
CLIMATHON EIBAR-ERAKO ERRONKAK

ERRONKAREN IZENBURUA

Ekomodo marka nazioartekotzeko estrategia bat
egitea eta produktuen katalogo berri bat sortzea

BULTZATZEN DUTEN ERAKUNDEAK

EKOMODO

KONPONDU BEHARREKO ARAZO NAGUSIA

- Ekomodo Espainiako merkatuan bakarrik aritzen
denez, zuzendaritzatik plan estrategiko bat
prestatzen ari gara, nazioartean jarduten hasteko
aukera emango diguten ekintzak hartzeko.

- Erronka nagusia da nola nazioartekotu Ekomodo
marka, Europar Batasuneko beste herrialde
batzuetan fakturatzen has dadin.

1. Zein da egin beharreko urratsen ordena? Zein
herrialde dira estrategikoenak? Zergatik?

2. Zein kanalen bidez sartu beharko ginateke
herrialde horietan saltzen (adibidez, agente
komertzialak, webgunea, marketplazak, denda
fisikoak)?

3. Nola egokituko litzateke Ekomodoren egungo
katalogoa herrialde horietan? Zer joera mota
gauzatzen dira? Zer produktu berri egin beharko
genituzke gure produktu-zorroan?

TESTUINGURUA

- Ekomodo diseinu-osagarri iraunkorren marka bat
da, egunerokoan erabil dezakezuna. Bi
negozio-linea ditugu: B2B ( % 80a) eta B2C ( %
20a). Gure merkatua Espainiakoa da eta,
zehazkiago, kokapenen arabera banatuta ikus
daiteke 2. orrialdean erantsitako argazkian.

- Espainiako merkatuak beste erosketa-faktore
batzuk ditu, Europar Batasuneko beste herrialde
batzuekin alderatuta:

1. Beste herrialde batzuetan, hala nola Alemanian,
Suitzan, Belgikan, Erresuma Batuan edo Frantzian,
erosteko ahalmena Espainian baino ia 2 aldiz
handiagoa da.

2. Produktu baten prezioa, akabera eta
erabilgarritasuna diseinua eta jasangarritasuna
baino gehiago lehenesten dituen erosketa-ohiturak
ditu bezero espainiarrak.

LORTU BEHARREKO ONURAK

- Ekomodorako estrategikoak diren Europar
Batasuneko zein merkatu dauden ulertzea.

- Ekomodo marka nazioartekotzeko ibilbide-orri bat.
Egin beharreko akordioak, egin beharreko urratsak,
egutegia eta aurrekontuaren estimazioa.

- Ekomodo produktuen katalogo berria herrialde
horietarako.

MUGA POSIBLEAK

- Herrialde horietan diharduten marka handien lehia.

- Ekintza gauzatzeko baliabide finantzario eta
ekonomikorik ez izatea.



JARRAIPENA DENBORAN

Lortutako emaitzen arabera, taldeak, inplikatutako
pertsonek eta Ekomodotik Climathon-en
aurkeztutako egikaritze-planak proiektuari ikasleek
aurkeztutako epeetan jarraipena emateko aukera
baloratuko da.

SUSTATZAILEEN KONPROMESUA

Unibertsitatearekin lankidetzan aritzea lantaldeko
kideen praktikak gaitzeko, enpresak ildo estrategiko
hori lantzen jarraitu ahal izan dezan.

Ekomodo egungo bezeroen mapa:


