartzeko. 

• Euskadiko zikloturismoaren gidaliburu berria 
aurkeztea.  

• Arabako Lautadako ibilbide luzea harri 
txintxarrezko ibilbide bihurtzea.

• Ibilbide zikloturista tematiko berriak diseinatzea: 
Erromanikoaren ibilbidea, Trikuharrien ibilbidea, 
Dorretxeen ibilbidea, Gasteizko Batailaren 
ibilbidea…

• Proba pilotu bat egitea zikloturismoaren 
publikoan espezializatutako sareetan 
sustatzeko: Strava, Kommot, etab.

• BFArekin eta Bilbao Ekintzarekin kolaboratzea 
Frantziako Tourra 2023ren inguruko edukiak eta 
sustapen-ekintzak garatzeko.

• Sustapen-materialak sortzea Arditurri eta 
Burdinmendi bide berdeen inguruan.   
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3.Xendazaletasuna:
Kudeaketa:

• Kostaldeko xendaren egoeraren azterketa egitea.
Marketina:

• Onlineko eta offlineko sustapen-plana hedabide 
espezializatuetan. 

• Sektoreko azoka espezializatuetara joatea. 
• Euskadi oinez gidaliburua eguneratzea. 
• GR 283 ibilbidearen sustapen-bideoa Paco 

Nadal kazetariarekin. 

Turismo industriala

Helburuak: 
Euskal historia eta iragan industrialari ikusgarritasuna 
ematea ondare industrialeko baliabideak bisitatuz.  

Ekintzak: 
• ERIH 2023 batzarra eta konferentzia antolatzea 

Euskadin. (urria)

• Sostengua ematea Turismo Industrialaren Euskal 
Sareko egungo 34 baliabideei Europako ERIH Sarearen 
esparruan (Euskadi sarekide da 2019tik).

• Sareko baliabide berriak ebaluatu eta integratzea.

• LEA proiektuak (Lehentasunezko Arreta Eremuak) 
koordinatzea, batez ere Ezkerraldea-Meatzaldea 
eskualdekoak.

• Sustapen-euskarri berriak diseinatzea (marka, 
webgunea, display-ak, multimedia bankua).

• Sustapen eta ezagutarazte ekintzak. 

Familia-turismoa

Helburuak:  
• Eskaintzari dagokionez, helmuga eta klubeko enpresak 

familien beharrei egokitutako espezializazio-esparru 
baten arabera posizionatzea, Euskadiko egungo 
eskaeran pisu handiena duen bigarren segmentua 
baita (% 23). 

• Sustapenari dagokionez, merkatu garrantzitsuenetan 
ikusgarritasuna ematea enpresei eta mikrohelmugei.

Helburuak:
Kudeaketak:

• Enpresa berriak integratzea: arreta berezia ematea 
eskaintza txikiagoa duten hiriburu eta eskualdeei. 

• Klubeko bazkidetzak berrikusi eta eguneratzea: 
enpresek kalitatea eta eskakizunak betetzen dituzten 
aztertzea, IRON txostena oinarritzat harturik. 

• Aholkularitza teknikoa.

• Familia-turismoari buruzko mahaiak: urtean 2. 

• Produktuari buruzko jardunaldi teknikoak dinamizatzea.

• Familia-turismoa txostenaren azterketa (DNA). 

• Familia-turismoaren II. Jardunaldiak.

Sustapena:

• FEFN (Kide ugariko familien XIV. Kongresua, Bilbo) 
/ HIRUKIDEren akordio estrategikoak berrikustea/
berritzea.

• Sustapen-foiletoa eguneratzea.

• Familia-turismoaren mapa.

• Familia-turismoari buruzko landing-a: egitura berria, 
plana eta agenda eguneratzea. 

• Sare sozialak: edukien urteko plangintza.

• Hedabide plana.

• Kide ugariko familien elkarteen analisiak Estatuko 
merkatuetan.

• Artikuluak idaztea online eta offlineko hedabideetarako.

