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11barri sll

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: 11barri.info Eposta: info@11barri.eu

Telefonoa: 607490166 Fax: 946844433

Helbidea: OKAMIKA INDUSTRIALDEA, 1 48289 GIZABURUAGA (BIZKAIA)

Sorrera urtea: 2004 Langile kopurua: 3

Deskribapena
Lea-Artibai eta Mutrikuko Hitzaren enpresa lankidea gara. Hitza bultzatzeko diru iturriak lortzea da gure 
xedea, hainbat produktu eskainiaz: komunikazio kanpainak, testuen sorkuntza eta zuzenketa, diseinua 
grafikoa, ilustrazioak, audioak, ekitaldiak eta kudeaketa.

Xehetasunak
Diseinua eta komunikazioa euskaraz

A2H Software Factory

Akting Ingeniaritza

 

Sektorea: Softwarea

Webgunea: http://www.akting.eu Eposta: info@akting.es

Telefonoa: 943309270 Fax: 0

Helbidea: Mikeletegi 56, 1 A 20009 Donostia (Gipuzkoa)
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mailto:info@11barri.eu


Sorrera urtea: 2007 Langile kopurua: 9

Albia kafe antzokia

Ametzagaiña a.i.e

 

Sektorea: Baliabide informatikoak

Webgunea: www.ametza.com Eposta: ametza@ametza.com

Telefonoa: 943376716

Helbidea: Industrialdea, 2 1. pabilioia 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1995 Langile kopurua: 9

Deskribapena
Ametzagaiña A.I.E. irabazi asmorik gabeko erakundea da. Gizarte ekonomiaren esparruan ari diren hiru 
enpresak osatzen dute: Adur Software Productions Sdad. Coop., Komunikazio Biziagoa S.A.L., eta Antza 
S.A.L. Sorburuko helburuak hauek dira: enpresa bakoitzaren berezko jarduera garatzeko lankidetza, 
Teknologia berrien Ikerketa eta Garapena, eta proiektu berrien gauzatzea, dauden sinergiak horretarako 
baliatuta.

Xehetasunak
Hizkuntzen ingenieritzan aritzen den enpresa da. Azken 15 urte hauetan dozenaka proiektu teknologiko 
aurreratu garatu ditu. Proiektu horiei buruzko informazio gehiago eskuratzeko: www.ametza.com

Aralar

Eposta: irazabalbeitia@aralar.net

Xehetasunak
Politika

ARAZI

 

Sektorea: Komunikazioa

mailto:irazabalbeitia@aralar.net
mailto:ametza@ametza.com
file:///home/antonio/Descargas/www.ametza.com


Webgunea: www.arazi.ikt.com Eposta: arazi@arazi-ikt.com

Telefonoa: 943833641 Fax: 943833098

Helbidea: BIZKAIA KALEA, 11 20800 ZARAUTZ (GIPUZKOA)

Sorrera urtea: 1998 Langile kopurua: 38

Deskribapena
ARAZIn gizarteari INGURUMENA eta KULTURA ezagutu, ulertu eta errespetatzen laguntzeko 
proiektuak garatzen ditugu, 1998az geroztik

Xehetasunak
ZENTROEN KUDEAKETA ETA DINAMIZAZIOA, EKITALDIEN ANTOLAKETA, DISEINU-
SEINALEZTAPEN ETA INTERPRETAZIOA, KOMUNIKAZIOA,WEB GARAPENA ETA 
HEZKUNTZA PROIEKTUAK.

Arteman komunikazioa

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: http://www.arteman.org Eposta: arteman@arteman.org

Telefonoa: 943 081020 Fax: 943 250520

Helbidea: Basabe poligonoa EO5 20550 Aretxabaleta (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2003 Langile kopurua: 8

Deskribapena
Komunikazio eta diseinu enpresa euskalduna gara. Bezeroak eskatzen diguna entzun, egoera eta 
baliabideak aztertu, hobekuntzak proposatu eta plana egiten diogu. Bezeroa da lana ondo egiteko arrazoi 
nagusia eta bezeroaren gogobetetasuna lortzea gure helburua. Komunikazioaren esparruan kalitatezko 
produktuak egiten ditugu, eskaintza integrala eta profesionala landuz, gertuko harremana eskainiz eta 
arreta pertsonala. Gainera, teknologia berriek eskaintzen diguten komunikazio bide berriak aztertzeko 
konpromisoa hartu dugu. Komunikazioa, bideoak, katalogoak, sare sozialak, aldizkariak, ekitaldien 
antolaketa, aireko grabazioak...

Xehetasunak
Komunikazioa, bideoak, katalogoak, sare sozialak, aldizkariak, ekitaldien antolaketa, aireko grabazioak...

Artez Euskara Zerbitzua

 

Sektorea: Aholkularitza
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Webgunea: http://www.artez.net Eposta: posta@artez.net

Telefonoa: 944480000 Fax: 0

Helbidea: Luzarra 10,2. 48014 Deustu (Bizkaia)

Asegurogintza sl

 

Sektorea: Aseguru etxea

Webgunea: www.aseguroak.net/?lang=eu Eposta: asegurogintza@aseguroak.net

Telefonoa: 943652220 Fax: 943654677

Helbidea: Lizardi Olerkaria 1 baxua 20400 Tolosa (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1990 Langile kopurua: 5

Deskribapena
ASEGUROGINTZAn momentu honetan 3.500 bezero inguru ditugu gure Ordiziako eta Tolosako bi 
bulegoetan. Edozein aseguru moeta lantzeko gaitasuna dugu.

Xehetasunak
Zure aseguruen kudeaketa osoa euskaraz eskaintzen dizugu. Merkatuak eskaintzen dituen aukeraren 
arabera, zure kasua aztertuko dizugu.

Asmoz Fundazioa

 

Sektorea: Lanerako prestakuntza

Webgunea: http://www.asmoz.org/ Eposta: asmoz@asmoz.org

Telefonoa: 943212369 Fax: 943297946

Helbidea: Elosegi hiribidea 275 20015 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2002 Langile kopurua: 14

Deskribapena
Asmoz Fundazioa Eusko Ikaskuntzaren baitan sortua da, eta dagoeneko hamar urte daramatza ikastaroak 
kudeatzen, bai bereak, bai beste unibertsitate eta erakundeenak. Zerbitzu publiko bat eskaini nahi duenez, 
irabazi asmorik gabeko Fundazio bat da, Patronatu batek zuzentzen duena. Bere helburu nagusia, sare 
telematikoez baliatuz kalitatezko etengabeko prestakuntza eskaintzea da. Horretarako, diziplina 
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bakoitzean maila gorenekoak diren irakasleekin aritzen da lanean. Asmoz Fundazioko lan taldea on line 
irakaskuntzan esperientzia handia daukaten Goi Tituludunek osatzen dute.

Xehetasunak
Online formakuntza: - Graduondokoak (master ofizialak eta berezko tituluak) - Formakuntza iraunkorra 
Aholkularitza: - Softwarea euskaratu - Eskoletarako material digitalak

ATE Asesores de Gestion S.A.

 

Sektorea: Aholkularitza

Webgunea: www.ate.es Eposta: mloidi@ate.es

Telefonoa: 943289211 Fax: 943289721

Helbidea: Plaza del Txofre nº4 bajo 20004 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1971 Langile kopurua: 43

Deskribapena
1971n sortu zen enpresen aholku beharra asetzeko. Gaur egun 43 langile gara eta bai Euskadin bai 
Nafarroan gure zerbitzuak ematen ditugu. Gure lema honetan oinarritzen da: "Zure norabidean".

