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Proiektu hau Europako Komisioaren laguntzaz finantzatu da. Argitalpen honen ardura osoa bere autorearena
da. Komisioa ez da hemen zabaldutako informazioaz egin daitekeen erabileraren arduradun.
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I. ERANSKINA

I.I KOMUNIKAZIORAKO HIZKUNTZA-PROIEKTUAREN JATORRIA
Ikerketen arabera, hizkuntza-azterketak edo komunikaziorako hizkuntza-ikuskaritzak
trebakuntza-enpresek egin izan dituzte lehenago, haien marketin-diskurtsoaren barruan,
eta, horregatik, trebakuntza-soluzio garestiak bultzatzeko joera zuten. Oso gutxitan
eskaintzen zituzten ebaluazio objektiboak beste bide batzuk erabiliz, esate baterako,
trebakuntzarekin zerikusirik ez zuten irtenbideak, nahiz eta horiek askotan lagundu egiten
zieten enpresei haien esportazio-helburuak kostu txikiagoarekin betetzen. Iradoki izan da
trebakuntzan ziharduten erakunde batzuek ez zutela argi azaltzen pertsona batek
beharrezko hizkuntza-mailara iristeko behar duen trebakuntzak benetan zenbat diru eta
denbora eskatzen dituen. LCA proiektuak irtenbide objektibo eta integratu bat eskaintzen
die enpresei, hizkuntza- edo/eta kultura-oztopoak gainditzen laguntzeko. Era berean,
hornitzaile-sarean ere eragin onuragarriak dituela frogatu da; ondorioz, geroz eta interes
handiago dago proiektu hau garatzeko.
Ikuskaritza-proiektuaren Bretainia Handiko bertsioak (ECR, Esportazioetako Komunikazioen
Azterketa) enpresei beren nazioarteko komunikazio-premien azterketa objektibo bat
eskaintzen die, diruz lagundutakoa. Hizkuntza- edo/eta kultura-oztopoak gainditzeko premia
izan dezaketen 250 langiletik beherako erakundeak ditu helburu. Proiektuaren ardatza
enpresen esportazio-planetan hizkuntza-estrategiak identifikatzean datza, enpresa
horientzat egokia den kostu batekin.
I.II ESPORTAZIOETAKO KOMUNIKAZIOEN AZTERKETA (ECR)
ECRren xedea: Proiektuaren xedea da nazioarteko enpresa eta erakundeei aholku inpartzial

eta objektiboak eskaintzea beren hizkuntza- eta kultura-premien inguruan komunikazioestrategia eraginkorrak garatzen laguntzeko. Ondorioz, enpresa eta erakunde horiek
lehiakorragoak eta eraginkorragoak izango dira jarduera globalaren barruan ingelesez hitz
egiten ez duten eremuetan. Enpresa edo erakundeei hainbat aukera eskaintzen zaizkie
hizkuntza- eta kultura-premiei aurre egiteko, beren nazioarteko merkataritza-estrategiaren
ildotik.
Helburuak:
Erresuma Batuko esportazio-enpresen lehiakortasuna hobetzea.
Nazioartean diharduten erakundeen eraginkortasuna hobetzea.
Erresuma Batuko enpresak hizkuntzaren eta kulturaren oztopoei aurre egiteko gaitzea.
Herrialde osoan ezaguna den hizkuntza-azterketako proiektu bat ezartzea (ECR).
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Ikuskari adituen talde bat trebatzea, hizkuntza-azterketak egiteko.
Hizkuntzak atzerriko merkataritzan eta eraginkortasunean eragin ditzakeen oztopoei
buruzko kontzientzia zabaltzea.

Prozesua: Esportazioetako Komunikazioen Azterketa enpresei in situ eskaintzen zaien
ikuskaritza da. Langileen hizkuntza- eta kultura-gaitasunak aztertzen ditu, bai eta enpresa
edo erakundearen barruko zereginak eta betebeharrak ere.

I.III PROIEKTU-KUDEATZAILEEN ARDURAK
Proiektu-kudeatzailearen lehen erantzukizuna da proiektuak dirauen urte bakoitzean
Esportazioko Komunikazioen Azterketa egiteko enpresa egokiak identifikatzea eta helburu
gisa hartzea, ikuskaritza-prozesua kudeatzea eta kalitate-kontrola zaintzea eta, halaber,
ikuskari berriak trebatzeko programak sortzea eta bideratzea.
Proiektu-kudeatzaileak arduratu behar du, gainera, programaren edozein alderdiri buruz
iristen diren kontsultei erantzuteaz, dela industriatik, dela hedabideetatik, dela ikuskari
potentzial nahiz aktiboetatik, dela publiko orokorretik, dela gobernuko departamentuetatik.
Proiektu-kudeatzaileak zerbitzua bultzatu behar du merkataritza-erakundeekin lankidetzan
(esate baterako, merkataritza-ganberekin).
Proiektuan parte hartzen duten enpresa, erakunde eta ikuskari guztien erregistroak gorde
behar ditu proiektu-kudeatzaileak. Horrez gain, eskaerak bideratu behar ditu, finantzaketa
kudeatu behar du, enpresari ikuskari egokien zerrenda labur bat gomendatu behar dio,
enpresa ikuskaritzarekin gustura geratu dela ziurtatu behar du eta, desadostasunik sortzen
bada, kudeatu egin beharko ditu. Proiektu-kudeatzaileak ikuskariak egiten duen azken
txosten idatzia ebaluatu behar du, eta haren kalitatea ikuskatu; enpresarekin harremanetan
jarri behar du, txostenarekin eta haren ondorioekin gogobeteta dagoela egiaztatzeko;
ikuskariaren ordainketa abiarazi behar du, eta ordainketa-eragiketa guztien diru-kontuak
zorrotz kontrolatu behar ditu.
Proiektu-kudeatzailea txostenen konfidentzialtasuna gordetzera behartuta dagoen arren,
segimenduko ekintzarik egin behako balitz, Esportazioetako Komunikazioen Azterketa diruz
lagunduta egin duten enpresa eta erakundeen lurralde-esparruan merkataritza bultzatzeko
dauden erakundeei segimenduko ekintza horien berri emango die, enpresa edo
erakundearekin hala adostu ondoren.

4

EPIC – Enhancing and Promoting International Business Communication

I.IV PROIEKTU-KUDEATZAILEEN ARDURA NAGUSIEN EGIAZTAPEN-ZERRENDA
Proiektu-kudeatzaileak erantzukizun hauek izango ditu:


























Proiektuan parte hartzeko interesa izan lezaketen enpresak eta bestelako
erakundeak identifikatu eta helburutzat hartzea.
Parte hartzeko eskaerak eraginkortasunez eta bizkor erantzun eta bideratzea
Esportazioko Komunikazioen Azterketak egiteko ikuskariak hautatu eta
kontratatzea.
Ikuskarien trebakuntza bere gain hartzea, edo beste norbaiten esku uzteaz
arduratzea.
Ikuskarien trebakuntzaren kalitatea zaintzea.
Ziurtagiria jaso duten ikuskarien zerrenda eguneratuta edukitzea.
Proiektuaren barruan ikuskaritza egin nahi duten enpresak onartzeko irizpideak
finkatzea, eta haientzako eskaera-inprimakiak sortzea.
Ikuskaritza-prozesua gainbegiratzea eta haren kalitatea kontrolatzea
Ikuskariak probaldian dauden bitartean, haiekin joatea bisitaldi bat egitera.
Ikuskarientzako trebakuntza-materialak sortzea.
Proiektua gainbegiratzeko eta ebaluatzeko irizpideak ezartzea.
Proiektuan parte hartzen duten enpresen datu-base elektroniko bat sortu eta
eguneratuta edukitzea.
Ikuskariei ordainketak egitea.
Iruzurrari aurre egiteko neurriak finkatzea
Ikuskariek bidalitako txostenak aldizka berrikustea
Kudeaketako informazioa, jarduera-erregistroak eta kontabilitate-sistemak gorde
eta mantentzea.
Proiektuan parte ez hartzea erabakitzen duten enpresei bideratze-bulego baten
kontaktua ematea.
Proiektuaren aurrerapenaren beri ematea, helburua bete arte.
Urteko diru-kontuak jaso eta txostenak idaztea.
Enpresetan noizbehinkako kontrolak egitea.
Enpresek, erakundeek eta proiektuarekin erlazionatutako publiko orokorrak
egindako eskaerei erantzutea.
Enpresentzako eta erabiltzaileentzako kexa-prozedura bat eta ikuskarientzako
desadostasun-prozedura bat ezartzea.
Bost urteko estrategia bat osatzea; horretarako, garapen- eta finantzaketa-planak
prestatuko dira.
Proiektua enpresen eta nazioarteko erakundeen artean sustatzea eta saltzea.
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I.V PROIEKTUAREN FUNTZIONAMENDUA
Proiektu berriaren barruan, nazioartean diharduten erakunde guztiek proiektua erabil
dezakete, baina 250 langile baino gutxiago dituzten esportatzaileek bakarrik jasoko dituzte
diru-laguntzak aurrerantzean ere. Atzerriko hizkuntza-zerbitzuen hornitzaileak, hizkuntzahornitzaile baten akziodun garrantzitsuak diren enpresak, eta hizkuntza-zerbitzuak
eskaintzen dituen enpresa batean interes materiala duten enpresak ezingo dira hautagai izan
ikuskari izateko.
Esportazio-enpresek egun bakarreko hiru ikuskaritza berriztagarri kontrata ditzakete
gehienez ere hasierako egun bakarreko bileraren ondoren, enpresari ondo datozkion
orduetan. Enpresak identifikatutako beharrei bizkortasunez erantzuten diela ziurtatzeko,
bigarren eta hirugarren bisitaldiak hasierako egun bakarreko ikuskaritzaren ondorengo sei
asteen barruan egin beharko dira beranduenez.