• Fam eta Press trip-ak egitea.

Comercialización:

• “Meet Basque Country”: programa bat garatzea familia-
turismoan espezializatutako agentziak erakartzeko. 

• TRADE kanaleko enpresak identifikatzeko laguntza. 

MARKETINA

24



MARKETINA

25

Euskadi Confidential 

Helburuak:

• Euskadi erreferentziazko Premium helmuga gisa 
posizionatzea merkatu igorle estrategikoetan: 
Erresuma Batua, Frantzia, Alemania, Italia, Portugal eta 
AEBak, besteak beste.

• Premium turistaren eskaerari egokitutako eskaintza 
turistikoa izatea.

• Bidaiak desestazionalizatzea.

Ekintzak:
• Eskaintza eguneratzea klubeko bazkidetza 

eskakizunen arabera eta komunikazio-euskarri 
guztietan.

• Nazioarteko aurkezpenak egitea Suitza eta Portugaleko 
OETekin (Espainiako Turismo Bulegoak).

• Sustapen arloko workshop, azoka eta ekintzetara 
joatea: Emotions, Cannes, etab.

• Hedabide plana egitea segmentuarekin lotutako 
helmuga-merkatuetan.

• Golf eskaintza garatzea euskarri propioekin, produktua 
osatzeko esperientziari dagokionez.

LGBTIQ+

Helburuak:
• Euskadi erreferentziazko helmuga erakargarri gisa 

posizionatzea LGBTIQ+ komunitatearentzat. 

• Sektorea sentsibilizatzea, eskaintza erakargarri bat 
sortzeko segmentu estrategiko batentzat.

• Eskaintza erakargarri bat garatzea turista mota berri 
bat erakartzeko, helmuga errespetatuko duena, 
sarrerak desestazionalizatuko dituena eta fluxuak 
lurralde osoan birbanatuko dituena.

Acciones:
• LGBTIQ+ turismoaren produktu-plan bat garatzea 

ekintza-ildo garrantzitsuenak identifikatzeko eta 
helmugaren egungo eskaintza turistikoaren egoera 
nahiz posizionamendua ezagutzeko. (eskaintza sortzea, 
hedabide plana eta sare sozialak, merkaturatze plana).

• 1. urteko plan operazionala gauzatzea (2023).

• Prestakuntza ematea segmentu horretan espezializatu 
nahi duten sektoreko eragileei.

Senior turismoa / Ongizatea eta osasuna

Helburuak:
• Segmentu honentzat interesgarrienak diren produktu 

eta baliabide turistiko garrantzitsuenak identifikatzea 
eta sustapen- nahiz komunikazio-euskarri 
selektiboetan integratzea.

• Helmuga posizionatzea segmentu horrekin 
erlazionatutako merkatu eta kanal garrantzitsuenetan, 
publiko horrentzat espezializatutako helmuga gisa 
sustatzeko eta merkaturatzeko.

Ekintzak:
• Senior Turismoaren Plan Operazionala abiaraztea.

• Eskaintza identifikatzea.

• Onlineko eta offlineko sustapen-euskarriak 
garatzea.

• Ko-marketin ekintzak egitea senior 
segmentuan espezializatutako erakunde 
publiko eta pribatuekin.

• Sustapen- eta merkaturatze-plana garatzea 
helmuga merkatuetan

Euskadiko Top Baliabide Turistikoen Sarea

Helburua:  
Euskadiko Top Baliabide Turistikoen sarea sortzea, euren 
arteko lankidetza sustatzeko eta Euskadiko eskaintza 
turistikoa indartuko duten sinergiak bilatzeko.

Ekintzak:
• Elkarlanerako mahaia edo foroa sortzea. 

• Adostuko diren ekimen nagusiak babestea.



Ekintzak
2.1.- Kolaborazio estrategikoak sustapenaren 

eta merkaturatzearen esparruan.