Xehetasunak
Aholkularitza fiskal kontabilitatea, lan, legal eta ekonomiko-finanziero arloan

Autonomo Etxepare Institutuarentzat

Bai Euskarari Ziurtagiriaren Elkartea

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: http://www.baieuskarari.org/ Eposta: info@baieuskarari.org

Telefonoa: +34902430026 Fax: 0

Helbidea: http://www.baieuskarari.org/?op=9 (Euskal Herria)

Sorrera urtea: 2007 Langile kopurua: 6

Deskribapena

mailto:info@baieuskarari.org
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Ziurtagiriaren Elkarteak arlo sozioekonomikoa euskalduntzeko estrategikoki lanean dihardu 2007tik, Bai 
Euskarari Ziurtagiria erremintatzat. Enpresak, saltokiak eta era guztietako entitateak euskararen ezagutza 
eta erabilera areagotzeko neurriak garatzen ari direla egiaztatzen du Bai Euskarari Ziurtagiriak. Horrela 
bada, entitate baten hizkuntza-egoera zein den ziurtatzen du.

Xehetasunak
Bai Euskarari Ziurtagiria: http://baieuskarari.org/?op=3

Banaiz bagara elkartea

 

Webgunea: http://www.ninaizgugara.org Eposta: ninaizgugara@gmail.com

Telefonoa: 645733818 Fax: 0

Helbidea: ERREKALDE, 14 - behea 20130 

Basorlegi

 

Webgunea: www.basorlegi.com Eposta: info@basorlegi.com

Telefonoa: 608737795

Helbidea: Jose Arana 7-5C 20001 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2010 Langile kopurua: 2

Deskribapena
Naturarekiko errespetua eta bezeroarekiko hurbiltasuna dira geure lan ardatzak

Xehetasunak
Basorlegi, edalontzi berrerabilgarriak ekoiztu eta komertzializatzeaz gain, hauen garbiketaz arduratzen 
den Euskal Herriko enpresa da.

Berria taldea

Eposta: komunika@berriataldea.net

mailto:komunika@berriataldea.net
mailto:info@basorlegi.com
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Bidasoa bizirik

Bitarlan Informatika eta web zerbitzuak

 

Sektorea: Web garapena

Webgunea: http://www.bitarlan.net Eposta: bitarlan@bitarlan.net

Telefonoa: 946450034

Helbidea: Madariaga auzoa 22b 48498 Arakaldo (Bizkaia)

Sorrera urtea: 2005 Langile kopurua: 3

Deskribapena
Bitarlan, informatika zerbitzu osoak eskaintzen dituen enpresa da, gizarte, bezeroarekiko eta konpromiso 
teknologiko sendoekin. Euskara da gure konpromiso horietariko bat, euskaraz lan egiten dugu eta euskara 
teknologia eta informatika arloetan hedatzea dugu xede. Bestalde, bai gure lan egiteko eran, bai 
komunitatean software librearekiko konpromisoa ere azpimarratu nahiko genuke. Era berean, 
Irisgarritasuna, erabilgarritasuna eta ezinduekiko konpromisoa gure funtsezko konpromisoetariko bat da, 
teknologia irisgarria lortzeko eta zailtasunak zailtasun, mugak gainditu. Gure zerbitzuei dagokienez, 
informatika irtenbide osoak eskaintzen ditu: Web gune eta aplikazioen garapena, sakelako 
telefonoetarako garapenak, ikastaroak eta diseinu zerbitzuak.

Xehetasunak
* Web gune-en garapena * Kudeaketa Aplikazioak eta Web Aplikazioak * Ostatze zerbitzuak eta 
domeinuak * Mahaigainerako aplikazioak eta multimedia * Sakelako telefonoetarako aplikazioak * 
Ikastaroak eta Prestakuntza

Cederna garalur elkartea

 

Webgunea: www.cederna.es Eposta: info@cederna.es

Telefonoa: 948206697 Fax: 948211051

Helbidea: C/BERRIOBIDE,40 OF 001 31013 ANSOAIN (NAVARRA)

mailto:info@cederna.es
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Codesyntax

 

Sektorea: Web garapena

Webgunea: http://www.codesyntax.com Eposta: eastigarraga@codesyntax.com

Telefonoa: 943821780 Fax: 0

Helbidea: Azitain Poligonoa 3 - K 20600 

Di-da

 

Webgunea: www.di-da.com Eposta: info@di-da.com

Telefonoa: 946810261 Fax: 0

Helbidea: Txanporta plaza 4A-behea 48220 (Bizkaia)

Digital Mobiles s.l.

Sektorea: Ikus-entzunezkoak

Webgunea: www.digitalak.com Eposta: melutxi@digitalak.com

Telefonoa: 943360304

Helbidea: Lasarte-Oriako Industrialdea, 16 pab 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1988 Langile kopurua: 6

Deskribapena
Digital Mobiles telebista ekoiztetxe erreferiantzala da gaur Euskal Herrian. Ehunka saio eta bestelako 
egindakoa da bera, baina ikus-entzunezko arloan, eta batez ere mota honetako edukiak internet munduan 
jartzeko eskarmentu galanta dauka.

Xehetasunak
Ikus-entzunezkoak

mailto:melutxi@digitalak.com
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Donostia films

Donostia jai alai

 

Webgunea: www.donostiajaialai.wordpress.com Eposta: donjaialai@gmail.com

Telefonoa: 665759006

Helbidea: anoeta frontón balda z/g Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1994 Langile kopurua: 1

Xehetasunak
Turismo erakartzeko erakustaldiaren antolakuntza Jai Alairen bidez

Donostia ospitalea

Eposta: hdo.abian@osakidetza.net

Telefonoa: 943 007 360

Helbidea: Begiristain pas., z.g. 20014 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2003 Langile kopurua: 3600

Donostiako estrategia bulegoa

Webgunea: www.donostiafutura.net Eposta: estrategia@donostiafutura.net

Telefonoa: 943428086 Fax: 943424406

Helbidea: Kamino Kalea, 2 20004 Donostia

Easovox

mailto:estrategia@donostiafutura.net
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Egunea

 

Sektorea: Web garapena

Webgunea: www.egunea.com Eposta: julen@egunea.com

Telefonoa: 943590443

Helbidea: Martin Ugalde kultur parkea 20140 Andoain (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1999 Langile kopurua: 7

Xehetasunak
www.egunea.com eta www.ikasbit.com

Elduaien hizkuntza eskola

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: www.elduaien.com Eposta: cristina@elduaien.com

Telefonoa: 943674733

Helbidea: Kondeko Aldapa,30 20400 Tolosa (Gipuzkoa)

Eleka ingeniaritza linguistikoa sl

 

Sektorea: Baliabide informatikoak

Webgunea: www.eleka.net Eposta: info@eleka.net

Telefonoa: 943377225 Fax: 943365923

Helbidea: Zelai Haundi 3, Osinalde Industrialdea 20170 Usurbil (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2002 Langile kopurua: 5

mailto:info@eleka.net
file:///home/antonio/Descargas/www.eleka.net
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Elhuyar

 

Sektorea: Aholkularitza

Webgunea: www.elhuyaraholkularitza.net Eposta: amaiam@elhuyar.com

Telefonoa: 943 372052

Helbidea: Zelai Haundi 3, Osinalde Industrialdea 20170 Usurbil (Gipuzkoa)

Elhuyar fundazioa

Sektorea: Baliabide informatikoak

Webgunea: www.elhuyar.org Eposta: elhuyar@elhuyar.com

Telefonoa: 943363040 Fax: 943363144

Helbidea: Zelai Haundi, 3 20170 Usurbil (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2001 Langile kopurua: 70

Deskribapena
Elhuyarrek bere sorreratik euskararentzako alor berriak eraikitzen eta sendotzen egiten du lan, zientzia eta 
teknologiaren gizarteratzean eta lan-arloan bereziki. Zerbitzu eskaintzan hiru arlo ditu: - Komunikazio-
zerbitzuak - Hizkuntza eta teknologia - Aholkularitza

Xehetasunak
. Hizkuntza zerbitzuak: - Terminologiaren kudeaketa - Hizkuntza teknologiak

ELKARGI Elkarrekiko Garantia Elkartea

Webgunea: www.elkargi.es Eposta: uodriozola@elkargi.es

Telefonoa: 943309060

Helbidea: Mikeletegi Pasealekua, 50 20009 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1980 Langile kopurua: 70

Deskribapena
Finantza erakunde abalista da, enpresa eta ohiko finantza erakundeen artean bitartekari lana egiten duena. 
11.500 enpresa bazkide baino gehiagoz osatuta, enpresei finantzaziora iristea errazten die. Era berean, 
finantza aholkularitza zerbitzua ere eskaintzen du (trebakuntza barne delarik).

