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Herriko komertzioek egiten dute ere herri bizia.
COVID-19ak sortutako pandemiak hor zegoen
errealitatea azaleratu besterik ez du egin. Gertu-
ko saltokietan erostean herria zaintzen dugu.
Bertako ekonomia eta bertako ekoizleak zaintzen
ditugu, herritarrak zaintzen ditugu. 

Tolosa herri bizia da, eta kalitatezko produktuak
eskuratzeko hamaika aukera eskaintzen ditu.
Erostean ordea, produktuak ez dira nahikoa, eta
esperientzia oso bat bilatu ohi du bezeroak. Kali-
tatezko produktua nahi du, baina gertuko tratua
behar du ere, eta hori herriko dendari zein ostala-

riek eskaintzen dute bakarrik. Profesionalez osa-
tutako komertzio txikia baitu Tolosak. Esperien-
tzia eskaintzen dute, gertutasuna. 

Pandemiak guztiak kolpatu ditu eta kontsumo ar-
duratsuaren garaia da, inoiz baino gehiago. Beze-
roek dirua non eta nola gastatzen duten neurtu
behar dute, eta saltokiak dituztenek bezeroak
zaindu behar dituzte. Orain arte bezala, baina
orain izan gaitezen kontzienteago, arduratsuago.
Bertakoa zainduz osatuko dugu etorkizun hobea.
Zaindu dezagun herria guztion artean, izan gaite-
zen arduratsu!

Testuak: Irati Saizar Artola. Argazkiak: Irati Saizar Artola, Ibai Luque, Shuyana, Garazi, Kirei, Imanol Barriola, Dentieder, Zabala Kafeak, Galtzaundi eta Josu Artutxa Dorronsoro. 
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01 SHUYANA

Helbidea: Korreo Kalea, 6 Telefono zenbakia: 943 67 54 89
Webgunea: shuyana.com

ZAINTZEAREN 
PAUSOAK  
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1990eko abenduan hasi ziren Shuyana proiektua garatzen Miren Ibarzabal eta Inma Esnaola. Ilusio eta energia guztia jarri dute orduz gero haien egunero-
kotasunean. Larruazala zaintzeaz eta edertzeaz arduratzen dira gehienbat, horretarako espezializatu baitira biak ala biak. Eta egun, maiatzaren 11 ostetik,
lokal berrian ari dira zerbitzurik onena eskaintzen: Korreo kaleko 6. zenbakian. 
Azala zaintzen profesionalak dira Shuyanan. Estetika konbentzionaletik pixka bat urrunago joatea dute gustuko. Hala ere, medikuntza txinatar tradizio-

nalaren milaka urteko teknikak eta teknologia gaurkotu eta berritzaileenak uztartzen dituzte, zerbitzu integralagoa emateko. 
Oro har, aurpegiko eta gorputzeko tratamenduak lantzen dituzte, estetikoki zein erlaxazio aldetik. Plano fisikoa, plano energetikoa eta plano emozionala

lantzen dituzte, guztia hartuz. Bestalde, laserra, depilazioak, manikura eta pedikurak eta makillaje zerbitzua ere eskaintzen dituzte. 
Azken boladan, prozesu onkologikoetan dauden pertsonen larruazala zaintzeko tratamenduetan espezializatu dira. Prozesu horietan, larruazala, orga-

no gisa, gehien sufritzen duenetako bat da, erabat lehortzen baitzaie edota hidratazio falta izaten baitute. Larruazal horiek ezin dira edozein kosmetikore-
kin tratatu. Shuyanan horrek badu konponbidea. Suitzako kosmetiko biologiko batzuekin egiten dute lan, horrelako arazoetarako aproposenak diren pro-
duktuekin. Bartzelonako Ricardo Fisas fundazioan egin dituzte hori lantzeko ikastaroak. 
Bestalde, oinetako erreflexologia lantzen ere duela gutxi hasi dira. Oinak soilik aztertuz, gorputz osoaren berri izaten dute. Izan ere, gorputz osoarekin

zuzenean lotuta dauden nerbio akabera asko daude oinetan, gero, gihar, organo eta sentimenduetan eragina dutenak. Beraz, oinetan zentratzen dira, eta
erlaxatzea helburu duen eta terapeutikoa den metodo bat lantzen dute, plazeretik abiatu eta oreka eta erregulazio lan bat egiteko. Erregulatze lan horretan,
Shuyanan erabiltzen den beste teknika bat kromoterapia da. Koloreekin egiten dute lan; kolore bakoitzak frekuentzia bat du, eta jakin daiteke gorputzeko
gauza bat edo beste erregulatzea komeni den. 
Betiere, larruazalari eta ehun konektiboari begira egiten dute lan. Larruazalaren bidez, gorputz barruan gertatzen dena ikusarazten baita. Shuyanan, la-

rruazalari begiratuta, badakite barneko asaldura non dagoen, eta kanpotik tratatzen saiatzen dira, horrela, barruko metabolismoan eragiteko. 
Hori lortzeko, ordea, lehenik eta behin bezeroa entzuten dute, harreman bat bilatzen dute. Garrantzizkotzat jotzen dute arazoa nondik datorren jakitea,

eta zein den bezeroaren helburua. Izan ere, azken batean, tratamendua jasoko duena edota produktua erosiko duena bezeroa izango da. Bere ohiturak
zeintzuk diren aztertu, zer bilatzen duen galdetu, arazorik badu nondik datorkion jakin… hortik abiatzen dira, ondoren nahi duena eta behar duena batera-
garri egiteko. Bezeroaren nahiak eta beharrak topo egiten dute askotan Shuyanan. Ho-
rretarako egiten dute lan bertako profesionalek, nahi horietara iritsi ahal izateko bidean
dauden oztopo eta eginbeharretan esku hartzeko. Azken batean, bezeroaren ongizatea
bermatzeko. 