“Espaina Berdea” 

“Espainia Berdea” marka lan-plataforma bat da, Euskadi, 

Galizia, Asturias eta Kantabria autonomia erkidegoak 

biltzen dituena. 

• “Espainia Berdea” markaren koordinatzaileak 2023. 
urterako.

• “Espainia Berdea ibilbide luzea”: ibilbide osoa 
baliozkotzea, webgunea sortzea, material grafikoa 
ekoiztea (foiletoa, ikusizko nortasun korporatiboa 
sortzea, sare sozialak, jardunaldiak, topaketak, azokak, 
merchandising-a…)

• Marketin plan berria: Markaren ospea hobetzea, 
markaren diskurtsoa finkatzea, hobetzeko moduko 
koherentziak bilatzea xede-produktuetan eta 
askotariko baliabide eta ekintzetan. 

• Aukera berriak gertuko merkatuetan.

• Koordinazioa hobetzea autonomia erkidegoen artean.

• Produktu turistiko taldekatuak bilatzea.

• “Turismo esperientziak Espainian: Espainia Berdea 
Planeko Ekotirusmo Korridorea” proiektua gauzatzea.

• Press eta fam trip-etara joatea, bai eta zuzeneko 
eta alderantzizko jardunaldietara, eta lankidetzako 
jardunaldietara; Greensurfingspain eta sustapen 
(Donejakue bidea) eta komunikazio ekintzak.

Lehendakaritza 

Basque Country Estrategiaren esparruan, elkarlanean ari 

gara Kanpo Harremanetarako Sail arteko Batzordearen 

Idazkaritzarekin, Eusko Jaurlaritzak turismo-arloan 

egiten dituen jarduerak ezagutarazteko eta horien 

jarraipena egiteko   ebasquecountry.irekia.euskadi.eus
plataforman txertatuz.

Plataforman sartuko dira kanpo-proiekzioa duten jarduera 
turistikoak, bai 2021eko bigarren seihilekoan egindakoak, 
bai 2022an egingo direnak.

Basque week in Japan (urriak 13-20). Atzerriko ekintzaren 
esparruan Jaurlaritzako gainerako sailekin kolaboratuko 
dugu, Euskadiren sustapena egiteko Japonian: aurkezpenak 
eragileen aurrean, kaleko jarduerak amaierako 
publikoarentzat eta informazio turistikoa emateko puntu bat.

Turespaña 

Helburuak: 
• EUSKADI BASQUE COUNTRY marka hedatzea.

• Euskadiko eskaintza turistikoa ezagutzera ematea eta 
produktu berriak aurkeztea.

• Negozio-aukerak sortzen dituzten bilerak antolatu 
eta egitea.

• Turismo sektoreko profesionalen arteko topagune izatea.

• Estaldura mediatikoa helmugak eta helmugako enpresak 
sustatzeko. 

Ekintzak:
• Sustapen eta merkaturatze arloetako ehun ekintza 

inguru:

• Co-op marketing arloko ekintzak xede 
merkatuetako OTA garrantzitsuenekin eta branded 
content-ak hedabideetako kanpainen osagarri 
gisa urteko une garrantzitsuenetan.

• Azokak:

• Fitur: Madrilen egiten den Estatu mailako 
erreferentziazko azoka da, eta turismo arloko 
mundu osoko profesionalei zuzenduta dago.  
(Madril, urtarrilak 18-22)

• WTM (azaroak 6-8, Londres): Euskadi 
erakusketariekin joango da aurten ere 
nazioarteko sustapenerako estrategikoa den 
azoka honetara. 

• ILTM (abenduak 4-7, Cannes): nazioarteko 
merkatuko premium sektorera zuzendutako 
azoka.

• ITB Berlin (martxoak 7-9)

• Jata (Osaka, irailak 22-25)

Helburua
beharrezko diren sustapen- eta merkaturatze-
ekintzak egitea xede merkatuetan helmugaren marka 
ezagutarazteko eta eskaera sustatzeko.   