Xehetasunak

mailto:uodriozola@elkargi.es
file:///home/antonio/Descargas/www.elkargi.es
mailto:elhuyar@elhuyar.com
file:///home/antonio/Descargas/www.elhuyar.org
mailto:amaiam@elhuyar.com
file:///home/antonio/Descargas/www.elhuyaraholkularitza.net


Finantza abalak enpresentzako. Aholkularitza finantzarioa. Trebakuntza finantzarioa.

Elurnet

 

Sektorea: Web garapena

Webgunea: http://www.elurnet.net Eposta: kontsultak@elurnet.net

Telefonoa: 944735339

Helbidea: Juan de Ajuriaguerra, 19, 1.EF2 48009 Bilbao (Bizkaia)

Sorrera urtea: 2005 Langile kopurua: 4

Deskribapena
Formazioa eta garapena egiten dugu software librean oinarrituta

Xehetasunak
Formazioa Estrategia Interneten Web garapena Aholkularitza IKT Moodel Zerbitzuak Babelium 
zerbitzuak

Emun Koop.E.

 

Sektorea: Aholkularitza

Webgunea: http://www.emun.com Eposta: emun@emun.com

Telefonoa: 943 711 847 Fax: 0

Helbidea: Uriburu kalea 9, behea 20500 

Deskribapena
EMUN 1997an sortutako aholkularitza kooperatiba da. Euskararen garapenean eta normalizazioan hasi 
genuen gure jarduna lan munduan euskara planak garatuz, eta horretan dihardugu gaur egun ere. Urte 
hauetan ezagutza handia metatu eta metodologia eraginkorra izatea lortu dugu, erreferente garrantzitsu 
bihurtzeraino. EMUNek Berrikuntzan eta Hobekuntzan egin duen apustu estrategikoak metodologiaren 
garapenean aurrera egitea eta esparruak eta zerbitzuak zabaltzea ekarri du. Dinamika horrek EMUNek 
bere zerbitzuak dibertsifikatzea ahalbideratu du. Gaur egun arlo pribatuan eta publikoan eskaintzen ditugu 
zerbitzuak, eta HIZKUNTZAz gain, KULTURArekin, IMMIGRAZIOArekin eta PARTE 
HARTZEArekin lotutako proiektuak garatzen ditugu. EMUNen lankidetzan eta partaidetzan oinarritutako 
talde baten gaineko apustua egiten dugu, gure lankideekiko jarrera irekiz, bezeroen kudeaketa sistemara 
eta kulturara egokituz. Laurogeitik gora profesionalek osatutako lan taldea da Emunen aktiborik 
garrantzitsuena. Lan talde dinamikoa, gaur egungoa, profesionala, hurbila eta konprometitua sortzea lortu 
dugu. Hau guztia, zerbitzuen fakturazioaren bilakaerarekin batera, gure proiektuaren dimentsioaren eta 
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gaitasunaren erakusle da.

Eragin.com

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.eragin.com Eposta: info@eragin.com

Telefonoa: 948121976 Fax: 948148278

Helbidea: Donostia ibilbidea, 11 behea 20115 Astigarraga (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2000 Langile kopurua: 11

Deskribapena
11 lagunek osatzen dugu Iruñea eta Astigarragako bulegoetan kokatuta dagoen lan talde gazte eta anitza. 
Besteak beste, diseinugile, kazetari, programatzaile eta marketing adituekin osatuta. Kolaboratzaile eta 
hornitzaile sare zabala dugu, ahalbideratzen diguna bolumen handiko lanak edota oso izaera 
ezberdinetakoak modu arrakastatsuan gauzatu ahal izatea.

Xehetasunak
Komunikazio zerbitzuak, webgintza, argitarapenen kudeaketa eta diseinu grafikoa eskaintzen dugu 
besteak beste. Bezeroari egokitzen zaion kalitateko zerbitzu malgua eskaintzen diogu. Lan bakoitza 
projektu bat bezala egituratzen eta planifikatzen dugu, beharrezkoak diren barruko zein kanpoko 
baliabideak antolatuz.

Euskal Herria Esnea

 

Webgunea: www.euskalherriaesnea.com Eposta: arreta@euskalherriaesnea.com

Telefonoa: 618829964

Helbidea: Soskaño z/g 48891 Karrantza Harana (Bizkaia)

Sorrera urtea: 2012

Deskribapena
Euskal Herria Esnea baserritarrek sortutako kooperatiba berria da. Baserritarren arteko berdintasuna, 
eredu ekonomiko justuagoa eta ekologia ditu oinarri.

Xehetasunak
Elikagaiak - Esnea
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Euskal Herria Kirola

Euskararen gizarte erakundeen kontseilua

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: http://www.kontseilua.org Eposta: iker@kontseilua.org

Telefonoa: 943591200

Helbidea: Martin Ugalde Kultur Parkea 20140 Andoain (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1998 Langile kopurua: 25

Deskribapena
Euskararen normalizazio prozesua areagotzea da Kontseiluaren eginkizuna. Horretarako bi jardunbide 
nagusi lantzen ditu: euskalgintzako erakundeen artean kohesioa bultzatzea eta indarrak artikulatzea, 
batetik, eta gizarte eragileak, indar ekonomikoak eta alderdi politikoak hizkuntz normalizazio 
proiektuetan inplikaraztea, bestetik.

Euskaraz Koop-AEK

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: www.aek.org Eposta: ahize@aek.org

Telefonoa: 944159 512 Fax: 944 166 555

Helbidea: Txakur kalea, 5. 4.a 48005 Bilbo (euskal herria)

Sorrera urtea: 2002 Langile kopurua: 440

Deskribapena
Aekren xedea Euskal Herria euskalduntzea da eta hori lortzeko normalizaziorako eremu guztietan egiten 
dugu lan: -Ezagutza: hizkuntzaren ikaskuntza eta trebakuntza. -Erabilera sustatzeko jarduerak eta 
zerbitzuak. -Sustapen soziala. Duela 40 urtetik gora eratu ziren lehenengo Gau Eskoletatik gatoz 
zuzenean. Hortaz, historia eta esperientzia luzea dugu eta denbora horretan guztian beti ibili gara aurrera 
begira, ikasteko bide eraginkor eta berrien bila, metodologia eta materialetan behin eta berriro ideia eta 
aukera berriak uztartzen.