Espazio berriarekin, berrikuntzak 
Besteen ongizatea helburu, etengabe ikasten eta gauza ezberdinetan espezializatzen ari
da Shuyanako lantaldea. Filosofia mantenduz, aldaketetara moldatzen. Aldaketa fisikoa
izan dute, ordea, azken asteetan berrikuntza nabarmenena. Lokal berria ireki dute Korreo
Kaleko 6. zenbakian, eta lekualdatzeak emandako espazioa oso-osorik aprobetxatu
nahi dute. Lehenagotik makillaje ikastaroak ematen bazituzten ere, orain, urtebetetzeak,
ezkondu aurreko agur jaiak, erretiroak eta bestelakoak ospatzeko txoko berri bat presta-
tu dute lokal berrian. Talde txikietan, une dibertigarri eta ahaztezinak pasatzeko zerbi-
tzua eskaintzen dute; makillaje ikastaroetatik hasi eta larruazala zaintzeko ikastaroak
egin daitezke, tailer modukoak, musika eta pikatzeko zerbait tartean dela. Beharren ara-
bera, ateak itxita ere egin daiteke. Horrez gain, aurrez aurreko hitzaldiak egiteko ere es-
pazio eder eta zabala prestatu dute. 



Helbidea: Rondilla kalea, 11  Telefono zenbakia: 623 38 19 00 
Facebook: Shanti Kirolak Tolosa Instagram: Shanti Kirolak

BELAUNALDI
ALDAKETA
1981ean zabaldu zituzten Shanti Kirolak dendako ateak Angel Mari Zurutu-
za eta Kontxi Odriozolak. Otsailean, erretiroa tarteko, belaunaldi aldaketa
izan du komertzioak eta bikotearen seme-alaben esku geratu dira bi dendak;
Olatz eta Gorka Zurutuzaren esku, hain zuzen ere. 

Kirola egiteko nahiz kalean ibiltzeko arropa “erosoa” saltzen dute denda
batean, eta zapatilen eskaintza zabala dute bestean. Familia osoa goitik
behera jantzi daiteke Shanti Kirolak dendetan, izan ere, umeetatik hasi eta
helduetaraino eskaintzen dute aukera. 

Osagarriak ere badituzte, besteak beste, motxilak, biserak, galtzerdiak eta
kantinplorak. Eta horiez gain, esku pilotako eta futboleko osagarri guztiak
dituzte eskura: batetik, pilotako kamisetak, galtzak, zapatilak, pilotak edota
eskumuturrekoak; eta bestetik, futboleko kamisetak, botak, eskularruak,
zango babesleak, galtzerdiak edota baloiak. Igeriketarako bainujantziak ere
saltzen dituzte, eta baita frontenis eta palarako osagarriak ere. 

Haurrak dituzten bikoteek eta helduagoak direnek zeharkatzen dute
gehienbat, oraingoz, dendako atea. Izan ere, Olatz Zurutuzaren ustez, Inter-
neten erosteko aukera izateak gazteak dendara gutxiago joatea dakar, «hor
daukagu hutsunea». Hala ere, badute horren aurrean ideia: webgunea pres-
tatzen ari dira, bertatik zuzenean erosi ahal izateko.

KALITATEA 
BERMATZEA, HELBURU
2018ko urrian zabaldu zuten BIZZIZ denda Yolanda Saizar eta Ziortza La-
rrartek. Ordutik, bi dira komertzioaren ardatz nagusiak: batetik, erlauntzetik
bideratutako produktuak, eta bestetik, glutenik eta laktosarik gabeko elika-
gaiak. Bi produktu multzo horietan, kalitatea bermatzea da BIZZIZen helbu-
ru nagusia.

Eztia dute dendako produktu izarra. Bertako hiruzpalau erlezainengandik
jasotzen dituzte erlauntzeko produktuak. Eztiaz gain, polena, propolia,
erregina jalea edota argizaria saltzen dituzte. Eta gluten eta laktosarik ga-
beko okindegi eta gozodendetako elikagaiak Euskal Herriko lantegietatik
ekartzen dituzte.

Aukera zabala eskaintzen dute, eta alor horretako produktuen inguruan
dagoen nahasmenari buelta ematen saiatzen dira BIZZIZ dendan. Horreta-
rako, informatu eta aholkatu egiten dituzte bezeroak. 

Produktuez gain, apiterapia zerbitzua eskaintzen dute, larunbat goizero,
hitzordu bidez. Erlea bizirik aplikatzean datza, hau da, erleari ziztada egiten
uzten zaio leku jakinetan, gaixotasunaren edo minaren araberako eremu
batean. Apitoxina deritzaion erlearen pozoia sartzen uzten da, dosi txikie-
tan, neurtuta. Bereziki onuragarria da bai jatorri ezberdinetako mina, gihar
eta artikulazioetako hanturetarako, nahiz gaixotasun inmunologikoetara-
ko. 