Trade eta sektore profesionala
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• Turespaña-rekin kolaboratu gabe egin diren 
azokak:
• IBTM (Bartzelona, azaroak 28-30). 
• Fitur: Madrilen egiten den Estatu mailako 

erreferentziazko azoka da, eta turismo arloko 
mundu osoko profesionalei zuzenduta dago.  
(Madril, urtarrilak 18-22)

• Emotions (Sevilla, ekainak 4-7)

• Aurkezpenak eta zuzeneko jardunaldiak
Euskadiko jardunaldiak: 

• 5 workshop jardunalditan parte hartu da bidaia-
agentzien Espainiako konfederazioarekin 
(CEAV) batera (Madril, Valentziako Erkidegoa, 
Alacant, A Coruña, Kanariak, Valladolid)

• Aurkezpen propioak Dublin eta Zurichen 
(aurrez aurrekoak) eta Roadshow bat AEBetan.

Helmuga anitzeko jardunaldiak: beste helmuga 
batzuekin eta Turespaña-rekin. 

• Aurrez aurrekoak: Herbehereak, Norvegia, 
Italia, Israel, Mexiko, Argentina eta Txile.

• Ezagutza-bidaiak:  

• Fam trip-ak (bidaia-agenteak): Meet Basque 
Country ekitaldia (urriak 2-6) eta produktu 
espezializatuak.

• Press trip-ak (prentsa): Alemania, 
Herbehereak, Frantzia, Irlanda, Italia, Portugal, 
Erresuma Batua, Suitza, Danimarka, Belgika, 
Brasil, Argentina, Japonia, Mexiko eta AEBak.

2.2. Bidaia-gidak  
Ekintzak

• Jarraipena egitea Euskadiri buruzko edukiei 
merkatuetako turismo-gida nagusietan eta behar 
denean eduki horiek eguneratzea.

• Gure helmugari buruzko edukiak sortzea gida 
garrantzitsuenetan, oraindik ez badute sartu 
lehentasunezko merkatuen artean.

• Press trip-ak kudeatzea, gida batean helmugari buruzko 
eduki berriak sartu nahi ditugunean. 

• Harreman zuzena izatea nazioarteko bestseller gida 
nagusietako editore eta idazleekin lotura egonkorrak 
sortzeko. 

• Idazle, editore eta turismo-bulegoen feedback-a 
jasotzea edukiak hobetzeko.

2.3. Sustapen-materiala
Ekintzak:

• Eskuragarri dauden tresnak (film eta argazki bankua) 
hobetu eta eguneratzea sustapen-materialak 
behar bezala kudeatzeko eta zabaltzeko eta sare 
sozialetarako edukiak sortzeko.  

MARKETINA

27



Amaierako publikoa
Helburua: 
Xede merkatuetan sustapen-ekintzak garatzea, markaren 
sarpen eta ospe maila handitzeko eta gertuko nahiz 
distantzia ertaineko merkatuetako turista potentzialak 
Euskadira erakartzeko, dela autoz (gehienez 5 ordu), 
dela aire, tren zein itsaso bidezko zuzeneko konexioekin. 
Sustapena xede merkatu eta publikoei zuzendua izango 
da eta zerikusia izango du haien gai, interes eta motibazio 
nagusiekin (gastronomia, kultura, bide erlijiosoak, 
ekoturismoa, zikloturismoa, etab.). Publiko-segmentu 
espezifikoei ere zuzenduko zaie (premium, LGBTIQ+, 
familiak, senior).

Ekintzak:
3.1. Hedabide plana eta kanpainak:

• Branding kanpainak garatzea xede merkatuetan.

• Produktu edo gai espezifikoei buruzko kanpainak 
egitea publiko, segmentu nahiz merkatu zehatzen 
arabera.

• Onlineko kanpainak sustatu eta monitorizatzea 
marketin planean jasotako errentagarritasun 
terminoetan, salmenta bihurtuko diren ekintzen 
bitartez. 