Xehetasunak
ESKOLAK EUSKALTEGIAN Maila eta ordutegi guztiak Euskal Herri osoko 100 euskaltegi baino 
gehiagotan Urritik ekainera euskara ikasteko makina bat aukera eskaintzen dizkizugu, Euskal Herri osoko 
100 euskaltegi baino gehiagotan: euskara maila guztiak, titulu homologatuak lortzeko ikastaroak, 
taldeentzako ikastaro bereziak, autoikaskuntza... hainbat ordutegi izango dituzu aukeran, goizez zein 
arratsaldez, asteko egun guztietan eta, gainera, matrikulatzeagatik soilik, doan jasoko duzu AIZU! 

mailto:ahize@aek.org
file:///home/antonio/Descargas/www.aek.org
mailto:iker@kontseilua.org
http://www.kontseilua.org/


aldizkaria. AEKren euskaltegietan, beraz, erraz aurkituko dituzu euskara ikasteko behar dituzun 
ordutegia, giroa, metodologia eta laguntza. Hurbil eta eskura. ON LINE IKASTAROAK Maila guztiak, 
nahi duzun leku eta ordutan ikasteko On line ikastaroak iraupen jakineko ikastaroak dira (20-190 ordu), 
helburu zehatza daukate eta denbora epe jakinean burutzen dira (hiru hilabete edo ikasturte osoa). 
Tutorearen aholkularitza eta jarraipen zuzena eskainiko dizugu, baita ikastaldearen laguntza eta 
ikaskideekiko harreman etengabea ere, foroen bidez. Gainera, ikastaro guztiak Moodle software librea 
erabiliz egiten ditugu. BARNETEGIAK Egunean 6 orduko eskola, irteerak eta bestelako ekintzak 
Hizkuntza bat ikasteko ez dago hizkuntza hori hitz egiten deneko ingurunean murgiltzea bezalakorik. 
Hori dela eta, egunean 24 orduz euskaraz bizitzeko aukera ematen dizugu barnetegian: euskaraz gosaldu, 
bazkaldu eta afaldu; euskara eskolak jaso; eta ordu libreetan euskara hutsean bizi. AEK-k ikasturte osoan 
eskaintzen dizu, urritik ekainera, barnetegian ikasteko aukera. Hilabete edo gehiago egin dezakezu 
Foruko barnetegian (Bizkaia), Urdaibaiko biosfera-erreserban. MINTZAPRAKTIKA Euskaltegitik kanpo 
euskaraz hitz egiteko mintzapraktika egitasmoak Batzuetan zaila izaten da euskaltegian ikasitakoa kalean 
erabiltzea. Horretarako hainbat arrazoi daude: konfiantza falta, lotsa, ingurune erdalduna... Eta denok 
dakigu erabiltzen ez dena ahaztu edo galdu egiten dela. Horretaz jabeturik, duela urte batzuk AEK-k 
abian jarri zituen euskara praktikatzeko hainbat programa eta ekintza: mintzalagun, berbalagun, 
hiketalagun, gurasolagun... Horrela, zure herriko mintzapraktika egitasmoren batean parte hartuz, 
euskaltegitik kanpo euskara praktikatzeko aukera eskaintzen dizugu. NORMALIZAZIO PLANAK 
Euskararen normalizazioa eta erabilera sustatzeko zerbitzua Enpresa, administrazio zein erakundeetan 
euskararen erabilera sustatzeko jarduerak eta zerbitzuak eskaintzen dizkizugu. Aholkularitzan, 
metodologia parte-hartzailean eta etengabeko hobekuntzan oinarritzen gara hizkuntzaren erabilera 
areagotu eta era sistematiko batean kudeatzeko prozesua abian jartzeko. ITZULPEN ZERBITZUA Mota 
guztietako testuak itzuli ahal dizkizugu gaztelaniatik euskarara eta euskaratik gaztelaniara: teknikoak, 
artistikoak, legalak, merkataritzakoak, irakaskuntzako arlo guztietakoak...

Eusko Legebiltzarra

Eutik solutions

 

Sektorea: Baliabide informatikoak

Webgunea: http://www.eutik.com Eposta: admin@eutik.com

Telefonoa: 943225152 Fax: 0

Helbidea: Portuetxe 45A, 2. solairua, 5. Bulegoa 20018 

Feelbat

mailto:admin@eutik.com
http://www.eutik.com/


Fremap

 

Webgunea: http://www.eu.fremap.es/Paginas/Inicio.aspx Eposta: inigo_albisu@fremap.es

Telefonoa: 943794731 Fax: 0

Helbidea: Errotaburu Etorbidea 1 behea 20018 Donostia (Gipuzkoa)

Deskribapena
Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutua

Gabriel aresti euskaltegia

Sektorea: Lanerako prestakuntza

Webgunea: www.gabrielaresti.com Eposta: didaktika@gabrielaresti.com

Telefonoa: 944257591

Helbidea: Done Bikendi 2, 4. 48001 Bilbo (Bizkaia)

Sorrera urtea: 1978 Langile kopurua: 65

Gaueko koop. elk txikia

 

Sektorea: Softwarea

Webgunea: http://gaueko.com/ Eposta: harremana@gaueko.com

Telefonoa: 946084292

Helbidea: Bizkaiko Labe Garaien Etorbidea, 33 48901 Barakaldo (Bizkaia)

Sorrera urtea: 2012 Langile kopurua: 3

Deskribapena
Sorkuntza berriko enpresa gara, teknologia eta kultur alorrekin elkarreragina sustatu eta beraiei buruzko 
pentsamoldea eta ulermena aldatzeko asmoz, hauek hiritar eta enpresengana hurbilduz. Egungo lan 
ereduaren ikuspegi ezberdin xamar baten jabedun, gure bezeroen asebetetzea bermatzera zuzentzen 
ditugu ahaleginak, jendarte osoarentzat onuragarri diren tresna eta helburuekin garatuz gure proiektuak.

mailto:harremana@gaueko.com
http://gaueko.com/
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Gipuzkoako bertsozale elkartea

Eposta: GBE.Transmisioa@bertsozale.com

Giroa, sau

 

Webgunea: www.giroa.es Eposta: argitxu.aguerre@giroa.es

Telefonoa: 943 01 10 90 Fax: 943 46 41 98

Helbidea: Portuetxe Bidea 53A, Of.201 20018 DONOSTIA (GIPUZKOA)

Sorrera urtea: 1985 Langile kopurua: 230

Deskribapena
Batez ere eraikinen mantenimendua egiten dituen enpresa bat da. Bertzalde, ingenieritza departamendu 
bat daukagu eta obrak egiten ditugu, beti instalazioekin lotuta eta aldi berean energiaren gestioarekin ere 
lan egiten dugu.

Xehetasunak
Zerbitzu enpresa bat da, mantenimendu eta instalazioak egiten dituena.

Goiena komunikazio taldea

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.goiena.com eta www.goiena.net Eposta: webmaster@goiena.com

Telefonoa: 943250505

Helbidea: Otalora 33 20500 Arrasate (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2000 Langile kopurua: 45

Deskribapena
GOIENA 2000 urtean sortu zuten Debagoieneko euskara elkarteek ibarreko euskarazko komunikabideak 
indartu eta garatzeko asmoarekin. Elkarteek kooperatiba bat bultzatu zuten bertan eskualdeko udalak eta 
GOIENAko langileak integratzeko asmotan.Orain hainbat zerbitzu ematen ditu Goienak, euskaraz 
bereziki eta baita gainontzeko hizkuntzatan ere.

Xehetasunak
Eduki kudeaketa egiten dugu bai aldizkarietarako, bai Interneterako, telebistarako... Bideoak grabatu, 
editatu, formatu ezberdinak... Edukiarekin zerikusia duen guztia modu multimedian zein aukeratutako 
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euskarrietan eman dezakegu. Orain, baita eskuko telefonoetarako aplikazioak ere.

Hirudart

 

Sektorea: Ikus-entzunezkoak

Webgunea: www.hirudart.net Eposta: info@hirudart.net

Telefonoa: 944078480 Fax: 0

Helbidea: Heros 17 48009 Bilbo (Bizkaia)

Deskribapena
Gure enpresaren izenaren hitz jokoan adierazten dugunez, 3D artea eta diseinua da gure oinarria. Edozein 
produktu edo eszenatoki hiru dimentsiotan sortzen dugu irudi estatiko zein animazio bidez.

Xehetasunak
3D diseinua: diseinu organikoa, diseinu industriala, errealitate birtuala, ikus-entzunezkoak, bisita 
birtualak, Web 2.0/E-commerce, didaktikoak eta 3D arkitektura.

Iametza interaktiboa s.l

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.iametza.com Eposta: epombo@iametza.com

Telefonoa: 943376716

Helbidea: Industrialdea, 2 1. pabilioia 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2008 Langile kopurua: 11

Deskribapena
Teknologia Berriak erabiltzen dituen komunikazio enpresa gara. Iametza Interaktiboa 2008an sortutako 
enpresa gaztea da, baina era berean, esperientzia handikoa. Iametzako bazkide nagusi diren enpresek 
urtetan metatutako eskarmentua dugu (Argia, Antza eta Adur) Hiru oinarritan (edukiak, diseinua eta 
programazioa) ondo finkatuta, behar ezberdinei erantzun globala emateko gaitasuna duen enpresa gara.

Xehetasunak
Webguneak: euskara atariak, herrien ondarearen transmisiora bideratutako webguneak, toponimia atariak, 
katalogo interaktiboak, inskripzio orriak... Web aplikazioak: erakundeen barne eta kanpo kudeaketarako 
web aplikazioak Mugikorretarako aplikazioak: Android eta IOS sistemetarako, aplikazio ezberdinak 
Diseinua: webgune eta euskarri fisikoen diseinua, gailu mugikor desberdinetara egokitzeko diseinu 
moldakorrak Eduki kudeaketa: webguneen mantenua, community manager, papereko argitalpenetarako 

mailto:epombo@iametza.com
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kazetari lanak… Planak: komunikazio integrala, marketina, posizionamendua (SEO/SEM) Jardunaldiak: 
antolaketa, koordinazioa, komunikazioa eta sustapena Formazioa: sare sozialak eta komunikazioari 
buruzko neurrira egindako ikastaroak Multimedia garapenak: bideo promozionalak, multimedia 
erreportajeak, joko interaktiboak… Aholkularitza: Ideien garapenean laguntza, diru-laguntzen 
kudeaketa…

Ikasmin ikasketa zentrua

 

Webgunea: www.ikasmin.com Eposta: info@ikasmin.com

Telefonoa: 645991362

Helbidea: Etxeberri plaza 7 20130 Urnieta (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2011 Langile kopurua: 8

Xehetasunak
Ikasketa zentrua da Ikasmin. Bertan, ikasteko grina duen edonork du bere lekua, Laguntza eskolak, 
Hizkuntzak, informatika,...

Imh

Sektorea: Lanerako prestakuntza

Webgunea: http://www.imh.es Eposta: imh@imh.es

Telefonoa: 943744132 Fax: 943744153

Helbidea: azkue auzoa, 1 20870 Elgoibar (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1989 Langile kopurua: 91

Deskribapena
Erreferentzia Zentru Nazionala Fabrikazio Mekanikoan, Makina Erremintaren Institutua–IMH 
industriaren eta komunitatearen zerbitzura dagoen teknologia berrikuntzarako ikastetxea da eta hiru 
eginkizun nagusi ditu: prestakuntza teknikoa, hedapen teknologikoa eta enpresei zerbitzuak eskaintzea.

Xehetasunak
- Heziketa Zikloak ohiko sistemarekin eta HEZIBI sistemarekni (ikasi eta lan) - Txandakako Ingeniaritza 
Eskola - Enplegurako prestakuntza (langile eta langabetu) - Incress, giza baliabidearen kudeaketa - 
Europako eta Nazioarteko proiektuak

mailto:imh@imh.es
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Innevento komunikazio bizia

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: http://www.innevento.com Eposta: larraitz@innevento.com

Telefonoa: 606301758 Fax: 0

Helbidea: Hendaia kalea, 10 20280 

Itturri kulturgintza zerbitzuak

 

Webgunea: www.itturri.com Eposta: itturri@itturri.com

Telefonoa: 944722281

Helbidea: Victor Txabarri 22 behea 48920 PORTUGALETE (BIZKAIA)

Sorrera urtea: 2005 Langile kopurua: 1

Deskribapena
Itturri Kultur Elkartea euskal kulturgintza euskarri sendo eta eraginkorra izateko asmoz sortu zen. Bertan 
ari garenok euskararen normalkuntzan urratsak emateko helburuarekin jarraitzen dugu, euskara hutsean 
emanaldiak soilik eskainiz.

Xehetasunak
Kultur ikuskizunak, gertaerak edo bestelako kultur ekitaldiak antolatu eta kudeatzen ditugu. Adituak gara 
aisialdiaren eta ikuskizunen kudeaketan.

Konfekoop

 

Webgunea: www.konfekoop.coop Eposta: ekk@konfekoop.coop

Telefonoa: 945122053 Fax: 945253959

Helbidea: Reyes de Navarra 49 01013 Vitoria-Gasteiz (Araba)

Sorrera urtea: 1996 Langile kopurua: 1
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Kultur atelier

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.kulturatelier.org Eposta: kulturatelier@kulturatelier.org

Telefonoa: 943218899 Fax: 0

Helbidea: Abaromendi 42 20810 Orio (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2002 Langile kopurua: 5

Xehetasunak
Erredakzioa eta prentsa kabinetea. Komunikazio planak eta kanpainak. Ekitaldi eta kongresuak. Ekoizpen 
multimedia. Sare Komunikazioa

Kultur kabia zerbitzuak

 

Webgunea: http://www.kulturkabia.com Eposta: info@kulturkabia.com

Telefonoa: 946215116 Fax: 956814732

Helbidea: Arlozabal 8 bis, 1.C 48220 Abadiño (Bizkaia)

Langile kopurua: 8

Deskribapena
Adin tarte eta izaera anitzeko publikoari zuzendutako euskarazko aisialdi eta kultur zerbitzuak hedatu eta 
sortzen dituen enpresa gara. Gazte zein nerabeentzako produktuak dira gure bereizgarri nagusia. Izan ere, 
euskararekiko motibazioan eta erabileran eragitea helburu duten programa parte hartzaileak sortu eta 
kudeatzen ditugu; Harrapazank eta Izarren Distira lehiaketa arrakastatsuak esaterako. Metodologia 
berritzailea, egokitua eta eraginkorra eskaintzen dugu. Arrakastaren bermea lan taldearen prestakuntzan 
zein eskarmentuan, merkatuaren ezagutzan eta bezeroaren beharrizanetan oinarritzen da. Gure xede 
nagusia hartzaileak gogobetetzea da, beti ere gure bezeroen beharrizanak kontuan izanik. Topagunea 
Euskara Elkarteen Federazioak 2006an sortu zuen Kultur Kabia, enpresa berria baina eskarmentu 
handikoa, beraz.

Xehetasunak
Aisialdi eta kultur zerbitzu integralak neurrira Nerabeentzako egitasmoak Komunikazio egitasmoak eta 
plangintzak Tailerrak Ikastaroak Hitzaldiak ...
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Kutxabank

Eposta: mmendarte@kutxafundazioa.es

La Personnalité

 

Sektorea: Web garapena

Webgunea: http://www.lapersonnalite.com Eposta: hq@lapersonnalite.com

Telefonoa: 943 316 852

Helbidea: Portuetxe 51, 215 bulegoa 20018 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2008 Langile kopurua: 2

Deskribapena
Euskarri desberdinetarako interneteko produktuak eta interfazeak diseinatzen dituen estudio bat gara. 
Jatorrak, dotoreak eta zer egin eta zer ez egin jakiteko moduko eskarmentuarekin.

Xehetasunak
Aholkularitza estrategikoa Diseinu bisuala Erabiltzaile esperientzia Erabilerraztasuna Informazioaren 
arkitektura Interakzio diseinua Interfaze diseinua Irisgarritasuna

Labrit multimedia

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.labrit.net Eposta: labrit@labrit.net

Telefonoa: 948210103

Helbidea: Labrit 29, 2. 31001 Iruñea (Nafarroa Garaia)

Sorrera urtea: 2009 Langile kopurua: 6

Deskribapena
Kulturgintzaren esparruan diharduen enpresa gara; ondare ez-materialaren bilketa, azterketa eta 
transmisioan bereziki adituak gara eta multimedia komunikazioa ohiko lan tresnatzat daukagu. Gure 
bezeroen artean daude Nafarroako Gobernua, Nafarroa Garaiko Udaletxe gehienak, Euskalgintzan 
diharduten Elkarteak (Mailope, Ametza...), industria, erikuntza eta zerbitzu arloetako enpresak; baita 
familiak eta herritar hutsak ere. (batez ere Ondarearen esparruan).

mailto:labrit@labrit.net
file:///home/antonio/Descargas/www.labrit.net
mailto:hq@lapersonnalite.com
http://www.lapersonnalite.com/
mailto:mmendarte@kutxafundazioa.es


Xehetasunak
- Herrien, Elkarteen, Familien eta Pertsonen Ondare ez-materialaren bilketa. - Ikus-entzunezkoen 
produkzioa. - Komunikazioaren kudeaketa multimedia.

Lacunza-ih

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: www.lacunza.es Eposta: academia@lacunza.es

Telefonoa: 902012912

Helbidea: Moraza 5 20006 Donostia (Gipuzkoa)

Deskribapena
Lacunza-ihk, Europa mailan bere kalitate eta emaitzengatik aintzatetsia,bakarrak diren ikastaro eraginkor 
eta praktikoak eskaintzen dizkizu. Lehenengo egunetik komunikatzeko eta moldatzeko gai izango 
zara,aurrerapena nabarmena izango da oso denbora laburrean.

Xehetasunak
Hizkuntza eskola (ingelesa, frantsesa, txinera eta euskera)

Laneki

 

Webgunea: www.jakinbai.com Eposta: hetel@hetel.org

Telefonoa: 943376532 Fax: 943371305

Helbidea: Etarte bidea. 9 Zubieta auzoa 20170 USURBIL (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2003 Langile kopurua: 1

Deskribapena
Laneki Ikaslan eta HETEL Lanbide Heziketako ikastetxeen elkarteak sortutako elkartea da. Helbudu 
nagusia: Lanbide Heziketa euskalduntzea. Honetarako eginkizun nagusietako bat: materiala 
euskalduntzea eta eskuragarri jartzea

Xehetasunak
www.jakinbai.orr web orrialdean eskuragarri dagoen materiala (dena euskaraz).

mailto:hetel@hetel.org
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Laneki

 

Webgunea: www.jakinbai.com Eposta: ikaslangip@euskalnet.net

Telefonoa: 943376532 Fax: 943371305

Helbidea: Etarte bidea 9, Zubieta auzoa 20170 USURBIL (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2003

Deskribapena
LANEKI Ikaslan eta HETEL Lanbide Heziketako ikastetxeen elkarteak sortutako elkartea da. Helburu 
nagusia Lanbide Heziketaren euskalduntzea delarik.

Xehetasunak
www.jakinbai.com web gunean Lanbide heziketako 20 arlo ezberdinetako eta zehar lerroetako materialak 
eskegita dagoz edonorentzako eskuragarri. Honetaz gain,Lanbide Heziketako hiztegia ere erabili daiteke 
(www.jakinbai.com/lanbideki/hiztegia)

Langune - hizkuntz industrien elkartea euskal herrian

 

Webgunea: http://www.langune.com Eposta: langune@langune.com

Telefonoa: 943 309432

Helbidea: Mikeletegi Pasealekua 56, 3ª planta - Oficina 301 20009 Euskal Herrian (Donostia-San 
Sebastián)

Deskribapena
Elkarte hau 2010an sortu da eta itzulpengintza, edukiak, irakaskuntza eta hizkuntzen teknologiaren 
alorreko 35 enpresatik gora elkartzen ditu. Languneren helburua Euskal Herriko Hizkuntzen Industria 
sustatzea, sendotzea eta kohesionatzea da.

Xehetasunak
SUSTATZEA LANGUNEko bazkideen arteko lankidetza sustatzea, teknologia berrien bidez produktu 
eta zerbitzu berriak garatzeko. SENTSIBILIZATZEA Bazkideak sentsibilizatzea kudeaketa eredu eta 
metodologia aurreratuak garatzeko eta ezartzeko premiaz, lehiakortasuna eta kudeaketa hobetzeko 
funtsezko faktore gisa. OPTIMIZATZEA Kide diren erakundeetako profesionalen gaitasunak eta 
ahalmenak optimizatzea, gero eta zorrotzagoak eta lehiakorragoak diren merkatuetako bezeroen beharrei 
eta aurreikuspenei aurrea hartzeko. INDARTZEA Gure bazkideen gaitasun estrategiko eta operatiboa 
indartzea, negozio aukera gehiago eta kanpo merkatuen ezaguera handiagoak izan ditzaten. 
BULTZATZEA Gure bazkideen artean eta sektore guztian salmenta eta ekonomia teknikak bultzatzea, 
hizkuntzaren industriaren aurrerapenari eta garapenari laguntzeko.

mailto:langune@langune.com
http://www.langune.com/
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Latz tresnak s.m.

 

Sektorea: Lanerako prestakuntza

Webgunea: www.latztresnak.com Eposta: info@latztresnak.com

Telefonoa: 617756699 Fax: 943693956

Helbidea: Kale Berria 37-P.K.: 29 20150 Villabona (Euskal-Herria)

Sorrera urtea: 1972 Langile kopurua: 3

Deskribapena
Harakin eta arraindegietara bideratutako produktuen salmenta

Xehetasunak
Labangintza, zerra zintak, erretiluak, kubetak, sareak, hanburgesentzako papera, film bobinak, mantalak, 
polietileno tablak, egur ahoak, inox-altzairuzko eskularruak, kakoak… eta harategi eta arraindegientzako 
tresna zerrenda luzea.

Lea artibai ikastetxea

Sektorea: Lanerako prestakuntza

Eposta: eazkue@leartik.com

Telefonoa: 946169002 Fax: 946169161

Helbidea: Xemein etorbidea nº 19 48700 Markina-Xemein (Bizkaia)

Langile kopurua: 100

Legazpi 6 euskaltegia

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: www.legazpi6.com Eposta: legazpi6@legazpi6.com

Telefonoa: 943219907

Helbidea: Guridi Maisua z/g 20008 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1987 Langile kopurua: 10

mailto:legazpi6@legazpi6.com
file:///home/antonio/Descargas/www.legazpi6.com
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Deskribapena
Legazpi 6 euskaltegiak Donostiako Antigua auzoko Guridi Maisua z./g.an eta Alde Zaharreko 
Kanpandegi 1ean ditu bere egoitzak. HABEk homologatutako euskaltegia da, hizkuntzak ikasteko gaur 
egun dauden baliabide guztiak behar dituenaren esku jartzeko moduan dituena, tradizionalak eta berriak. 
Horrez gain, hainbat enpresaren euskalduntze planak martxan jartzen eskarmentu duena.

Xehetasunak
Euskalduntzea Itzulpengintza Hizkuntz aholkularitza

Lotura koop.

 

Sektorea: Web garapena

Webgunea: http://www.lotura.cpm Eposta: marketing@lotura.com

Telefonoa: 943404270

Helbidea: Txingurri pasealekua 28. 4. pisua 3. bulegua 20017 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2003 Langile kopurua: 7

MalascompaÑias zirko taldea

 

Webgunea: www.malaskompanias.com Eposta: info@malaskompanias.com

Telefonoa: 638888410

Helbidea: Begoñako Andra Mari 3, 2.A 48006 Bilbao (Bizkaia)

Sorrera urtea: 2010 Langile kopurua: 1

Deskribapena
Langile autonomoen arteko elkarlana erabiltzen duen arte eskenikoetan diharduen enpresa txikia gara.

Xehetasunak
Zirkoa eta antzerkia uztartzen dituzten ikuskizunak ekoiztu, bai kale-antzerki bai aretorako formatuetan.

mailto:info@malaskompanias.com
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Maramara* taldea

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.maramara.net Eposta: ritxi@maramara.net

Telefonoa: 943504206 Fax: 943000125

Helbidea: Portuetxe 53B, 109. bulegoa 20018 Donostia (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2008 Langile kopurua: 28

Deskribapena
maramara* taldea 2008ko abenduan sortzen da, 28 langilez osaturik dago eta aurrez 5 urtetan lan talde 
berean egonak. Azken 2 urteetan, hizkuntza zerbitzuetan, Euskal Herria nahiz Estatu mailan gorengo 
postuetan jartzeko balio izan digu. Euskal Herriko Hizkuntzen Industriako Elkartea den LANGUNEren 
kide gara hasieratik. Elkartearen asmoa sektorearen klusterra izatea da eta ahalegin horretan jarduten 
dugu, gure lanarekin batera, enpresen arteko lehiakortasuna eta kolaborazioa bultzatzeko. maramara* 
taldeak euskararen erabilera eta kudeaketa bikaina bermatzen du; euskara enpresaren sistema guztietan 
eta eguneroko lanean, eta bezero eta hornitzaileekiko protokoloetan txertatu izanagatik, Eusko 
Jaurlaritzaren Euskalit erakundearen Urrezko Bikain Euskararen Kalitate Ziurtagiria jaso genuen. Horrez 
gain, ISO 9001:2008 (kudeaketa) eta UNE-EN-15038:2006 (itzulpengintza enpresentzako berezko araua) 
ere lortu ditu maramara* taldeak, eta ziurtagiri horien protokoloak ezarrita izateak agerian uzten du, 
beraz, zerbitzu osoa eta kalitatezkoa eskaintzen dugula. EN 15038:2006 Europako kalitate arauaren 
arabera, itzulpengintza zerbitzuak nahitaezko bi fase izan behar ditu, gutxienez: itzulpena eta 
berrikuspena (bi lagunek egina), gestio-lan eraginkor baten arabera antolatuta.

Xehetasunak
Hizkuntza zerbitzuen alorrean aritzen gara lanean. Komunikazioa erraztea da gure helburua. Hizkuntza 
zerbitzu osoa eskaintzen dugu: itzultzea eta zuzentzea; interpretazioak egitea; testuak sortzea eta 
editatzea; azpitituluak sortzea, editatzea eta zuzentzea; transkribatzea eta egokitzea, eta abar. Maramara 
taldearen barruan beste bi sail ditugu; bi tanta eta maluta. Bi tantarentzat diseinua estetikoki erakargarria 
izatea baino gehiago da; gaur egun, komunikatzeko tresna nagusietako bat da. Guretzat proiektu bakoitza 
erronka berri bat da, eta originaltasuna ezin besteko ezaugarria. Diseinu premia guztiak betetzen ditugu: 
irudi korporatiboa, merchandisinga, packaginga, publizitatea, barne diseinu kreatiboa, argitalpen 
proiektuak, standen diseinua, web proiektuak (blogak, webguneak, intranetak...), berripaperak, kokapena 
bilatzaileetan... Maluta argitalpen zerbitzua da eta hainbat euskarritan kaleratzen ditu lanak: papera, CD-
ROMa, DVDa eta internet. Gure proiektuak honako lan hauen argitalpena biltzen du: ikasteko liburuak, 
literatura lanak, haur eta gazte literatura, jolaserako liburuak eta eskuliburuak.

Mondragon lingua

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: www.mondragonlingua.com Eposta: mldonostia@mondragonlingua.com

mailto:mldonostia@mondragonlingua.com
file:///home/antonio/Descargas/www.mondragonlingua.com
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Telefonoa: 943433102

Helbidea: Zubieta kalea, 26 20007 Donostia (Gipuzkoa)

Deskribapena
MONDRAGON LINGUA Mondragon Taldeko kooperatiba bat da. HABEk homologatutako 
autoikaskuntzarako zentru bat da eta Europa mailan kalitatearen urrezko Qa duen hizkuntza zentru 
bakarra da. Era berean atzerriko hizkuntzen irakaskuntzan eta ikaskuntzan berrikuntza zigilua du eta 
Mondragon Unibertsitatean gure ikastaroak gomendatzen ditu.

Xehetasunak
40 urtetako esperientziari esker, egun ML+ ikasketa sistema berritzailea dugu gurean. Bertan, 
formakuntzarako teknologia berrien erabilpena, bertako saio malguak , skype bitarteko saioak, banakako 
jarraipena eta tutore batekin zuzeneko tratua konbinatzen dira. Gure helburua zerbitzu eraginkor eta 
malgua eskaintzea da.

Montte S.L

 

Webgunea: www.montte.es Eposta: yrodriguez@montte.es

Telefonoa: 902108888 Fax: 902208888

Helbidea: Irigoien auzoa 20200 Beasain (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1971

Deskribapena
Bulego eta eskoletarako materialaren hornikuntza//Informatikako produktuen eta ikus-entzunezkoen 
instalazioa eta laguntza teknikoa//Berritze proiektuak eta altzari ekipamendua//Bulego, ikastetxe eta 
kolektibitateentzat zerbitzu integrala.

Xehetasunak
Bulego eta kolektibitateen ekipamendu eta hornikuntza osoa.

Ogatza ( komunonak)

Webgunea: www.komunonak.blogspot.com Eposta: komunonak@gmail.com

Telefonoa: 656465908

Helbidea: Itxaropen 16-2 20230 Legazpi (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2009 Langile kopurua: 1

Xehetasunak
Ekimen anitzetarako komun ekologikoen zerbitzua.

mailto:komunonak@gmail.com
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Oreka information technologies s.l

 

Sektorea: Aholkularitza

Webgunea: http://www.orekait.com Eposta: i.goldarazena@orekait.com

Telefonoa: 945067219 Fax: 0

Helbidea: Duque de Welligton 8 01010 Gasteiz (Araba)

Deskribapena
2009ko urtarrilean hasi ginen ibiltzen, aholkularitza munduan zerbait ezberdina egin nahi zuten hiru 
pertsonek, Oreka Information Techlogogies S.L. sortzera ausartu zirenean… … SAP teknologian 
aholkularitza eskaintzera, erabat bideratuta dagoen zerbitzu informatikoen enpresa eredua aurkeztuz. 
Hilabete bat igaro baino lehenago Eusko Jaurlaritzan SAP ezartzeko abian zen proiektuan laguntzeko 
gure lehenengo kontratua sinatuta geneukan!!! Gaur egun, 20 langile baino gehiago dihardugu Oreka IT-
n, produkzio enpresak, zerbitzuak eskaintzen dituztenak, administrazio publikoak edota kirol elkarteak 
bezain ezberdinak diren bezeroentzat garatu ditugu proiektuak, eta harro esan dezakegu: Ez dugula gure 
zerbitzuarekin pozik gelditu ez den bezero bakarra!!!

Orexako udala

Quick comunicación

 

Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: http://www.quick.es Eposta: quick@quick.es

Telefonoa: 943316618 Fax: 0

Helbidea: Zuatzu 4 20018 Donostia (Gipuzkoa)

Rbk diseinu

 

mailto:quick@quick.es
http://www.quick.es/
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Sektorea: Komunikazioa

Webgunea: www.rbk.es Eposta: rebeka@rbk.es

Telefonoa: 948136786

Helbidea: Marí Dominguez, 18-7. C 31013 ARTIKA (NAFARROA)

Sorrera urtea: 1994 Langile kopurua: 2

Deskribapena
20 urteko eskarmentuko enpresa gara. Diseinu industriala, grafikoa eta interiorismoa egiten dugu.

