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Helbidea: Emeterio Arrese kalea, 5, Tolosa.
Telefonoa: 943 69 80 49 Facebook: Peage

Bakero galtzek arrakasta handia dute denda honetan, oinarrizko
jantzia dira, Adolfo Ibarreta, Vito Ortiz eta Ainhoa Matilla saltzai-
leen ustez. «Tendentzia dena ekartzen dugu eta iruditzen zaigu
aitzindariak izan behar dugula», dio Ibarretak. Punta-puntako ita-
liar markekin lan egiten dute eta nahiz eta oinarrizko jantziak sal-
du, arropa bereziari tartetxo bat egiten saiatzen dira.

Kalitate aldetik, Peageko galtzek «bukaera onak dituzte eta
urte luzez irauten dute, armairutik atera eta berdin-berdin jarrai-
tzen dute», dio langileak. «Bakero on batera ohitzen garenean
ezin duzu atzera egin», gaineratu du. Peageko dendariek diote
jendeari asko gustatzen zaizkion jeans horiek dendako beste
jantziekin konbinatu daitezkeela, hau da, galtza berezi horien
osagarri izan daitekeen goiko arropa ere badutela. 

Edonorentzako arropa aurki daiteke bertan, «lookari dotorezia
puntu bat ematen dion sport itxurako arropa» ere aurkituko du
Peagen, bezeroak. 

Adolfo Ibarretak 22 urterekin ireki zuen lehenengo denda Tolo-
san, eta moda sektoreak aldaketa izan duela esan du. Low cost
dendak eta komertzio txikiak «bide desberdinetatik» doazela ar-
gitu du eta Peageren apustua berritzailea izatea dela esan du,
denda asko «zaharkituak» gelditzen baitira.

Helbidea: Korreo Kalea, 34, Tolosa. Telefonoa: 943 24 54 98 Facebook: Anddare Denda
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«Modak ez dauka adinik» dio Ageda Cuñadok; edadetuak eta gaz-
teak arropa berdina erosten ikusi ditzakegula dio, eta hori ona
dela uste du eta Anddarek aukera hori ematen duela. Anddare
osagarri eta arropa dendak, materialari dagokionez, zuntz natu-
rala eskaintzen du arropetan, eta tendentziak jarraitzen ditu, on-
doren, dendan eskaintzeko. 

Donostia eta Bilbora joaten da arropa erostera, eta betiko be-
zeroek zein arropa mota daukan eta nondik datorren dakitela na-
barmendu du Ageda Cuñadok, eta hori baloratzen dutela. Gabo-
nei begira arropa eta osagarri gehiago eskaintzen ditu, opari
asko egiten baitira. 

Ageda Cuñadoren ustez, Interneta beharrezkoa da, baina, bere
iritziz, sareko salmentek ez dute bezeroarekiko tratua ziurtatzen
eta komertzio txikiek eta, zehazki, Anddarek, bai. «Tolosan beze-
roak ezagutzen dituzu eta hori oso ona da», adierazi du denda-
riak. Era berean, modaren inguruan aholkuak emateak «bezeroa-
rekin duzun harremana hobea» izatea laguntzen duela dio. Ga-
rrantzia handikoa da bezeroekiko tratu ona izatea eta berak oso
argi du: «Maitasun pixka batekin tratatu behar dira».
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Tolosaldeko Ataria diruz laguntzen duten erakundeak:
Udalak: Abaltzisketa, Aduna, Albiztur, Alegia, Alkiza, Altzo, Amezketa, Anoeta, Asteasu, 

Baliarrain, Belauntza, Berastegi, Berrobi, Bidania-Goiatz, Elduain, Gaztelu, Hernialde, Ibarra,
Ikaztegieta, Irura, Larraul, Leaburu-Txarama, Lizartza, Orendain, 

Orexa, Tolosa, Amasa-Villabona eta Zizurkil
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