I.VI LCA PROIEKTUAREN PROZESUA
Azterketa-prozesua hastean, bat eta hiru egun artean iraungo duen "azterketa osoa" izango
dela hartuko da kontuan. Atal hauez osatuko da:
A Enpresaren hasierako ebaluazio labur bat: zer behar dituen, gaitasun-mailak, barruko
giza baliabideak nahiz finantzaketa-baliabideak, helburu dituen merkatuak, hedapenplanak eta abar. Horien arabera, eskema bat eta gomendio labur batzuk egin

daitezke (lehen hitzordua prozesu horren barruan sartuko da).

B Bigarren atala/eguna: enpresaren edo erakundearen beharrak xehetasun eta sakontasun
handiagoz aztertzen dira, eta gomendio zehatzak eta ekintza-plan bat finka daitezke.

C Hirugarren atala/eguna: txostena bukatzeko behar diren datuak bilduko dira, eta, agian,
txostenean bildutako gomendioak eta ekintzak ezartzeko laguntza eman daiteke.

Ikuskariaren erantzukizuna izango da enpresa edo erakunde bezeroa konbentzitzea,
gomendatutako azterketa-maila behar duela onar dezan. Ahal denean, hainbat eguneko (bi
edo hiru izarreko) azterketa saltzea komeni da hasieran, horrek enpresari azterketa-prozesu
osoaren jabetze handiagoa emango baitio, eta ikuskariarentzako diru-sarrera handiagoa
bermatuko du.
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I.VII LCA AZTERKETAREN LABURPENA
Enpresa eta erakundeen atzerriko hizkuntza- eta kultura-premien Komunikaziorako
Hizkuntza Azterketak nahi adina iraun dezake, egun batetik hasita, enpresa eta
erakundearen tamainaren arabera, atzerrian duen hedaduraren arabera, eta azterketaren
barruan behatu eta ebaluatu beharreko langile garrantzitsuen kopuruaren arabera.
Proiektuaren diruz lagundu gabeko atalean ez dago mugarik azterketa-prozesuaren
iraupenari eta kostuari dagokienez. Proiektuaren kudeatzaileak proiektuaren alderdi hori
gainbegiratu behar du, kontsultei erantzun behar die, beharrezkoa denean erreferentziak
egin behar ditu, eta garapenak ikuskatu behar ditu. Proiektu-kudeatzaileak datuen
erregistroa gorde beharko du, eta horiei buruzko informazioa helaraziko die enpresa
bezeroei, hauek eskatu ahala.
Ikuskariek modu errealistan azaldu beharko dute proiektu honen barruan azterketari
esleitutako denbora-epe laburrean zer lor daitezkeen; argi azaldu beharko du azterketa hori
ez dela enpresaren hizkuntza-aholkularitza izenez ezagutzen dena, azken horrek normalean
ez baitu izaten aldez aurretik ezarritako denbora-mugarik edo kostu finkorik.
Ziurrenik, enpresa edo erakunde askok hasierako egun bakarreko ikuskaritza hautatuko
dute, konpromiso handiagoak hartu aurretik. Hori ulertzekoa da; izan ere, enpresa edo
erakunde batzuk —bereziki, txikienak— konturatuko dira ez dutela azterketa osoa behar, eta
hasierako analisiko eta jarraibideak emateko fase hori egokia irudituko zaie beren
beharretarako eta uneko garapen-mailarako. Proiektuarentzat interesgarria da ahalik eta
enpresa eta erakunde gehienetara iristea.
Neurri ertaineko enpresa eta erakundeetan, hiru eguneko LCA hizkuntza-azterketaren
esparrua enpresa-jardueraren arlo edo atal bakarrera mugatuta egoten da normalean —
esate baterako, salmenta eta marketineko atalera—, kudeatzaileekin hala adostu ondoren.
Enpresa txikiagoetan, azterketak hizkuntzekin zerikusia duten funtzio guztiak har ditzake
barne. Hori enpresaren tamainaren eta egituraren mende egoten da.

Proiektu honen barruan sartzen den LCAk hiru fase izan ohi ditu:
i.

Atariko analisia: lehen zatia ezinbestekoa da kontzientzia zabaltzeko prozesuaren barruan.

Fase horretan, ikuskariak telefonoz edo zuzenean hitz egingo du zuzendari
nagusiarekin, buru exekutiboarekin edo kudeatzaile nagusiarekin, erakundeak bere
nazioarteko estrategiaren testuinguruan LCA komunikazioen azterketa bat
enkargatzeko garaian zer lehentasun dituen zehazteko.
Hori egin aurretik, ikuskariak enpresaren edo bezeroaren oinarrizko informazioa
bilduta edukiko du (eskaera-inprimakiaren bidez), eta atariko analisiren bat
prestatuta edukiko du, bere tarifaren barruan. Enpresek eta erakundeek lehen
egunean gutxienez LCAko gidaliburu egokiak eta bestelako informazio-iturriak jasoko
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dituztela espero da. Adibidez, zuzendari nagusiari edo kudeatzaileari PIMLICO
gidaliburua eta jokabide-kodea azaldu ohi zaizkio. Ikuskariak, halaber, enpresa diruz
lagunduriko hiru eguneko LCA azterketa bat jasotzeko egokia den zehaztu behar du,
eta zuzendari nagusiarekin, buru exekutiboarekin edo kudeatzaile nagusiarekin
horrelako bisitaldi baterako eguna eta baldintzak adostu behar ditu.
ii.

1-2. EGUNAK: Bigarren eta hirugarren egunean landu daitekeena hainbat faktoreren
araberakoa da, hala nola enpresa edo erakundearen tamaina eta egituraren
araberakoa eta haren nazioarteko jardueren edo esportazio-merkatuen araberakoa.
Normalean, fase honetan, ikuskariak hizkuntzaren erabilerari buruzko informazioa
biltzen du elkarrizketen, behaketen eta galdetegiaren bidez, eta, ondoren,
komunikazio-fluxuak marrazten ditu, eta trebetasunak, gaitasunak eta ezagutza
identifikatzen ditu. Baliteke probak norbanakoei egitea; horretarako, haien, edo
haien kudeatzailearen, onespena behar da. Ikuskariak aldatzea merezi duten
oztopoak markatuko ditu, eta jakinaraziko ditu lan-funtzioan zehazki aldatu behar
diren gauzak, bai eta enpresaren funtzionamendu orokorrean behar diren
trebetasunak ere.

iii.

3. EGUNA: Azken bilera egiteko eguna: zuzendari nagusiarekin, buru exekutiboarekin
edo kudeatzaile nagusiarekin elkartu behar du, ondorio nagusiak, analisiak eta
ekintza-aukerak aztertzeko (gutxieneko ekintza/programa optimoa), eta kostuak
ikusteko. Enpresa edo erakundeko langile gakoen ikuspegiaren berri ematen da
normalean ('behetik gorako' eta 'goitik beherako' metodologia), eta azken idatzizko
txostenaren formatua, edukia eta epea adosten dira.
I.VIII AZTERKETAREN ONDOKO FASEA:

Gomendioak jasotzen dituen txosten bat eta aukera bakoitzaren kostu eta irabazien analisi
bat aurkeztu behar zaizkio enpresa edo erakundeari ahalik eta bizkorren, bisitaren
ondorengo 10 egunetan. Azken txosten horretan uneko egoera berrikusiko da, eta enpresa
edo erakundearen behar zehatzetara egokitutako hizkuntza-estrategia bat proposatuko da;
horrez gain, txostenean enpresaren hizkuntza- eta kultura-arazoentzako irtenbideak
iradokiko dira. Irtenbide horien barruan, hizkuntza-trebakuntza sar daiteke. Era berean,
langile berriak kontratatzea izan daiteke beste irtenbide bat, edo itzulpen-eskakizunak modu
eraginkorragoan kudeatzea. Txostenean hiru/bost zerbitzu-hornitzaileren izenak eta
helbideak jaso behar dira, bai eta laguntza-informazio ugari ere, ekintzak egitea
gomendatzen den kasuetan. Proiektu-kudeatzailearen erantzukizuna izango da azterketaren
gomendioen jarraipena egitea, ikuskariak enpresa edo erakundera bisitaldia egin eta hiru
hilabete pasatu ondoren.
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I.IX TREBATU BEHARREKO IKUSKARIEN HAUTAKETA ETA PROFILA
Trebatu beharreko ikuskariak lehiaketa bidez hautatuko dira beheko irizpideei jarraituz.
Negozioa ulertu behar du, eta esportaziorako eta nazioarteko jardueretarako beharrezkoak
diren hizkuntzak erabiltzen jakin behar du. Hona hemen gutxienez bete beharreko
hautaketa-irizpideak:
Oinarrizko irizpideak:






Lan-esperientzia merkataritzan edo nazioarteko lan-ingurunean.
Merkataritza-jarduerak ulertzea; batez ere, esportazioari buruzkoak.
Bigarren hizkuntza baten lanerako ezagutza praktikoa izatea.
Beste kulturekiko sentikortasuna eta errespetua izatea.
Metodologia bat baino gehiago erabiltzeko malgutasuna.

Balioetsiko diren irizpideak:









Merkataritzan eta/edo hizkuntzetan unibertsitateko lizentzia edo baliokidea
izatea.
Enpresa-ikuskaritzan esperientzia izatea.
ITak erabiltzen jakitea.
Hizkuntza-ikuskaritzan esperientzia izatea.
Esperientzia izatea atzerriko esportazio-merkatuetan.
Atzerriko inguruneetan bizi edo lan egin izatea.
Atzerriko hizkuntzen azterketa nazionalak ezagutzea.
Atzerriko hizkuntza baten lanerako ezagutza praktikoa izatea.

I.X KALITATE-KONTROLA
i.

Proiektu-kudeatzailearen

ardura

izango

dira

proiektuaren

kalitate-kontrola

eta

gainbegiratzea, eta hari lotutako trebakuntza-programa. Hori, normalean, lagindutako

enpresei telefono bidezko inkestak eginez eta dokumentazio-lanaren bidez egiten da,
urteko azterketa-prozeduraren barruan. Azterketak erakutsiko du ea proiektuak
zenbateko eraginkortasuna duen enpresaren helburuak eta zenbakizko helburuak
betetzen, eta proiektu-kudeatzailea efizientea den.
ii.

Proiektu-kudeatzaileak eskaeren, elkarrizketen eta laguntza-eskaintzen, egindako
ikuskaritzen eta jasotako diru-kopuruen estatistikak egin beharko ditu hilero,
lurraldeen eta enpresa-tamainaren arabera antolatuta. Horrez gainera, proiektukudeatzaileak beren kapitalarekin eta proiektua kudeatzen gastatutako
funtzionamendu-gastuekin erkatu behar ditu finantza-egoerak, eta erakunde
babesleei entregatu, urte-amaierako kontuekin batera.
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iii. Proiektu-kudeatzailearen ordezkari batek ikuskariarekin joan behar du enpresaren
edo erakunde bezeroaren bisitara, ikuskariak trebakuntza egin eta sei hilabete igaro
aurretik. Bisita horien erregistro bat eta ikuskariaren balorazio bat egin beharko da,
eta proiektuaren babeslearen esku jarri, hala eskatzen badu.
iv.

LCA azterketetan, proiektuan parte hartzen duten enpresak adierazle gako batzuen
arabera kontrolatuko dira: tamaina, sektorea, langile-kopurua, kokapena, banaketa
geografikoa eta esportazio-profila. Adierazle horiek oso esanguratsuak dira
hizkuntza- eta kultura-oztopoak izaten dituzten esportazioko erakunde eta
enpresentzat.

I.XI IRUZURRAREN AURKAKO NEURRIAK
i.

ii.

Proiektu-kudeatzailearen ardura izango da iruzurrak gertatzeko arriskua ekiditea.
Hauek dira jada identifikatu diren arlo arriskutsu batzuk:
 Enpresak eta ikuskariak elkar hartzea, diru-laguntza jaso eta partekatzeko.
 Ikuskariak berari loturiko enpresa bati lana ematea, edo hornitzaileei komisioa
kobratuz lan egitea.
 Laguntza jasotzeko eskabide faltsuak egitea.
Proiektu-kudeatzaileak eta proiektuaren babesleek (esaterako, merkataritzagalberek) kontuan hartu beharreko neurri batzuk datoz jarraian:
 LCA azterketa egiteko ikuskari jakin bat bilatzen duten enpresei ezin zaie bermatu
zein ikuskari esleituko zaien.
 Proiektu-kudeatzaileak ausaz identifikatu behar ditu ikuskariak eskaera
bakoitzean.
 Erakunde babesle guztiek dute eskubidea LCA prozesua gainbegiratzeko.
 Txostenek formatu egokia izan behar dute, eta bezeroaren zuzendari nagusiak
sinatu behar ditu.
 Probaldian trebatzailea ikuskariarekin joango da azterketa egitera, eta, ondoren,
kalitate-kontrolaren bigarren fase bat egongo da.
 Enpresak proiektu-kudeatzaileari bidaltzen dion txostenean, ikuskaritzaren
kalitateari buruzko iruzkinak egin daitezke.
 Jarraipena egin behar bada, txostenetan gutxienez hiru hornitzaile gomendatu
beharko dira.
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II. ERANSKINA
IKUSKARIEN LANTEGI BIDEZKO TREBAKUNTZAREN LABURPENA
(Ikuskariak trebatzeko eskuliburuan dago osorik aurkeztuta eta deskribatuta)

Trebakuntzaren xedea:



Ikuskari egokiak hautatzea
LCA proiektua ezartzea

Helburuak:









Ikuskariak LCA azterketak egiteko behar bezalako gaitasunez eta informazioz
hornitzea
Ikuskari-sare bat sortzea talde-lanaren bidez
Bezero-ikuskari harremanaren nondik norakoak finkatzea
Prozedurak aurkeztea (Jokabide-kodea, Kalitate-arazoak)
Proiektuaren finantzak ulertzen direla ziurtatzea
Baliabide, txantiloi eta material erabilgarriak aurkeztea
"ETEa eta haren beharrak ulertzen" aurkeztea
Itzulpena eta interpretazioa aurkeztea.

1. FASEA: BEZEROAREKIKO LEHEN HARREMANA
Enpresa batekin lehen harremana egiten denetik azterketa-prozesua bukatu (eta kobratu)
bitartean, zenbait hilabete joan daitezke, eta erabakitasun handia behar da urrats batetik
hurrengora jarraitzeko.
Urrats guztietan, proiektua saltzen eta informazioa biltzen arituko zara. (ikusi Jokabidekodea) Enpresa batek deitzen duenean hitzordu bat atzeratzeko edo bertan behera uzteko,
azterketa galtzeko/egiteko aukera izango da. Proiektua bi minutuan saltzeko prestatuta egon
behar duzu. (Horretarako, adibidez, prestatu laburpentxo bat, eta utzi telefonoaren ondoan)
Hitzordua. Aurreikus daiteke zer enpresak egingo duten azterketa. Ikuskariak lortzen badu 48 M€ fakturatzen dituen 60-100 langileko enpresa esportatzaile bateko zuzendari
nagusiarekin elkartzea, eta bere buruaren berri behar bezala ematen badu, azterketa lortuko
du, segur aski. Ikuskaria esportazio-arduradunarekin soilik biltzen bada, nekez lortuko du
azterketa, nahiz eta hura erabat konbentzituta egon proiektuaren abantailez. Bete eskaerainprimakia eta jarri azterketa-data bileran bertan; bestela, atzerapenak eragin ditzakete, eta
azterketarik ez egitea izan liteke ondorioa.
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Hitzordua jartzeko telefono-deia egitea/bideratzea
Zuk edo zure ordezko norbaitek enpresarekin izango duzuen lehen harremana
izango da. Lehenik, erabakiak hartzen dituena lokalizatu beharko duzu.
Norekin hitz egitea lortzen duzun, LCA azterketa egiteko aginduko dizute edo
ez. Enpresari buruz informazio pixka bat izateak areagotu egiten ditu pertsona
egokiarengana jotzeko aukerak. Behin harekin hitz egitea lortzen duzunean, bi
minutu izango dituzu proiektua saltzeko (eta hitzordu bat lortzeko). Ez da
erraza hitz gutxitan azaltzea LCAk zer duen eskaintzeko, eta literaturak ez du
balio hura saltzeko. Arreta ATZERRIKO HIZKUNTZETAN soilik jartzea, eta ez
ETEKINEAN edo ERAGINKORTASUNEAN edo ESPORTAZIOAN, ez da
eraginkorra izango ziurrenik. Enpresek pentsatuko dute hizkuntza-trebakuntza
saldu nahi diezula, eta ez dute ulertuko zer den hizkuntzak kudeatzeko
estrategia. Hitz gutxitan azaldu beharko diezu LCAren helmen zabala eta
esportazio-negozioa areagotzeko helburua.



Hitzordu bat bertan behera uztea / atzeratzea
Zuzendari nagusi batek deitzen badu hitzordu bat atzeratzeko, baliteke
hitzordua bertan behera geratzea, baldin eta ez baduzu beste saltze-ahalegin
bat egiten eta ez badituzu berriz motibatzen hitzorduari eusteko.
Komunikazioa/Marketina/Atzerriko hizkuntzak – etorkizuna dira. Jende asko
lanpetuegi dabil gaur egungo krisiari aurre egin nahian etorkizunerako
hobekuntza POSIBLEen bila aktiboki ibiltzeko. Esku-eskura jarri behar zaie.



Hitzordua (eskaera-inprimakia, txekea, azterketa-data)
Baliteke hitzordua miniikuskaritza/miniazterketatzat hartzea. Behar beste
ikasi beharko duzu enpresari buruz, hobekuntza nabarmenak proposa
ditzakezula erakusteko. Produktu ukigarririk izango ez duzunez, zeure burua
saldu behar duzu. (Ikusi Jokabide-kodea)



LCAren data aldatzea

Etorkizun hobe batean inbertitzeko den eta uneko arazoei erantzuten ez dien
konpromiso bati izkin egiteko beste aukera bat da enpresarentzat.


LCA elkarrizketak
Eskuarki, 30 bat minutu irauten dute pertsonako. Onena da zuzendari
nagusiarekin eta esportazioko kontaktuekiko komunikazioan ardura duen
beste langile batekin elkartzea; esate baterako, salmenta-zuzendariarekin edo
esportazioko saltzaile batekin. Jokabide-kodea eta kalitate-kontrolerako
prozedura ere aurkez daitezke.



Elkarrizketetako xehetasunen bat edo bi zehazteko telefono-deia
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Bileraren ondoren, baliteke zuk hartutako oharretan punturen bat edo beste
argi ez egotea. Eta baliteke beste gomendioren bat bururatzea zuri, eta
bideragarria ote den egiaztatu nahi izatea, adibidez.


Azken txostena
Azken txostenak erakutsi behar du ulertu duzula enpresaren uneko egoera,
helburuei eta baliabideei dagokienez batik bat. Gomendioak helburuen eta
baliabideen arabera aztertu behar dira, eta, gero, erraz irakurtzeko formatu
batean laburbildu behar dira (orrialde bakarrean, ahal bada). Ordu batzuetako
lana izaten da txosten bat idaztea, baina ezarritako formatu bati jarraituko
dio, normalean, ikuskariak, eta enpresaren uneko egoerari buruzko xehetasun
gehiegi ematea saihestuko. Hori onuragarria izan daiteke zenbait kasutan,
ikuskariari laguntzen baitio gomendioetarako ideiak ordenatzen eta gertaerak
gogorarazten. Gainera, enpresari erakuts diezaioke egoera kontrolpean
dagoela erabat.



Txostenaren ondorengo zuzenketak
Txostena posta elektronikoz bidaltzea komeni da, berrikusteko. Denbora
luzatzen du horrek, baina balio du ziurtatzeko informazioa zuzena dela eta
gomendioak adostu bezala jaso direla. Gainera, txostena irakurtzera
behartzen du enpresa.



Segimendua/feedbacka/jarraipena/inplementazioa
Txostenari jarraikiz, azterketaren jarraipena eskaini/egin beharko duzu, eta,
seguru asko, gomendioak inplementatzen lagundu beharko diezu.
(Horretarako, lagungarria da txosten zehatz bat izatea. Ez zara nahasten bi
enpresaren artean).

Bost helburu
Azterketa-prozesua ere bost helburutan zatitu da; bata besteari gainjartzen zaizkio, eta
aurreko diapositiban definitutako urratsak ere kontuan hartzen dituzte.


Azterketa saltzea eta aurkeztea
‘Azterketa saltzea’ sakonago azaltzen da beste nonbait, baina hemen aipatzen
dut uste dudalako informazioa aurkitzeko ikuspegia, gomendio posibleen
bilaketa eta gomendio horiek inplementatzen laguntzeko gaitasuna izango
direla azterketa saltzeko faktore giltzarriak. Beste batzuek ikuskariaren
abilezia pertsonalak/jokabide-kodea aipatzen dituzte.



Informazioa aurkitzea (laster azalduko dugu xeheago): zenbait elkarrizketa gako
egitea
Gomendio posibleak ikertzea
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- Erakutsi adimena, enpatia, profesionaltasuna eta enpresaren esportazio-jarduna
hobetzeko benetako gomendio bideragarriak egiteko abilezia.
 Txostena osatzea (biharko saioan emango ditugu xehetasun gehiago)
 Feedbacka/hurrengo urratsa/gomendioak inplementatzea

2. FASEA: ENPRESARENTZAKO SOLUZIO POSIBLEAK AURKITZEA
Gomendioek eskuarki eragiten dieten arlo nagusiak era askotara sailka daitezke. Honela
sailkatu ditugu hemen:






Gaitasunak eskuratzea (Jendea)
Zerbitzuak kontratatzea
Sistemak instalatzea
Komunikazio-bideak sortzea
Baliabideak gehitzea

Hizkuntza-gaitasunak eskuratzea
 Aztertu dauden hizkuntza-gaitasunak eta atzerriko kulturen gaineko esperientziak
 Dauden gaitasunen erabilera eraginkorra
 Esparruak zabaldu – baliteke lizentziatu berriek hizkuntza teknikoa behar izatea.
Adibidez, telefonoguneko langileak telefonoz esaten diren ohiko esaldiak
beharko ditu. Esportazio-saltzaileak hitz atseginak beharko ditu.
 Praktikatzeko aukerak partekatzea
 Hizkuntza-trebetasunek itxaropen faltsuak ez sortzea
 Enpresa barruko/talde barruko hizkuntza-trebetasunen taula
 Beste sail/azpisail eta abar batzuetako trebetasunak erabiltzea
 Kontratatzea
 Dauden lanpostuak
 Politika
 Atzerritarrak
 Trebakuntza
 Etxe barruko ikastaroa / ikastaro publikoa
 Estiloa/materiala/ikuspegia
 Kontrola/motibazioa
 Hornitzaileak/kostuak
 Finantziazioa
 Ikasleen praktikak
 Arrazoiak
 Iturriak
 Lanpostuaren deskribapena
 Kontrola
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6 hilabete baino gehiago
Sentiberatasun kulturala
Trukeak
Trebakuntza
Herrialdeko literatura
Herrialdeari buruzko informazio-saioak (Esportazio-klubak)
Atzerritarrak kontratatzea

SISTEMAK (gauzak nola egiten diren)











Telefonogunea
 Zuzeneko zenbakiak
 Gida-txartelak
 Onlineko interpreteak
 Beste bitarteko batzuk
 Nazioarteko telefono-tekniken trebakuntza
Telefono-kontaktua
 Harreman estuak mantentzea
 Arazoak berehala eta sakonetik konpontzea
 Merkatu-aukerak aurkitzea
Itzulpena eta interpretazioa
 Nork erabiltzen ditu?
 Erabiltzaileek nola ematen dituzte haien jarraibideak?
 Kalitate-kontrola
 Baliabideak
 Itzulpenak gordetzea eta berrerabiltzea
Idatzizko korrespondentzia
 Posta elektronikoa
 Gutunak/faxak
 Aurrekontuak
 Postontzietan banatzea eta jarraipena egitea
Merkatu-bisitak – zenbatean behin, nor
Merkatu-azterketa
 Atzerriko hizkuntzetako prentsa komertziala
 Direktorioak

KOMUNIKAZIO-BIDEAK (Komunikazioa bezeroekin/bitartekoekin/azken erabiltzaileekin)

Dokumentazioa
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Enpresa batzuk konturatu dira alemanak gustura komunikatzen direla egunerokoan
ingelesez baina dokumentazioa alemanez espero dutela (eta alemanez soilik – ez alemanez,
frantsesez eta italieraz idatzitako esku-orri bat).
Internet
Badirudi Europako erdialdeko herrialde batzuek faxaren garaitik Interneten garaira zuzenean
salto egin dutela. Webgune bat eta posta elektronikoa izan daitezke haiengana heltzeko
biderik onenak.
Jaso besoa webgune bat duzuenok. Jaso besoa bilaketa-motorretan gako-hitzak
erregistratuta dauzkazuenok. Jaso besoa bilaketa-motorretan gako-hitzak zuen bezeroen
hizkuntzetan erregistratuta dauzkazuenok. Erosleek beren hizkuntzan egingo dituzte
bilaketak, gero eta gehiago.
Prentsa-jakinarazpenak
Banatzaile-sare zabalarekin komunikatzeko berripaperak, xede-merkatuetan prentsa
saltzeko prentsa-jakinarazpenak (itzulpenak); batik bat web-helbideak. Barruan (Benn’s
World Media) egin daiteke hori, edo agentzia bati edo marketinean diharduen langile
autonomo bati eskatu.
Webgunea




Gako-hitzak xede-hizkuntzetan erregistratzea (azterketa asko saldu dira horrela)
Webgunea atzerriko bisitariei eskurago jartzea – AEBko terminologia
Laburpenak beste hizkuntza batzuetan

Paketeak eta etiketak




Legeak, gero eta gehiago, xede-hizkuntzan etiketatzea eskatzen du; sistema bat behar da
hizkuntzalaria ez den norbaitek etiketa ezberdineko transakzioak egin ahal izateko
Etxe barruan etiketak hizkuntza batean baino gehiagotan inprimatzea
Paketatze egokia

Erakusketak






Hizkuntza-liburuxkak
Gonbidapenak eta sustapenak
Grafikoak
Langileak
Jarraipena
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Eskuliburua





Itzulpena beharrezkoa bada – kudeaketa/kalitate-kontrola
Glosarioa
Grafikoen erabilera
Hizkuntza argia

Berripaperak




Erabilgarriak dira taldeen arteko edo banatzaile-sare zabaleko komunikaziorako
Bezero errazekin inplikazio-maila baxua izateko ere erosoa da
Eskuarki, ingelesez, baina merezi du zenbait kasutan atzerriko hizkuntzetako bertsioan
ere sartzea

Prentsa espezializatua



Aukeratutako merkatuetako prentsa espezializatura informazioa bidaltzea
Xede-merkatuetako prentsa espezializatuan harpidetzea

Bideoak/CD-ROMak/DVDak


Gero beste hizkuntza batzuetara erraz bikoiztu daitezkeen bideoak prestatzea (buru
hizlaririk ez)

Produktuaren dokumentazioa


Merkatu batzuek (alemana?) askoz nahiago dute beren hizkuntza soilik ikusi
dokumentazioan.
 Kolore-estiloak/argazkiek/grafikoek egokiak izan behar dute
 Produktu-aukera eta ezaugarriak
 Hizkuntza anitzeko dokumentazioa ekoizteak eraginkorra izan behar du (gehiegi
inprimatu gabe)

DAUDEN BALIABIDEAK ERABILTZEA
Egin termino-glosario bat
Enpresaren termino espezifikoen glosario elebidun bat erabilgarria izan daiteke egoera
askotan. Nahiko erraz eta merke egin daiteke. Erabilerak:
 Bilera teknikoetan laguntzea
 Ingelesez ondo ez dakiten bezeroei eta atzerriko kontaktuei laguntzea
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Esku-orri teknikoak eta abar egiten dituzten itzultzaileei jarraibideak
ematea.
 Esportazioko administratzaile nagusiak lanean pilatutako jakintza eskura
jartzeko modu erabilgarria. Halakorik ez badago
 Erabili hizkuntza-trebakuntzako baliabide bat
 Webgunean argitaratu daiteke, bisitariek erabiltzeko
Hizkuntzalari batek egin dezake (edo ez), hauen laguntzarekin: itzultzaile on
bat eta/edo atzerriko agenteak, banatz., laguntzaileak, bezeroak eta abar.
Hiztegiak
Paperekoak/Internetekoak, teknikoak/negozioetakoak/orokorrak, Kompassen kopiak termino teknikoetarako.
Hizkuntza-baliabideen gunea
Enpresa batzuetan, erabilgarria da gune fisiko bat jartzea eta mantentzea
atzerriko hizkuntzetako materiala eta baliabideak gordetzeko: hiztegiak,
itzulpenen kopiak, grabazioak, aldizkariak, bideoak, lehiakideen
dokumentazioa.
Itzultzeko softwarea
Izan ditzakeen onurak/mugak
Kontaktu erabilgarriak
Finantziazioa eta beste laguntza batzuk
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III. ERANSKINA
IKUSKARIEN EBALUAZIOA, TREBAKUNTZA-GARAIKOA

Ikuskarien ebaluazioa, trebakuntza-garaikoa - Irizpideak
EZAGUTZA
Komunikazio- edo hizkuntza-estrategiak
Enpresek ingelesez hitz egiten ez duten herrialdeekin nazioarteko
merkataritza-harremanetan eraginkorrak izateko erabiltzen dituztenak,
hala nola hitzezko eta idatzizko komunikazio-fluxuetan erabiltzen direnak;
adibidez,
posta elektronikoa, eskutitza, telefonoa eta faxa erabiltzea, lehenengo
harremanerako (harrera-lanetarako) hizkuntza-gaitasuna izatea eta
negoziazio-estrategiez jabetzea.
Oharra: Ikuskariak ulertu behar du komenigarria izan daitekeela
testuinguru eta egoera jakin batzuetan beste hizkuntza batzuk erabiltzea.
Enpresek hizkuntza-kudeaketako estrategietan dituzten ohiko gabeziak eta
akatsak zein diren jakin behar du.
Esportazioa oro har
Ikuskariak enpresen esportazio-estrategiekin zerikusia duten gaien berri
izan behar du (esportatzaile erreaktiboak vs proaktiboak, esportatzeko
ahalmenaren bilakaera eta esportazio-gaitasuna, dokumentazioarekin
erlazionatutako kontuak, esportazio-salmentei laguntzeko enpresak dituen
egiturak). Ikuskariak enpresa txikien, ertainen eta handien ikuspegidesberdintasunak ulertu behar ditu.
Merkatuari buruzko ezagutza
Ikuskariak gai izan behar du kanpoko merkatu-mota desberdinetan zer
esportazio- eta hizkuntza-baldintza dagoen bereizteko. Horrek barnean
hartzen ditu EBra esportatzea (itsasoz haraindiko herrialdeetara
esportatzearen aurrean), hizkuntza-oztopo handiak dituzten merkatuak,
bai eta kultura-oztopo handiak eta txikiak dituzten merkatuak ere.
Izan litezkeen irtenbideak (jarraibideak)
Hizkuntza-arazoak dituzten enpresei laguntzeko herrialde honetan eskura
dauden laguntza-zerbitzuak ezagutu behar ditu: ganberen zerbitzuak,
produktuak, gidak
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LCA jokabide-kodea
Ikuskariak berrikuspen-prozesuaren jokabide-kodea eta printzipioak
ezagutu behar ditu.
Esperientzia
Ikuskariek frogatu beharko dute lan egin dutela esportazio-salmentetan,
ahal dela atzerriko merkatuetan, eta/edo negozio-hizkuntzako
inguruneetan.
TREBETASUNAK
Txostenak idazteko trebetasuna
Ikuskariak gai izan behar du modu argi eta laburrean idazteko, jendearen
beharren arabera estiloa aldatuz; adibidez, enpresa txikietara edo
handietara egokituz. Ikuskariak gai izan behar du bilera-orduak eta -egunak
idazteko eta baieztatzeko, egindako kontsultei azkar eta eraginkortasunez
erantzuteko, fakturak bidaltzeko, bileren erregistroak gordetzeko eta, oro
har, bezeroekiko harremanean jokabide profesionala izateko.
Antolaketakoak
Ikuskariak gai izan behar du antolaketa pertsonaleko trebetasunak dituela
frogatzeko; adibidez, denboraren kudeaketa. Ikuskariak erakutsi behar du
badagoela plan edo asmo bat ikuskaritza-egunerako, eta enpresari aurrez
jakinarazi behar dio ikuskaritzarako zer antolaketa edo neurri bete behar
dituen bezeroak; hala ere, malgutasunez jokatu behar du bezeroaren
beharrak edo une bakoitzeko egoeraren araberako beharrak betetzeko.
Pertsonen arteko harremanak
Ikuskariek pertsonenganako sentiberatasuna erakutsi behar dute, bai eta
haien beharrak zein diren badakitela adierazi ere; askotariko pertsonamotetara egokitzeko gai izan behar dute, ikuspegia aldatuz, galderen ildoa
aldatuz (adibidez, leunduz) eta zenbait egoerarekiko sentiberatasuna
erakutsiz, une oro gogoan izanik aukera-berdintasuna eta/edo enpresan
izan daitezkeen komunikazio-oztopoak (adibidez, minusbaliotasunen bat
duten langileekin aritzea, bertakoak ez diren solaskideekin aritzea eta
abar).
Ikuskariek gizalegez, konfidentzialtasunez eta diskrezioz jokatu behar dute,
eta, batez ere profesionaltasunez, bezeroekin dihardutenean eta haiei
aholku ematen dietenean.
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GAITASUNAK
Analitikoak
Ikuskariek gai izan behar dute bai enpresaren
beharrak aztertzeko bai arazoen ikuspegi
orokorra eta proposatzen diren irtenbideak
ingeles argian idatziz aurkezteko.

Hizkuntzak
Ikuskariek gai izan behar dute gutxienez
atzerriko hizkuntza bat hitz egiteko eta hura
negozio-esparruan erabiltzeko.
Profesionala
Ikuskariek gai izan behar dute enpresaren
beharretara egokitutako aholkularitza-zerbitzua
emateko; enpresak lanaren kalitatean konfiantza
izateko behar besteko konfiantza izan behar du
ikuskariak bere buruarengan zerbitzu hori
ematean. Horrez gainera, zintzoak izan eta beste
espezialista batzuen aholkua behar dutela jabetu
behar dute, eta, halakoetan, hori argi onartu.
Komunikazioa
Ikuskariak gai izan behar du enpresarekin modu
ireki eta argian komunikatzeko, haien
beharretara egokitu behar du, eta egoerari
buruzko ikuspegi argia eman. Ikuskariek erakutsi
behar dute gai direla era askotako langileekin lan
egiteko, inori buruz gaizki hitz egin gabe edo inor
kritikatu gabe.
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IV. ERANSKINA
Kontratazio-prozesua
Interesa duten eta argitaratutako irizpideak betetzen dituzten hizkuntza-ikuskari
potentzialak trebakuntza-ikastarorako aukeratzen dira, haien idatzizko lanen bat ikusi eta
elkarrizketa bat egitera (idatziz edo telefonoz) gonbidatu ondoren.
Trebakuntza-ikastaroaren ondoren, ezagutza-, trebetasun- eta gaitasun-irizpideak ondoen
betetzen dituzten hautagaiei dei egiten zaie ikuskari erregistratu bati lagundu diezaioten eta
haren azterketari jarraitu diezaioten. Hori egin ostean, hautagaiari eskatzen zaio berea balitz
bezala idatz dezala azterketa; txosten hori ebaluatu eta aztertu egiten da. Proiektukudeatzailearekin bilera bat egingo da, eta harekin aztertuko da ikuskariari buruzko edozein
zalantza-esparru, ikuskaria akreditatu aurretik.
Fluxu-diagrama
Iragarkiak jarri

Interesen berri jaso (ohiko bideak)

LCA ikuskari batentzako zehaztapena

Ikuskari izan litezkeenen curriculumak iristea
Jasotako informazioa bete nahi diren oinarrizko irizpideekin alderatzeko modua.

Elkarrizketa-agenda

Trebakuntza-ikastaroa

Trebetasun-, gaitasun- eta ezagutza-irizpide zehatzagoak

Azterketari jarraitzea
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Azterketari jarraitu osteko elkarrizketa (akreditazioa)

Lagundutako azterketa (erregistroa)

Txostenak kontrolatzea eta ebaluatzea.

Lantegietara joatea, azterketak egiteari utzi gabe.

Berriz erregistratzea
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V. ERANSKINA
ESKAERA-INPRIMAKIAREN EREDUA

Ikuskari
aren
izena

tel./h.el.

1 Tituluak eta sari
profesionalak
2. Lehen egindako
lanen laburpena (geh.
azken 10 urteak)

3. Hizkuntzak
(erraztasun-maila)
4. Esperientzia
nazioartean
(esportazioa)
5. Esperientzia
enpresa-ikuskaritzan
(Produktuak/zerbitzuak
bezeroaren arabera
egokitzea)
6. Salmenta-gaitasuna
(ez akademikoa)
7. ETEak
(ez multinazionalak)
8. Pertsonen arteko
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Deia egin den
eguna

Deia egin duen pertsona
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harremanetarako
gaitasuna (norberaren
iritzia)
9. Komunikaziogaitasunak (norberaren
iritzia)
10. Diru-sarrera
(burujabea —
zenbateraino iraun
dezakete duten dirusarrerarekin). Oso
garrantzitsua
11. Informazioteknologien alorreko
gaitasunak (gaitasunmaila)
12. Hizkuntzaikuskaritza
(esperientzia,
enpresetan hizkuntzatrebakuntzako
beharren ikuskaritzak
edo TNA egiten)
13. Gaitasun
analitikoak (iritzia)
14. Atzerrian bizi izana
(baieztatu oinarria)
15. Galdera.
Zeure negoziorik zuzendu
duzu?

16. Zure ustez, zein da
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gaur egun
esportatzaileen arazo
nagusia? (adibidez,
liberaren balioa)
17. Nola gaindituko
zenuke eragozpen hori

Zure gaitasunak eta esperientzia aztertu ditugu zeregin honetarako zehaztapenak kontuan
hartuta, eta, zoritxarrez, bertan behera utzi dugu zure eskaera.
Aukera hau baliatu nahi nuke proiektuarekiko adierazi duzun interesa dela-eta eskerrak
emateko.
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VI. ERANSKINA
Txostenak kontrolatzea eta zuzentzea
Idatzitako lana ebaluatzea eta Txosten on baten ezaugarriak
Egitura
- Aurkibidea
- Laburpena
- Atzealdea
- Helburuak (eskaera-inprimakiaren arabera)
- Esparrua (produktuak, herrialdeak, enpresaren atalak eta pertsonak)
- Uneko egoera (esperientzia hizkuntza- eta kultura-oztopoekin)
- Analisia, baliabideen indarguneak eta ahultasunak
- Gomendioak (ebaluazioan erabiliak eta logikoak)
- Hurrengo urratsak (hurrengo azterketak)
- Hornitzaileen eranskina (analisirako beharrezkoa)
Inpartzialtasuna
- Gutxienez hiru hornitzaile zerbitzu bakoitzeko
- Objektiboa eta independentea izan behar da.
Zehaztasuna
- Telefono-zenbakiak, helbideak, datak eta izenak.
Ikuspegi profesionala
- Bereziki enpresaren beharrei erantzuteko egokitua.
- Ongi aurkeztua eta ongi idatzia.
Konfidentzialtasuna
- Enpresa bakoitzak aurkeztutako komunikazio-egoeraren analisia.
Egokitasuna
- Esportazio-komunikazioen inguruko gaiak hartzen
dagozkionak soilik, ez esportazioari dagozkion guztiak.
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ditu;

ez

hizkuntzari
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Ebaluazio-orriaren txostena

Guztira

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Egitura

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Zehaztasuna

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Analisia

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Egokitasuna

1
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___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Pragmatismoa

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

Objektibotasuna

1

2

3

4

5

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
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VII. ERANSKINA
Kontrataziorako elkarrizketa
Elkarrizketa-agenda
1. Esadazu zerbait zure esperientziari buruz... Azaldu iezadazu labur zure curriculuma.
2. Hitz egidazu pixka bat nazioartean izan duzun esperientziaz.
 Atzerrian lanik egin duzu edo bizi izan zara?
 Zerk eragin izan zuen horrek?
3. Enpresa-ikuspegi batetik, zer-nolako esperientzia izan duzu ETE-ekin / esportazioenpresekin?
4. Zer motatako komunikazio-/kultura-arazori egin behar izan diozu aurre alde horretatik?
5. Negoziaziorako kultura-ikuspegi desberdinak zituzten han? Nola gainditu zenuen hori?
6. Zer-nolako gauzak bilatuko zenituzke komunikaziorako hizkuntza-azterketa batean?
7. Zer hizkuntza dakizkizu, eta zer maila duzu haietako bakoitzean?
8. Zer esperientzia duzu ikuskaritzan / txostenak idazten?
9. Zergatik iruditzen zaizu egokia izan zintezkeela ikuskari izateko?
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VIII. ERANSKINA
AHOLKULARIAK TREBATZEA
1. Komunikazio-estrategia (1 ordu)
Zerk osatzen du komunikazio-estrategia?
2. Azterketarako prestatzea (2 ordu)
a. azterketa saltzea
Enpresei azterketa nola saldu behar zaien azaltzeko eztabaida
–
–
–
–
–
–
–

saltzeko teknikei buruzko hitzaurre laburra
nor konbentzitu behar dugun
enpresek azterketa nahi izateko arrazoia
onura garrantzitsuak identifikatzea
ohiko oztopoak gainditzea;
hasierako azterketa ez ezik pakete osoa saltzea
bitartekariek zer eragileri erreparatu behar dioten, LCA azterketa
bat bideratu dezaketelako
Aztertu esportzatzaile-talde bati eta bitartekari-talde bati aurkezpena egiteko eta
banakako aukera.
b. azterketa egin aurretik
Enpresari buruzko informazioa bildu, bai dokumentazio-lana eginez, bai ikerketa
orokorraren bidez, bai aurretiko bilera eginda (telemarketinean erabiltzen diren
ohartxoak)
–
–
–
–
–
–
–

saltzeko teknikei buruzko hitzaurre laburra
enpresei prozesua azaltzea
ikuskaritza egin aurreko onlineko tresna erabiltzea
azterketaren irismena zehaztea (geografia, jendea, produktuak)
azterketaren helburuak garatzea
ikuskariaren eta bezeroaren arteko harremana eraikitzea
jokabide-kodea

c. bitartekariak ulertzea
-
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Lotura komertzialen eta beste gobernu-agentzia batzuen egitura
Nazioarteko negozioen ikuskarien motibazioek jokatzen duten
papera
Erabilitako akronimoen glosarioa
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3. Azterketari ekitea (8 ordu)
Atalik zabal eta garrantzitsuena da. Guztiz gomendatzen da jarduera interaktiboak
erabiltzea, hala nola eztabaida irekia, lantegiak eta rol-jokoa.
Ahozko komunikazioa aztertzea (telefonoa)
1) Ahozko komunikazioaren ikuspegi orokorra
- Telefonozko salmenta, jarraipen-deiak
- Harreragileak/telefonogunea
- Harremanen eraikuntza eta arazo-konponketa
- Kontsulta teknikoa: laguntzarako telefonoa, saldu osteko laguntza
2) Komunikazio-hutsuneen ebaluazioa; gaitasunak eta ezagutza
- Gaitasunen ebaluazioa
- Gaitasunaren hizkuntza-estandar nazionalak
3) Trebakuntza bidezko irtenbideak – hizkuntza-trebakuntza
- Trebakuntza-ikastaro motak (labur trinkoa, luzea, atzerrian)
- gaitasunak eta jarduera
4) Trebakuntza bidezkoak ez diren irtenbideak aztertzea
- Langile hizkuntza anitzekoak kontratatzea
- Telefonozko lanetarako hizkuntzak dakizkitenak azpikontratatzea
- Aldi bereko interpretazioa, telefono bidez
5) Laguntza gehiagorako erreferentziak: erreferentzia-iturriak, BLIS, tresnak, gidak.
6) Kasu-azterketak
Idatzizko komunikazioak aztertzea
1) Idatzizko komunikazioaren ikuspegi orokorra
- Korrespondentzia: salmenta-gutunak, fakturak, mezu elektronikoak, faxak
- Erakusketetarako gonbidapenak
- Salmentak/sustapen-literatura/berripaperak/prentsa
- Posta elektronikoa
- Aurrekontuak
- Literatura teknikoa, eskuliburuak
- Esku-orriak
- Txikizkako salmenten bidalketak (legeria eta arauak)
- Atzerriko prentsaren azterketa eta merkatu-ikerketa
2) Komunikazio-beharrak aztertzea
- Enpresari dagokionez; langileari dagokionez eta itzulpen-motaren arabera
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-

Funtzioak, postuak, jendea

3) Trebakuntza bidezko irtenbideak
4) Trebakuntza bidezkoak ez diren irtenbideak:
- Itzultzaileak hautatzea
- Hizkuntza anitzeko itzulpen-proiektuak kudeatzea
- Hizkuntza anitzeko etiketak erabiltzea
- Glosarioak
- Hornitzaileak kudeatzea
- Itzulpenak gordetzea eta berrerabiltzea
5) Laguntza gehiagorako erreferentziak: erreferentzia-iturriak, tresnak, gidak (BLIS
datu-basea)
6) Kasu-azterketak
Pertsonen arteko interakzioak (bilerak)
1) Pertsonen arteko interakzioen ikuspegi orokorra
- Azokak eta erakusketak
- Atzerriko bisitak eta bilerak
- Mintegiak
- Britainia Handira bisitan joandako atzerritarren harrera
2) Pertsonen arteko interakzioa aztertzea
-

Enpresari dagokionez; langileari dagokionez eta motaren arabera

-

Funtzioak, postuak, jendea
Beharrak interpretatzea
Negozioetarako hizkuntza ingelesa dela onartzea

3) Trebakuntza bidezko irtenbideak
-

Hizkuntza-ikastaroak, etab.

4) Trebakuntza bidezkoak ez diren irtenbideak
-
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Interpreteak hautatzea
Hizkuntza dakitenak kontratatzea edo erabiltzea
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5) Laguntza gehiagorako erreferentziak: erreferentzia-iturriak, tresnak, gidak (BLIS
datu-basea)
6) Kasu-azterketak
Kulturari dagokionez aintzat hartu beharrekoak
1) Negozioak atzerrian egiteak duen kultura-inpaktuaren ikuspegi orokorra
- Bezeroarekiko harremana kudeatzea
- Formak, koloreak, markak, materialak eta abar erabiltzea
2) Kultura-beharrak aztertzea
- Enpresari dagokionez; langileari dagokionez eta motaren arabera
- Funtzioak, postuak, jendea
3) Irtenbideak proposatzea (trebakuntza bidezkoak eta trebakuntza bidezkoak ez
direnak)
- Kulturari buruzko informazio-saioak
- Bisitetarako prestatzea
4) Laguntza gehiagorako erreferentziak: erreferentzia-iturriak, tresnak, gidak (BLIS
datu-basea)
5) Kasu-azterketak

Webguneak lokalizatzea
1) lokalizazioaren garrantzia / ohiko oztopoak
2) dauden webguneen indarguneak eta ahultasunak aztertzea
3) irtenbideak identifikatzea
-hitz gakoak erabiltzea
-atzerriko bilaketa-motorrak dituzten webguneetan erregistratzea
-hornitzaileak
- autolaguntza
4) kasu-azterketak / lokalizazioen adibide onak
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Azterketa egituratzea
Hemen, azterketa bat nola gidatuko dugun azaldu behar diegu ordezkariei, ereduak
aipatuz.
1) herrialdeak
2) jarduerak (erakusketak, literatura, hitzaldiak, banatzaile-aukeraketa)
3) parte-hartzaileak (saltzaileak, teknikariak, kontratugileak, kontugileak, bidaltzaileak,
etab.)
Halaber, informazioa biltzeari eta analisia gauzatzeari buruzko orientazioa eman behar
diegu, eta bezeroarentzako gomendio egoki batzuk eman.