3.2. Azokak: 
• Expovacaciones (maiatza, Bilbao Exhibition Centre – 

Barakaldo). Azoka honen bidez ezagutzera eman nahi 
da gure barne merkatua, hau da, helmugako eskaintza 
turistiko espezifikoago bat, eguneko planetan, 
ibilbideetan, natura-turismoan eta abarretan oinarritua 
dagoena. 

• Produktu-azoka espezializatuak (FIO, MADbird, etab.). 

3.3. Foiletoak eta euskarriak:
• Sustapen-euskarri guztiak kudeatu eta eguneratzea 

merkatuaren beharretara egokitzeko. 

• Euskarri berriak sortzea, aukeren arabera. 

3.4.- Onlineko estrategia:

• Sustapen-ekintza nagusiak eta kanal aktiboak neurtzea 
eta jarraipena egitea panel/dashboard baten bidez, 
bertan zentralizatuz erabakiak hartzeko eta kanpainen 
inpaktua ebaluatzeko adierazle nagusiak.

• Marketin Plan berriaren arabera, B2Crako epe ertain eta 
luzeko estrategia digital bat definitzea, zeinak barne 
hartuko baititu automatizazio-prozesuak, inbound 
edukiak eta CRMarekiko harremanak.

• Komunikazio helburuak definitzea, eta baita ere 
publikoak, mezu-ekosistema eta lehentasunezko 
tresnak, zeintzuetan marketin digitala eta harreman 
publikoak funtsezkoak izango baitira irudia sendotzeko 
lehentasunezko merkatuetan, merkatu horietako sare 
sozialetako enpresekin kolaboratuz. 

• Komunikazio arloko inbertsioa indartzea. 

• Elkarrekin konbinatzea markaren komunikazio-
aterkia eta motibazioen arabera segmentatutako 
komunikazioa.
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Ordezkaritza 
agentziak

Ekintzak:
• Enpresa espezializatuak bilatzea jatorrian, sustapen- 

eta merkaturatze-ekintzak garatzen laguntzeko 
lehentasunezko nazioarteko merkatuetan (Frantzia, 
Alemania, Austria, Suitza, Erresuma Batua eta AEBak).

• Sor litezkeen beste behar batzuk (azterlanak, 
txostenak, etab.).

Aliantzak eta harreman 
komertzialak  
Ekintzak:
• Gure xede merkatuetan sarpen-maila handia duten 

euskal enpresak aztertzea, lan-ildo bateratuak 
ezartzeko eta helmugaren marka-ospea handitzeko.

• Sustapen- eta merkaturatze-ekintzak garatzea marka-
ospe handiko enpresen laguntzarekin, co-marketin 
ekintzak egiteko gure erreferentziazko merkatu eta 
lehentasunezko produktuentzat.

Ekitaldi estrategikoak
Ekintzak:
• Komunikazioari eta hedabideetako presentziari 

dagokionez, helmuga ikusarazten eta posizionatzen 
laguntzeko ekitaldiak erakarri, kudeatu eta babestea.

Produktu sareak
Helburuak: 
• Lankidetza publiko-pribatutik abiatuta, eta egungo 

eskaera kontuan harturik, bereizketan eta fluxu turistikoen 
desestazionalizazioaren sustapenean oinarritutako 
eskaintza turistiko integral bat akuilatu, antolatu eta 
sustatzea produktu turistiko jakin baten inguruan.

Ekintzak:
• Mahai sektorialen sistema dinamizatzea eskaintza 

egituratzeko eta hainbat produktu turistiko sustatzeko.
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Helburuak:  
• Basquetour-ek egindako lana ikusarazi eta 

aintzatestea.

• Turismo sektorea balioan jartzen laguntzea 
sektorekoak ez diren eragileen artean.

• Euskadiko turismo sektorea informatuta edukitzea eta 
proiektuetan parte hartzea.