0302
SHANTI
KIROLAK

BIZZIZ

2020/06/04 KOMERTZIO TXIKIA06

Helbidea: Aroztegieta 1, baxua Telefono zenbakia: 943 53 59 03 / 688 778 133 (whatsapp) 
Webgunea: www.bizziz.biz Instagram: BIZZIZ Tolosa Facebook: BIZZIZ Tolosa
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Helbidea: Kale Nagusia, 17 Telefono zenbakia: 943 67 11 28 
Instagram: Perfumeria Saberri

ILUSIOZ 
BETERIK!
Iazko azaroan bete zituen 30 urte Saberri dendak. Ordutik, drogeriako eta
perfumeriako, zein opariak egiteko nahi beste artikulu saltzen dituzte. Betie-
re, bezeroak zainduz, eta kalitate eta prezio hoberena eskainiz. Dendatik
erosketaren bat eginda ateratzen den bezeroa gustura ateratzea da helburu-
rik garrantzitsuena. 

Kosmetika munduan aldaketak etengabeak dira, berritzen doaz produk-
tuak, berritzen koloreak eta gustuak. Ez da atzera begira geratzen, ordea,
Saberri. Aldaketa berriekin batera dendara ere produktu berriak ekartzen di-
tuzte. Esaterako, egungo egoera kontuan hartuta,  L’Oréal etxeak  ModiFace
aplikazioaren bidez eta adimen artifizialaren laguntzaz, makillaje produktu
ezberdinak bakoitzaren aurpegian nola gera daitezkeen erakusten du mu-
gikor edota tabletetan. Eta bada horretarako aukera Saberrin ere. 

Saberriko lantaldearen barruan hiru makillatzaile profesional dituzte, ba-
koitzaren aurpegia aztertuz, bolumenak ikusi eta kasu bakoitzean sortzen
diren beharretatik aholkuak ematen dituzte, etekinik handiena ateratzeko.
Tratamendu horietarako, laborategia duten etxeekin egiten dute lan, emai-
tza eraginkorrak eta bermatuak lortzeko. Bezeroekin sortzen duten kon-
fiantzak eta urteetako esperientziak egiten du berezi Saberri. Ilusioz bete-
rik!

Helbidea: Rondilla Kalea, 28 Telefono zenbakia: 943 65 00 39 
Webgunea: garazidenda.com Facebook: Garazi-Tolosa 

Instagram: garazi_tolosa

EMAKUME ZEIN 
GIZONENA   
Mutikoen eta gizonezkoen arroparekin lotzen dute askok Garazi denda. Bai-
na, egun, emakumeen arropak ere badu bere lekua dendan. Garai batean bi
denda ziren, gizon eta mutikoena bata, eta emakumeena bestea, baina be-
launaldi aldaketak Rondilla kalean dagoen denda soilik mantentzea ekarri
zuen, gizonezkoen eta mutikoen arroparekin jarraituz. Orain, ordea, emaku-
meentzako ere bada aukera. 

Arropaz gain, hainbat osagarri erosteko aukera ere eskaintzen dute. Besteak
beste, gerrikoak, galtzerdiak, poltsa txiki eta gerriko poltsak, fularrak eta
haurrentzako motxilak. Haurren kasuan, 12 urtetik 16 urtera bitarteko arro-
pa saltzen dute. 

Estilo modernorantz doazen arropak aurki daitezke, baina, esaterako, gi-
zon helduentzat klasikoagoak direnak ere topa daitezke. Beste marken ar-
tean, Hïka Basque Brand marka euskalduna sartu berri dute dendan, eta
arrakasta izaten ari da. 

1976. urtean zabaldu zuten Garazi denda. Eta urte horiek emandako es-
perientzia baliatuz jarraitzen dute aurrera. Arreta berezia, lagungarria eta
atsegina eskaintzeaz arduratzen dira. Jendeak erosteko laguntza behar
duenean, hor egotea gustatzen zaie informazioa eman, lagundu eta ahol-
kuak emateko. Bezeroa irribarre batekin dendatik ateratzeko, azken finean.

0504 SABERRI

GARAZI



Helbidea: San Frantzisko pasealekua, 10 Telefono zenbakia:943 50 58 31 
Facebook: Clinica Dental Dentieder Instagram: Clinica Dental Dentieder 

Webgunea: dentieder.com

IRRIBARRE 
PERFEKTURANTZ
Irribarre perfektua lortze bidean laguntza zabala eskaintzen du Dentieder
hortz klinikak. Rondilla kaletik San Frantzisko pasealekura lekualdatuta
daude, eta beraien alorrean puntako zerbitzua eskaintzeaz arduratzen dira,
materialetan nahiz zerbitzuan kalitatea zainduz. 

Hortz tratamendu guztiak eskaintzen dituen diziplina anitzeko klinika da
Dentieder. Espezialitate guztiak eskaintzen dituzte: besteak beste, inplante-
ak, ortodontzia, periodontzia, estetika eta odontopediatria lantzen dituzte.
Bezeroei aho barruko eskaner bat egiten diete, modu erraz batean ikusi eta
informatu daitekeelako zein egoeratan daukaten ahoa. Behin hori eginda,
patologia bakoitzaren araberako tratamenduak aztertzen dituzte. 

Lehen bisita doan eskaintzen dute. Balorazio orokorra egin eta erradiografia
panoramiko bat egiten dute, ondoren zein tratamendu komeni zaien ikuste-
ko. 

Bezeroekiko gertukoak izatea dute gogoko, haiekin hartzen duten denbora
baloratzea. Lantalde profesional baten eskuetan jarri ohi dute bezeroa.
Etengabeko prestakuntzan eta dedikazio osoan dauden medikuak dira Den-
tieder osatzen dutenak. 

LURRA ZAINTZEN
Jasangarritasunaren aldeko apustua egina du Kimetz dendak. Kale Nagusi-
ko 21. zenbakian hasi zen proiektua txikitik martxan, eta duela bi urte Kale
Nagusiko 8. zenbakian bigarren denda zabaltzearekin hazte etengabean
doa. Kimetz#01 eta Kimetz#02 dendek osatzen dute Kimetz. 

Kimetzekoek badakite, industria mailan, moda bigarren industria kutsa-
tzaileena dela. Begiak zabalik dituzte haien dendak hornitzeko garaian.
Denda bateko marka izarra SKFK da, marka gernikarra. Arropa jasangarria
da egiten dutena eta ondoren Kimetzen saltzen dena. Kontuan hartzen
dute, arropa bakoitza egiteko, hazia ereiten den momentutik dendara iritsi
artean, zer, zenbateko eta nolako inpaktua izango duen bai ingurunean, eta
baita giza baliabideetan ere. 

Kimetzen bi dendetan jasangarritasunaren bueltan dabiltza lanean, eta
kalitatea eta diseinuari ere zorrotz begiratzen diote. Bertako marken aldeko
apustua ere egina dute, bertan egiten dena, gertu kontsumitzeko. Gizon
zein emakumeentzat eskaintza zabala dute; azken tendentziek markatzen
dutena, klasikoak ahaztu gabe. Bezeroa eroso, lasai, gertu sentiaraztea da
Kimetzen helburua, etxean bezala. 

0706
DENTIEDER

KIMETZ

Helbidea: Kale Nagusia, 8 eta 21 Telefono zenbakia:943 57 18 40 
Webgunea: kimetz.eu Instagram: Kimetz Denda Facebook: Kimetz Denda
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Helbidea: Nafarroa etorbidea, 1, behea                     Telefono zenbakia:943 96 89 93  
Webgunea:onditz.eus            

BIREN ARTEKOA
Onditz estetika zentroak estetika zerbitzu integrala eskaintzen du. Beste
inora joan beharrik izan gabe, zerbitzu osatuena eskaintzea da Onditzen hel-
burua. Aurpegiko nahiz gorputzeko tratamenduak egiten ditu. Aurpegikoen
kasuan, garbitasuna eta hidratazioa lantzen ditu gehien, eta gorputzeko ka-
suan, masaje lasaigarriak eta tratamendu antizelulitikoak. 

Zerbitzu horiez gain, argizari eta laser bidezko depilazioa egiten du. Ne-
guan, gehienbat laserra, eta udan, argizari bidezkoa. Solarium zerbitzua ere
eskaintzen du. Egun arrunt zein ezkontzetarako makillajeak egiten ditu eta
baita manikura eta pedikurak ere. 

Gertuko harremana eskaintzen saiatzen da Onditz, goxoa eta profesiona-
la. Bezeroa eroso sentiaraztea nahi izaten du, jasotzen duen zerbitzuarekin
pozik geratzea. Gainera, bakarrik egiten du lan, beraz, lokalean langilea eta
bezeroa soilik egoten dira, eta horrek, lasai aritzea, eroso egotea ekartzen
du.   

Produktuak ere saltzen ditu. Aurpegiko garbiketak egindakoan, esatera-
ko, gomendioak ematen ditu bakoitzari zer joan dakioken egokien aztertuta.
Etxean tratamenduarekin jarraitzeko aukera izaten da horrela. Eta gainera-
koan, antizelulitiko eta hidratatzaileak ere saltzen ditu. Uda garaian, eguzki-
tik babesteko kremen aukera zabala aurki daiteke Onditz estetika zentroan. 

Helbidea: Nafarroa etorbidea, 2
Telefono zenbakia: 943 65 47 95 

KAFE
USAINA   
Usaimen fina duenak azkar biratuko du burua Zabala kafeak denda ataritik
pasatzen denean. Tentagarria izan daiteke bertako kafe usaina, eta tentaga-
rria da daukaten aukera zabala ere. 53 urte bete ditu kafea ardatz duen den-
dak. Kafe guztiak arabikoak dira, munduko leku ezberdinetatik ekarritakoak:
Kolonbia, Nikaragua, Kuba, Kenya, Guatemala edota Brasildik. Torrefaktua
ere badute, eta nahi izanez gero horrekin nahastuta saltzen dute. Deskafei-
natua ere aukeretako bat da.

Amarozko fabrikan txigortzen dute egunero kafea, ondoren Nafarroa etor-
bideko dendan saldu ahal izateko.  Gainera, bezeroak eskatzen duen une ho-
rretan ehozten dute kafea, beraz, ahalik eta produktu freskoena saltzen
saiatzen dira. Kalitatezko kafea eta prezio onean. 

Kafe aukera zabala izateak bezero eta saltzailearen artean informazio tru-
ke bat egotea dakar. Hori atsegin dute Zabala kafea saltzen dutenek, beze-
roak zaintzea eta gertukoa izatea. Izan ere, saltoki handiagoetan ez da au-
kerarik informazio truke hori egiteko. Denda txiki batean, ia kafea besterik
saltzen ez dutenean eta horretan espezializatuak direnean, bezeroaren ku-
riositatea asetzeko aukera eskaintzen dute, eta erosteko esperientzia bere-
zia eta bakarra izaten da. 

0908 ONDITZ

ZABALA
KAFEAK
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Helbidea: Gudari kalea, 8 Telefono zenbakia:943 65 22 24 
Facebook: Floristeria Kaiz Instagram: Taller Floral Kaiz

NATURAREN BUELTAN
Nafarroa etorbidean urte mordoxka egin eta gero Gudari kalera aldatu berri
da Kaiz loradenda. Leku zabalago eta argitsuago batera egin dute jauzi, lore
zein pertsonentzat hobeagoa den espazio batera. Denda eta galeria baten
nahasketa aurki daiteke orain, ikusteko asko dagoelako. Gainera, mahai
handi batzuk jarri dituzte lokal barnean eta jendaurrean egiten dituzte esku-
lanak.

Loradenda batean lorerik ezin falta. Baina loreez harago doa Kaiz. Lore
naturalak, lehorrak edota artifizialak beste hamaika materialekin nahasi eta
inon gehiago aurki ezin daitezken apaingarriak egiten dituzte, guztiak es-
kuz. Loreekin egoki joan daitezken material berriak aurkitzea gogoko dute,
eta irudimen eta sormenari tiraka egiten dute lan. Ospakizun edo ekitaldie-
tarako apaingarriak, ezkontzetarako dekorazioa edota etxerako osagarriak
egiten dituzte, bakoitzaren gustuen arabera, naturari lotuta beti.    

Lore bakoitzak bere esanahia du eta bezeroak eskatzen duenaren arabe-
ra, esanahiarekin jokatzea dute gustuko. Bezeroak nahi duena entzun, eta
zer nahi duen ez badaki, aukera erakutsi. Hortik hasten dira, Kaiz loraden-
dan. Azken batean bezeroa poz-pozik utziko duen produktua esku artean
izan arte egiten dute lan. 

BERTAKOA, BERTAN
1973an zabaldu zuen Imanol Barriolaren aitak harategia, Manuel Barriolak.
Duela zazpi urte, ordea, erretiroa hartu zuen aitak eta Imanolek berak du or-
dutik harategiaren martxarekin jarraitzeko ardura. 

Txekor haragia, txerrikia, oilaskoa eta arkumea. Lau ardatz horien bueltan
egiten dute lan gehien. Baina horiez gain, beste hainbat produktu bertan
prestatzeko tartea ere hartzen dute: hala nola, tripakiak, odolkiak, mingai-
na, txerri hankak, txorizoa, txistorra, saiheskiak, solomoa, hanburgesak
edota saltxitxak. Hori guztia, punta-puntako kalitatean. 

Ehuneko ehunean bertako produktuaren aldeko apustua egina dute. In-
guruko baserritarrekin harremana dute eta argi dute haien nahia: bertakoa
bertan kontsumitzea. Eskualdean bertan, Leaburu, Ibarra, Berrobi, Tolosa,
Bedaio, Amezketa, Villabona, Lizartza, Altzo edota Berastegiko baserrieta-
tik jasotzen dute haragia. Tolosaldekoak ez diren beste hainbat herritatik
ere ekartzen dute haragia, adibidez Nafarroatik. Guztira, 20 baserri inguru-
tatik jasotzen dituzte produktuak. 

Bezeroa behar bezala zaindu nahi izaten dute, ahalik eta arretarik gertu-
koena eta atseginena eskainiz. Betiko bezeroak dituzte batetik, begietara
begiratu hutsarekin zer nahi duten badakitenak. Baina bezero berriak ere
eskuzabalik hartzen dituzte, bestetik.
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Helbidea: Laskorain kalea, 16 Telefono zenbakia:943 65 15 73 
Facebook: Imanol Barriola Resa
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Helbidea: Paper kalea, 13                     
Telefono zenbakia:943 53 58 58       

AUZOTARREN BILGUNE
Auzoko taberna modura defini daiteke Iurre taberna. 21 urte daramatzate
Paper kalea 13 zenbakian, eta auzotarren elkargune bilakatu da urte guzti
hauetan. Urteek emandako esperientziarekin aritu izan dira lanean, auzota-
rrei eta ingurutik datozenei behar bezalako zerbitzua eskaintzeko. 

Sukaldean, pintxo hotz zein beroak, anoak eta ogitartekoak prestatzen di-
tuzte. Pintxo izarrak patata tortilla, txibiak, kroketak, muskuiluak eta ganbak
dira. Eramateko zerbitzua ere badute, eta bereziki patata tortilla da gehien
saltzen dutena. Edariari dagokionez, zerbezak du arrakastarik gehien Iurren.
Barriletan ekartzen badute ere, alde handiarekin edari gogokoena dela diote. 

Tabernak metro karratu gutxi ditu, baina terrazan jartzen dituzten mahai
eta aulkiek jende gehiago elkartzeko aukera ematen diote tabernari. Bereziki
udan, eta eguraldi onarekin, jendetza elkartzen da tabernaren bueltan. 

Kirolzaleak dira Iurre tabernan. Kirol ezberdinak eta talde ezberdinak ba-
besten dituzte; besteak beste, areto futboleko talde bat dute eta baita saski-
baloiko talde bat ere. Hondartzako bolei txapelketan ere bi talde atera izan
dituzte. Eta gainerakoan, profesionalen futbol partidak izaten direnetan ere
lan asko egiten dute, partida guztiak telebistan jartzen dituzte eta zale ugari
biltzen dira bertan. 

Helbidea: Oria kalea, 16 Telefono zenbakia: 688 608 240
Webgunea: kireiedergunea.es  Facebook: Kirei Instagram: Kirei Edergunea

EDERTASUN BILA   
Edergintza zerbitzu ezberdinak leku bakar batean elkartzen dira Kirei esteti-
ka eta ile-apaindegi zentroan. 20 urte daramatzate bezeroari erosotasun eta
arreta osoa eskaintzen, nola estetika alorrean, hala ile-apaindegian.  

Aurpegiko tratamenduak, gorputzekoak, masajeak, depilazioak, hari bi-
dezko depilazioak, laserrak, betile eta bekainen inguruko tratamenduak
nahiz manikura eta pedikurak egiten dituzte, bezeroen ongizatea bilatzeko.
Eta ile-apaindegian, kolore bakoitza, mozte bakoitza eta orrazkera bakoitza
pasioz egiten dute.  Udarara begira,  azido hialuroniko bidezko lisatua da
gehien eskatzen dena, keratinari lekua kenduta. 

Berritasun batekin dator Kirei. Aurpegiko tratamendu profesional batekin
hasi dira lanean: Neo Age. Bere formula esklusiboa, aurpegiko yoga eta
cupping bidezko masajeekin konbinatuta lortzen dira emaitzak. Hiru saioe-
tan zimurrak desagertzen ditu, azal leunagoa eta espresio erlaxatuagoa
utziz. Azalaren dentsitatea hobetzen ere laguntzen du. 

Helburua argia dute: kasu bakoitzean tratamendu eraginkorrenak ema-
tea, emaitza hoberenak lortzeko; izan gizon zein emakumeekin. Horretara-
ko, marka hoberenekin lan egiten dute, eta horrelaxe bermatzen dute beze-
roen eraginkortasunik handiena.  
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EUSKARAZ LASAI ARITZEKO
GUNEA  
Galtzaundi Euskara Taldeak egindako ebaluazio analisiek diote eskualdeko
10 saltokitik 9k euskarazko arreta bermatua dutela. Tokiko merkataritza
ezinbestekotzat jotzen den garai hauetan, tokiko hizkuntzan egiteak denda-
riaren eta bezeroaren arteko gertutasunean eragin zuzena du. Egunean egu-
neko ahozko nahiz idatzizko komunikazioaren bitartez, besteak beste, per-
tsuasioa lantzen duten guneak dira herriko saltokiak, komunikazioa eta ha-
rreman sare etengabeak. Hizkuntzak, beraz, komunikaziorako funtzio
zehatzak betetzen ditu tokiko merkataritzan. Erraz egiten da euskaraz era-
kusleihoan mezuak euskaraz badaude, saltzailea eta aurreko eroslea eus-
karaz ari direla entzunez gero. Gehiago kostako zaigu berriz, euskaraz egi-
tea batean zein bestean gaztelera baino ikusten edo entzuten ez badugu.

Ibarra, Tolosa eta Villabonako saltokietan aurrez aurreko lanketa egiten
dihardu Galtzaundi Euskara Taldeak azken urteetan. Hiru herri horietako
ebaluazio analisietako datuen arabera, ia-ia saltoki guztietan topatu daite-
ke euskara ulertzen duen saltzaileren bat: saltokien %90an euskara ulertze-
ko gai dira. Eskualdeko biztanleen datuekin alderatuz gero, euskara uler-
tzen duten Tolosaldeko herritarren portzentajea (%84) baino altuagoa da
saltokietan lan egiten dutenena. Beraz, ondorio argi bat atera daiteke: Tolo-
saldeko kaleetan probableena aurrekoak euskara ulertzea bada, oraindik
eta probableagoa da hori saltoki batera joatean. 

AURRERAPAUSOAK ETA ETORKIZUNEKO AUKERAK
Urte luzetan lanketa desberdinak egin dituzte erakundeek eta euskara elkar-
teek Tolosaldeko merkatari eta ostalariekin. Errotuluetan, paisaia linguisti-

koan eta zerbitzu eskaintzan, pauso nabarmenak eman dira Tolosaldean.
Gainera, herrietako saltokietako arduradunek ere geroz eta presenteago
dute euskara euren balio erantsi garrantzitsua dela beren negozioetarako.
Ibarrako saltokietan egindako azterketan argi geratzen da hori: Ibarrako 10
merkataritatik 7k euskara balio erantsia duela diote, eta %73,5ek erosteko
garaian euskara baloratzen dela uste dute.

Saltokiek euskararen presentzia areagotzeko lanean jarraitzen duten bi-
tartean, kontsumitzaileek ere ohiturak aldatzeko beharra nabarmendu dute
Galtzaunditik. 2020an, Euskaraldiaren bigarren edizioa egingo da azaroa-
ren 20an hasita 15 egunez, eta ariketa praktiko hori izan daiteke kontsumi-
tzaile eta saltzaileen arteko harreman ohituretan eragiteko hizkuntzaren ar-
loan.

Izan ere, Euskaraldiaren bueltan Ahobizi nahiz Belarriprest rolen bueltako
ariketak praktikan jartzeko gune ezin aproposagoak dira saltokiak. Ulerme-
na, jarioa edota ahalduntzea praktikatzeko plaza dira tokiko saltokiak, se-
guru aski lehenago hasiko baikara okinarekin pausoak ematen familiako
kide batekin baino. Edizio berri honetan, norbanakoez gain, saltokiek ere
parte hartu ahal izango dute. Horretarako, euskaraz lasai aritzeko gune gisa
identifikatuko dira euskarazko arreta bermatzen duten saltokiak arigune
kontzeptuarekin. Kanpora begirako arreta euskaraz bermatzeaz gain, barne
lanketa ere egin beharko dute saltokiek Euskaraldian parte hartu nahi badu-
te, lan eremuko hizkuntza ohituren analisia egin eta euskararen aldeko kon-
promisoak hartuz.