Xehetasunak
DISEINU INTEGRALA

SIGACUS GESTION, S.L.

 

Sektorea: Aholkularitza

Webgunea: WWW.SIGACUS.COM Eposta: SIGACUS@SIGACUS.COM

Telefonoa: 943453588

Helbidea: AZKOITIA PLAZA, 5 - 2D 20011 DONOSTIA (GIPUZKOA)

Sorrera urtea: 2000

Deskribapena
SIGACUS EMPRESAK 12 URTEKO ESPERIENTZIA DAUKA ENPRESAK, ERAKUNDEAK ETA 
ADMINISTRAZIO PUBLIKOAK DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEDIRA EGOKITZEN.

Xehetasunak
DATU PERTSONALAK BABESTEKO LEGEDIAREN INGURUKO AHOLKU 
PERTSONALIZATUA

Sortu media

 

Sektorea: Ikus-entzunezkoak

Webgunea: www.sortumedia.com Eposta: info@sortumedia.com

Telefonoa: 687049702

mailto:info@sortumedia.com
file:///home/antonio/Descargas/www.sortumedia.com
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Helbidea: Atzieta 30, -1A 20120 Hernani (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2009 Langile kopurua: 3

Synergica Forwarding

 

Eposta: info@synergica.eu

Telefonoa: 943841484 Fax: 943636485

Helbidea: Bidaurre Ureder Pol., 5 20305 Irun (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2011 Langile kopurua: 2

Deskribapena
2011.ko urtarrilean sortutako enpresa gaztea izan arren, nazioarteko garraio eta logistika alorrean 
eskarmentu handiko pertsonez osatuta.

Xehetasunak
Nazioarteko garraio eta logistika artekaritza

Talaios kooperatiba

 

Sektorea: Aholkularitza

Webgunea: http://talaios.net Eposta: kontaktua@talaios.net

Telefonoa: 943 013 297 Fax: 0

Helbidea: Aralar plaza 1 solairuartea 2 20100 Errenteria-Orereta (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2012 Langile kopurua: 3

Deskribapena
Sareetan eta teknologien ahalduntzean zerbitzu aurreratuak.

Xehetasunak
Sareen analisia eta estrategia Teknologian prestakuntza eta ahalduntzea Tresna digitalen diseinua eta 
garapena

mailto:kontaktua@talaios.net
http://talaios.net/
mailto:info@synergica.eu


Talleres etxepe s.a.

Webgunea: www.etxepe.com Eposta: bulegoa@etxepe.com

Telefonoa: 943741297 Fax: 943744321

Helbidea: P. Ibaitarte A2 20870 Elgoibar (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 1973 Langile kopurua: 27

Ttipi Ttapa

Udako Euskal Unibertsitatea (UEU)

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: www.ueu.org Eposta: a.sarasua@ueu.org

Telefonoa: 946790546 Fax: 944793039

Helbidea: Erribera 14, 1 D 48005 BILBO (BIZKAIA)

Sorrera urtea: 1986 Langile kopurua: 14

Deskribapena
Udako Euskal Unibertsitatea (UEU) irabazi-asmorik gabeko eta Onura Publikoko aitormena duen kultur 
elkartea da.Honako lan-ildo nagusi hauek ditu: Euskararen eta unibertsitatearen arteko zubiak eraikitzea. 
Euskal komunitate zientifiko-intelektuala biltzea. Unibertsitate-gaiak ekoitzi eta gizartearen esku jartzea. 
1.000 bazkide baino gehiagok osatzen dute UEUren oinarri soziala jakintza-alor desberdinetako sailetan 
antolatuta.

Xehetasunak
UEUk hainbat jarduera eramaten ditu aurrera: Jarduera akademikoa: graduondokoak, udako ikastaroak, 
irakasleei zuzendutako programak, haur eskoletako profesionalentzako ikastaroak eta jardunaldiak. Hauen 
artean nabaritzekoa urteetan emandako ikastaro kopurua: 1.500tik gora. Argitalpenen edizioa: 
unibertsitario euskaldunek beharrezkoa duten oinarrizko materiala argitaratzea. Guztira, 375 liburu 
argitaratu dira orain arte eta 1990 sortutako Uztaro, Giza eta Gizarte Zientzien aldizkariaren 81 ale. IKT 
alorreko egitasmoak: Inguma, Euskal Komunitate Zientifikoaren datu-basea; Softkat, euskarazko software 
katalogoa; Buruxkak, liburutegi digitala; Uztaro.com, aldizkari elektronikoa; Kondaria.com, historiako 
aldizkari elektronikoa; Unibertsitatea.net, unibertsitarioen ataria; Irakaskuntza Telematikoa, b-learninga 
garatzeko Moodle plataforma. Aholkularitza pedagogikoko zerbitzu berritzaileak: Ulibarri.info, EAEko 
ikastetxeen hizkuntza normalkuntzarako zerbitzua, Iparrorratza zerbitzua, unibertsitatean sartzear dagoen 
eta dagoeneko ikasleak direnentzat, doako on line aholkularitza akademikoko orientazio-zerbitzua.
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UZEI

 

Sektorea: Euskalduntzea

Webgunea: http://www.uzei.com Eposta: uzei@uzei.com

Telefonoa: 943473377 Fax: 0

Helbidea: Aldapeta 20 20009 Donostia (Gipuzkoa)

Deskribapena
Euskara berritu eta mundu modernora egokitzeko helburuarekin sortu zen UZEI 1977an, edozein hiztunek 
edozein lan-eremutan egokitasunez eta zehaztasunez euskara erabil zezan. Jarduera-lerro nagusiak: 
hiztegigintza orokorra, hiztegi teknikoak, itzulpengintza teknikoa, hizkuntza-teknologiak.

Wizzy education technologies sa

Xoraturikan s.l.

 

Sektorea: Komunikazioa

Eposta: info@digitalak.com

Telefonoa: 943360304

Helbidea: Zirkuitu ibilbidea 2 17. pabeloia 20160 Lasarte-Oria (Gipuzkoa)

Sorrera urtea: 2009 Langile kopurua: 3

Deskribapena
Aitzitik, XORATURIKAN arintasuna litzateke, ezer izatekotan. Edota freskotasuna. Web 2.0 parte 
hartzearen eta sare sozialen erabilpen arduratsua. Berak sortu eta kudeatutako Zuzeu albistari horizontala. 
XORATURIKANen beste espezialitate bat ikus-entzunezkoena da, eta ez bakarrik bere bazkide diren 
Josu eta Martin Erguin eta Hasier Etxeberria telebistaren munduan eskarmentu handikoak direlako, baizik 
eta ikus-entzunezkoak interneten nola erabili kezka nagusietako bat dutelako aspaldion. (Ikusi, esaterako, 
360 graduko kamerarekin egin duten esperimentazioa, mahai inguruentzat formato berritzailea bilatu 
asmoz).

Xehetasunak
Multimedia edukiak; egunkari elektronikoa; interneterako edukiak

mailto:info@digitalak.com
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Zergatik factory s.l.

Webgunea: www.zergatik.com Eposta: zergatik@zergatik.com

Telefonoa: 943332987 Fax: 943332987

Helbidea: ERRATZU INDUSTRIALDEA, 43 20130 URNIETA (GIPUZKOA)

Deskribapena
Orain dela 13 urte Iruinan sortutako erropa marka. Alde batetik handizkako salmentak ("venta al mayor") 
egiten ditugu, eta bestetik, geure dendetan. Zergatik marka Europa mailan zabalduta dago zenbait 
herrialdetan. Eta azkenik, on-line denda bat daukagu baita ere.

Xehetasunak
Arropa diseinua eta salmenta

mailto:zergatik@zergatik.com
file:///home/antonio/Descargas/www.zergatik.com
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