Ekintzak:

1.1 www.basquetour.eus

1.2 Sare sozialak 

1.3 Euskal sektoreari zuzendutako newsletter-a

1.4 Basquetour-en jardueren urtekaria eta 
ekintza plana. 

Helburua:
Euskadi-Basque Country-ri eta bere produktu turistikoei 
buruzko informazio-materiala garatzea, euskal turismoaren 
intereseko merkatuetako bitartekarientzat.

Ekintzak:
• Intereseko merkatuetako sare sozialetan eta 

multimedia harreman zentroetan, OETekin lankidetzan. 

• Helmugaren eta bertako produktu turistikoen 
aurkezpenak. 

• Helmugari buruzko prentsako txosten orokorra, 
informazio hauek barne hartuko dituena: bere 
posizionamendua, marka turistikoak, produktu 
turistikoak, esperientziak, ekitaldiak eta datu 
interesgarri orokorrak. 

BASQUETOUR: PRENTSA TXOSTENA 
EUSKADI-BASQUE COUNTRY GAZTELERAZ

• Produktuari buruzko prentsako txostena, informazio 
hauek barne hartuko dituena: helmugari buruzko 
oinarrizko informazioa eta produktu turistikoak, ekintza 
garrantzitsuenak, ekitaldiak. 

BASQUETOUR: NATURA-TURISMOA
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01
Komunikazio 
korporatiboa 

Helmuga eta 
helmugako produktu 
turistikoak sustatzeko 
komunikazioa

02

Twitter 
(@Basquetour_eus)

Facebook
(Basquetour)

YouTube
Basquetour, Turismoaren Euskal Agentzia, 
Agencia Vasca de Turismo, S.A

https://www.basquetour.eus/inicio.htm
https://www.basquetour.eus/anuario-2022.htm
https://www.basquetour.eus/anuario-2022.htm
https://www.basquetour.eus/dossier-de-prensa-euskadi-basque-country-castellano.htm
https://www.basquetour.eus/dossier-de-prensa-euskadi-basque-country-castellano.htm
https://issuu.com/basquetour/docs/turismo-de-naturaleza
https://twitter.com/BasqueTour_EUS
https://www.facebook.com/basquetour.eus
https://www.youtube.com/user/Basquetour


ZERBITZU 
KORPORATIBOAK

8

Helburuak:

• Agentziaren jarduera 
garatzeko baliabideak 
optimizatzea.

• Giza baliabideen lan-jarduna 
hobetzea.

Ekintzak:

• Kontabilitatea eta 
aurrekontuaren jarraipena.

• Kontratazioa, materialak eta 
zerbitzuak. 

• Giza baliabideen kudeaketa.

• Kudeaketako sistemak 
hobetzea. 

• 
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Euskara

Helburua
Helburu nagusia da herritarrei arreta ematea beren 
aukerako hizkuntza ofizialean (euskaraz edo gaztelaniaz), 
beren hizkuntza-eskubideak errespetatzea eta, ondorioz, 
euskara erabiltzea zerbitzua emateko eta lanerako 
hizkuntza gisa.

Ekintzak: 

• Turismoaren Euskal Agentziako Euskara Plan berria 
inplementatzea.

• Ekintzak prestatzea Bizkaia plaza eraikinean kokatutako 
Eusko Jaurlaritzako gainerako erakunde publikoekin.

Berdintasuna 

Helburuak:
• Gobernu ona garatzea berdintasuna integratzeko 

euskal administrazio publikoen antolakuntzan eta 
funtzionamenduan. 

• Ekonomia eta antolaketa soziala eraldatzea, eskubideak 
bermatzeko eta eredu sozial jasangarriago bat lortzeko.

• Elkarlanean jardutea Bizkaia plaza eraikinean 
kokatutako Eusko Jaurlaritzako gainerako erakunde 
publikoekin.

Ekintzak:
• Diagnostikoa eta plangintza estrategikoa egitea, eta 

Eusko Jaurlaritzako Turismo, Merkataritza eta Kontsumo 
Sailaren Berdintasun Plan berria prestatzea. 
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