KOMERTZIO TXIKIA 13 2020/06/04

«BEZEROAK FIDELIZATZEKO
EUSKARA OSO 
GARRANTZITSUA DA»
AMAIA DOYAGUE, 
GALTZAUNDIKO TEKNIKARIA

Ibarra, Villabona eta Tolosako saltokietan lan berezitua egiten du Galtzaundi
Euskara Taldeak urtero. Udalek, UEMAK, Galtzaundik zein beste erakundeek
eskaintzen dituzten aukeren berri emateaz gain, euren beharrak zuzenean
identifikatu eta erantzuteko lanean aritzen da Amaia Doyague Galtzaundiko
teknikaria.
Urtero bisitatzen dituzue saltokiak banan bana. Zergatik?
Saltokiak herriaren parte dira. Merkatariak eta hornitzaileak herrien balio ga-
rrantzitsua dira eta komunitate berdinaren parte gara. Saltokietan euskara
erabiltzeak edo ez erabiltzeak hizkuntzaren garapenean garrantzia handia
du. Hori kontuan izanda, kanpaina puntualak egin izan dira merkataritzan,
eta urte luzetan lan asko egin da herrietako saltokietan euskara indartzeko.
Duela pare bat urtetik aurrera, ordea, lanketa puntualak egitea baino, eten-
gabeko jarraipena izango duen dinamika baten alde egin genuen Galtzaun-
din, aldaketak egonkortzeko modu efektiboena dela sinetsita. Saltokiek he-
rrien egunerokotasunean garrantzia handia dute, eta hor euskararen komu-
nitatea indartu eta bisibilizatzea beharrezkoa da.

Zer-nolako harrera jaso duzue dendetan?
Oro har, oso harrera positiboa jaso dugu eta oso eskertuak gaude. Gainera,
urtez urteko jarraipenari esker jarrera aktiboa hartu dute merkatariek. Izan
ere, Tolosaldean salerosketa eremuan euskarak duen garrantziaren jakitun
dira saltokietako langileak eta euskara balioan jartzen dute merkatariek. Ba-
dakite, bezeroek herrian kontsumitzerako garaian kontuan hartzen duten
gaietako bat dela hizkuntzarena.
Non egin da aurrera, eta non dago hobetzeko premia?
Alde batetik, merkatariek euskararen indarberritze prozesuan eman dituzten
pausoak asko izan dira; hizkuntza paisaiak izan duen garapena azpimarra-
tzeko modukoa da. Hala ere, badugu non irabazi. Esaterako, euskarak sale-
rosketarako duen balioa sendotu behar dugu. 
Euskara gertutasunarekin erlazionatzen duzue.
Pertsuaditzeko, pertsonen erabakietan eragiteko, merkatarien eta bezeroa-
ren arteko konfiantza lantzeko, eta beraz, bezeroak fidelizatzeko, gure es-
kualdean euskara oso garrantzitsua da. Tokiko hizkuntzaren eta tokiko mer-
kataritzaren garapenean, elkarlanak duen garrantzia azpimarratu nahiko
nuke. Euskaratik tokiko merkataritza bultzatzeko bide oso bat dago.
Euskaldunok zein aurrerapauso eman beharko genituzke?
Euskaldunok gune babestuak behar ditugu gure buruak ahalduntzeko, adibi-
dez elkarrizketa elebidunak praktikan jartzeko, eta saltokiak leku aproposak
dira horretarako. Gainera, jario mugatua dutenei bere eguneko zatitxo bat
euskaraz egiteko guneak izan daitezke saltokiak. 
Bestalde, euskararen garapenean tokiko merkataritzak duen garrantziaz
jabetu behar gara eta balioan jarri behar dugu. Bide horretan bidelagun izan
behar gara eta are gehiago osasun krisi honek bultzatutako ziurgabetasun
egoera honetan. 
Tolosaldeko egoerak gauza argi bat erakusten du: tokiko saltokietan
erosten badugu, euskaraz erosteko aukera dugu. 
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GERTU SENTITZEA,
EROSOA IZATEA 
Komertzio txiki zein handiagoetan erosteko aukera dago Tolosan; ez da aukera makala, 
dauden komertzio kopuruari begiratzen bazaio. Aukera pertsonala izan daiteke, 
esperientzia ere pertsonala izan daitekeen bezala. Herrian bertan kontsumitzeak, 
eta komertzio txikietan erosteak, beti izango du puntu bat gehiago.  

Kontsumo aukerak aztertzea, hausnartzea eta egokienaren alde egitea.
Kontsumitzerakoan hautatu egin behar da, hemen edo han egin. Eta Tolo-
san, komertzio txikietan erosketak egin eta kontsumitzeko aukera faltarik ez
dago. Denetarik aurki daiteke, eta mota askotakoak gainera. 
TOLOSALDEKO ATARIA kalera irten da herritarren kontsumo ohituren inguruko

hausnarketak biltzera.Gertutasuna, konfiantza eta erosotasuna izan dira
gehien errepikatu diren hitzak herritarren artean. Baina kalitatea ere nabar-
mendu nahi izan dute. Ohitura horretan egin dute azpimarra, eta osasun la-
rrialdi ostean, kontsumo ohiturak gehiegi aldatuko ez ote diren kezkatuta
agertu dira gehienak. 

«Ni denda txikietan
erostera ohituta
nago; kalitatea
dago horietan»

Nikolas Zubiria 
Komertzio txikietan erosten duzu? Zergatik? 
Bai. Egia esan, saltoki gune handiak ez zaizkit batere gustatzen.
Zer dauka komertzio txiki batek handiago batek ez duena?
Agian bizitza osoko ohitura izan daiteke. Ni denda txikietan erostera ohituta
nago, izan janaria, izan arropa. Kalitatezko gauzak aurki daitezke denda ho-
rietan.
Bada komertzio handiagoetan erosten duzun zerbait? 
Normalean, egin behar ditudan erosketa guztiak Tolosan bertan egiten ditut.
Janztekoak denda batean, jatekoak bestean... Ez dut esango inoiz ez naize-
nik supermerkatu handiago batera joan, baina behar dudana herrian bertan
erosi zalea naiz.
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eroste-
ko? 
Ez dut uste. Saltoki gune handiak behar bezala irekitzen dituztenean, irudi-
tzen zait jendea bueltatu egingo dela horietan erostera.

«Erosketa 
pertsonalagoa 
izaten da, askoz
gertukoagoa»

Olatz Amiano 
Komertzio txikietan erosten duzu? Zergatik?
Alde Zaharrekoa naiz eta familian betidanik erakutsi izan didate bertako
dendetara joaten. Jarraitu egiten dut beti-betiko lekuetan erosten.
Zer eskaintzen dute komertzio txikiek handiek ez dutena? 
Adibidez, jakiak freskoagoak izaten dira, eta harategi eta arrandegietan, nire
ustez, garbitzeko-eta trataera hobea da. Erosketa pertsonalagoa izaten da
eta tratua ere askoz gertukoagoa.
Komertzio txikietatik kanpo zerbait erosten duzu? 
Esaterako, xaboia, detergentea eta horrelako produktuak supermerkatu han-
diagoetan erosten ditut batzuetan, baina, betiere, Alde Zaharrean bertan mu-
gitzen gara.
Koronabirusak eraginik izan du jendearen kontzientzian? 
Ez zait iruditzen. Inguruan entzun dudanagatik jende askok Internet bidezko
erosketak egin ditu. Edota asko ikusi dut supermerkatuetan hamabost egu-
netarako erosketa egin eta etxeraino ekartzearena.
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�«Ni gehiago 
fidatzen naiz 
komertzio txikiez,
handiez baino» 

Maria Isabel Saizar 
Komertzio txikietan erosi ohi duzu? Zergatik?
Normalean hala erosten dut, bai. Ni ere mostradore atzean urte luzez lan
egindakoa naiz eta zerbait erosterakoan galdetzea edo hitz egitea gustatzen
zait, ez joan eta apaletik hartzea. Hori ez zait gehiegi gustatzen. 
Zer dauka komertzio txiki batek handiago batek ez duena?
Galdetzeko aukera izatea: zein da hobea, hau edo hura? Aholkatu egiten zai-
tu. Agian, aukera gehiago izan dezakegu komertzio handiagoetan, baina ni
gehiago fidatzen naiz komertzio txikiez handiez baino. Supermerkatura ere
joan naiteke, baina behintzat herrian bertan egon dadila hura ere. 
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eroste-
ko?
Ez zegoen herritik irteterik, beraz nahitaezkoa zen herrian kontsumitzea.
Hala ere, uste dut pixkanaka lehengora bueltatuko garela. 

«Aholku on bat 
nahi baduzu, 
denda txikietan 
topatuko duzu»

Isabel Rivera 
Komertzio txikietan erosten duzu? Zergatik? 
Bai, izugarri gustatzen zait. Gertukoak iruditzen zaizkit, aholku onak ematen
dituzte, konfiantza ematen didate eta ez dute presarik izaten.
Zer daukate komertzio txikiek, handiagoek ez dutena?
Aholku on bat nahi baduzu, denda txikietan aurkituko duzu lasai ederrean.
Hori ez dute handiagoek eskaintzen. Eta esaterako, arropa dendetan, esklu-
sibotasuna azpimarratuko nuke, kate handietako dendekin alderatuta horixe
baitute.
Eta esaterako janaria komertzio handiagoetan erosten duzu? 
Egia esan nahiago dut beti-betiko harategi eta arrandegietara joan. Gertuta-
sun hori nabaritzen dut eta erosoago sentitzen naiz.
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eroste-
ko? 
Nigan behintzat eragina izan du. Nik uste dut lagundu egin behar ditugula
komertzio txikiak.

«Konfiantza handia
daukat erosketak
egiten ditudan 
dendariekin»

Karlos Alcala 
Komertzio txikietan erosten duzu? Zergatik?
Bai, beti. Konfiantza handia daukat erosketak egiten ditudan dendariekin,
harreman estua. Orain, koronabirusa dela eta, Whatsapp bidez eskaria egiten
dut harategi, arrandegi eta fruta-dendan, eta jasotzean, ordainketa Bizum bi-
dez egin izan dut.
Zer du komertzio txiki batek handi batek ez duena?
Kalitateak ez dauka zerikusirik komertzio handietakoekin.
Komertzio txikietatik kanpo zerbait erosten duzu?
Hilabetean behin edo xaboiak eta horrelako produktuak erosten genituen,
orain gutxiago.
Koronabirusak jendea gehiago kontzientziatu du komertzio txikietan eroste-
ko? 
Egoera honekin jendea ez da kontzientziatu, beharra izan da, ez zutelako
beste aukerarik. Nik uste, ordea, batzuk konturatu izango direla gertutasu-
nak eta kalitatea bertan ditugula. 



Ez dakizu zer jantzi? Zer oparitu? Zure markarik gustokoena zuzenean 
etxean jaso nahi duzu? Ez daukazu erosketak egiteko astirik?

Idatzi Maialeni (688 750 783) eta berak lagunduko dizu.

Komertzio txikiko asistente pertsonala
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