Ikuskaritzarako egiaztapen-zerrenda
- arazo jakinetarako irtenbideak
- agenda-ereduak
- AMIA analisian laguntzeko taulak erabiltzea
- egin litezkeen gomendioen zerrenda
- jarraitzeko aukerak
4. Erreferentziak (1 ordu)
-
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Informazio-iturriak, gomendatutako hornitzaileen izenak, eta dirulaguntzak edo finantziazioa
Atzerriko ikasleen hornitzaileen zerrenda, edo nola aurkitu/kontratatu
haiek unibertsitateetan
Webguneen hobekuntzak eta lokalizazioa
Kultura-informazioa
Ikuskariari ikuskaritzari ekiten laguntzeko eskuragarri dauden
baliabideak, hala nola erabilgarri izan daitezkeen webguneak, liburuak,
beste informazio-iturri batzuk eta web-tresnak.
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5. Amaierako txostenak idaztea (2 ordu)
-

-

Egitura, estilo eta abar estandarizatuak, komunikazioen esparru
nagusia ardatz hartzeko, esportazio-estrategietako gaietan eta
halakoetan galdu gabe.
Txosten baten eredua dugu.
Txostenak idazteko aholkuak
Txostenen ebaluazioa, haien alderdi hauek oinarri hartuta:
egitura, independentzia, profesionaltasuna, zehaztasuna,
objektibotasuna, analisi-logika, egokitasuna eta pragmatismoa.

6. Administrazioa (30 min.)
- Prozedurak (enpresa bezeroak / aholkulariak / bitartekarien eginkizuna)
- Eskaera-inprimakiak
- Fakturak
- Jarraipenak
- Gogobetetze-gutunak
- Kobratzea
-

Kalitatea bermatzeko neurriak
- Errendimendu-irizpideak
- Ikuskariak kontrolatzea
- Hileroko jarduera-txostenak

-

Iruzurraren aurkako neurriak

7. Bukaera
-
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Gero geratzen dena
Azterketari jarraitzea
Lagundutako azterketa
Akreditazioa eta erregistroa
Landutako gaien laburpena
Helburuak berrikustea
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IX. ERANSKINA
TREBAKUNTZAREN AMAIERAN ZER IKASI DUZU?

Ikasketaren emaitzak
-

Proiektuaren funtzionamendua
Enpresari edo bitartekariari proiektuaren helburuak eta xedea argi azaltzeko gai
izatea.

Bezeroa ulertzea
-

Egokitu mezua bezeroaren esperientzia eta gaitasunetara.
Enpresaren esportazio-estrategiekin zerikusia duten gaien berri izatea.
Enpresa txikien, ertainen eta handien ikuspegi-desberdintasunez jabetzea.

Komunikazio-estrategia
-

Esportazio-prozesuan komunikazioak duen garrantziaz jabetzea
Komunikazio-estrategia baten elementuez jabetzea
Kanpoko merkatu-mota desberdinetan izan daitezkeen esportazio- eta hizkuntzaeskaerak bereizteko gai izatea (hizkuntza-oztopo handiak eta txikiak)

Azterketarako prestatzea
-

Esportatzaile bat konfiantzaz konbentzitzea azterketa batek dituen onurez
Nork bere burua azterketa baterako nola prestatu behar duen jakitea
Azterketa jokabide-kodea betez gidatzea

Azterketari ekitea
-

Enpresa baten azterketa haren instalazioetan egitean konfiantzaz jokatzea.
Enpresak eta langileek komunikazio-bideetan dituzten indarrak eta ahuleziak
identifikatzeko gai izatea:
idatzizko komunikazioan, hitzezkoan, pertsona artekoan, posta elektronikoan eta
kulturalean.
Ahulezia horiek gainditzeko dauden trebakuntza bidezko irtenbideak eta trebakuntza
bidezkoak ez direnak ezagutzea.
Hornitzaile- eta informazio-iturriak ezagutzea.
Testuinguru jakinetan hizkuntza ezberdina erabiltzearen egokitasunaz jabetzea.
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Erreferentziak
-

Jakitea nora jo esportazio-komunikazioen ikuskaritzaren eremuko garapenetan
egunean egoteko.

Txostenak
-

Txosten argi, zehatz eta laburrak idaztea, bildutako informazioa, enpresaren
helburuak eta identifikatutako indarguneak eta ahulguneak zehaztuz, eta enpresari
irtenbide potentzialak eta lehenetsiak proposatuz.

Administrazioa
-

Azterketak erraz eta eraginkortasunez egitea, haiek eskatzen dituzten enpresei ahalik
eta oztoporik gutxien eraginez.

Ezagutza
-

Komunikazio-estrategiak
Esportazioa oro har
Merkatuari buruzko ezagutza
Soluzio potentzialen ezagutza
Jokabide-kodearen ezagutza

Trebetasunak
-

Txostenak idazteko trebetasuna
Antolaketa-trebetasunak
Pertsonen arteko harremanetarako trebetasuna
Gaitasun analitikoa

Gaitasunak
-

Profesionaltasuna
Komunikatzeko gaitasunak
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Ezagutza
Komunikazio-estrategiak
Enpresek atzerriko herrialdeekin nazioarteko merkataritzan eraginkortasuna lortzeko
erabiltzen dituztenak; adibidez, ahozko eta idatzizko komunikazio-fluxuetan erabiltzen
dituztenak; adibidez, posta elektronikoa; gutunak; telefonoa; faxa; lehenengo
harremanetarako (harrera-lanetarako) hizkuntza-gaitasuna, eta negoziazio-estrategiez
jabetzea.
Oharra: Ikuskariak ulertu behar du komenigarria izan daitekeela testuinguru eta egoera jakin
batzuetan beste hizkuntza batzuk erabiltzea. Enpresek hizkuntza-estrategietan dituzten ohiko

gabeziak eta akatsak zein diren jakin behar du.
Esportazioa oro har
Ikuskariak enpresen esportazio-estrategiekin zerikusia duten gaien berri izan behar du
(esportatzaile erreaktiboak vs proaktiboak, esportatzeko ahalmenaren bilakaera eta
esportazio-gaitasuna, dokumentazioarekin erlazionatutako kontuak, esportazio-salmentei
laguntzeko enpresak dituen egiturak); ikuskariak enpresa txikien, ertainen eta handien
ikuspegi-desberdintasunak ulertu behar ditu.
Merkatuari buruzko ezagutza
Ikuskariak gai izan behar du kanpoko merkatu-mota desberdinetan izan daitezkeen
esportazio- eta hizkuntza-eskaerak bereizteko (adibidez, EBra esportatzea vs itsasoz
haraindiko herrialdeetara esportatzea); hizkuntza-oztopo handiak dituzten merkatuak,
kultura-oztopo handiak eta txikiak dituzten merkatuak.
Soluzio potentzialen (eta jarraibideen) ezagutza: Hizkuntza-arazoak dituzten enpresei
laguntzeko herrialde honetan eskura dauden laguntza-zerbitzuak ezagutu behar ditu.
Soluzio potentzialak: itzulpena (eta horrekin erlazionatuak dauden konpromiso-oinarriak);
interpretazioa; trebakuntza; hizlari natiboak kontratatzea, etab.)

Jokabide-kodearen ezagutza
Ikuskariak berrikuspen-prozesuaren jokabide-kodea eta printzipioak ezagutu behar ditu.
Trebetasunak
Txostenak idazteko trebetasuna
Ikuskariak gai izan behar du modu argi eta laburrean idazteko, jendearen beharren arabera
estiloa aldatuz; adibidez, enpresa txikietara edo handietara egokituz. Ikuskariak gai izan
behar du bilera-egunak eta -orduak idazteko eta baieztatzeko, egindako kontsultei azkar eta
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eraginkortasunez erantzuteko, fakturak bidaltzeko, bileren erregistroak gordetzeko eta, oro
har, bezeroekiko harremanean jokabide profesionala izateko.
Antolaketa-trebetasunak
Ikuskariak gai izan behar du antolaketa pertsonaleko trebetasunak dituela frogatzeko;
adibidez, denboraren kudeaketa. Ikuskariak erakutsi behar du badagoela plan edo asmo bat
ikuskaritza-egunerako, eta enpresari aurrez jakinarazi behar dio ikuskaritzarako zer
antolaketa edo neurri bete behar dituen bezeroak; hala ere, malgutasunez jokatu behar du
bezeroaren beharrak edo une bakoitzeko egoeraren araberako beharrak betetzeko.
Pertsonen arteko harremanetarako trebetasuna
Ikuskariek pertsonenganako sentiberatasuna erakutsi behar dute, bai eta haien beharrak
zein diren badakitela adierazi ere; askotariko pertsona-motetara egokitzeko gai izan behar
dute, ikuspegia aldatuz, galderen ildoa aldatuz (adibidez, leunduz) eta zenbait egoerarekiko
sentiberatasuna erakutsiz, une oro gogoan izanik aukera-berdintasuna eta/edo enpresan
izan daitezkeen komunikazio-oztopoak (adibidez, minusbaliotasunen bat duten langileekin
aritzea, bertakoak ez diren solaskideekin aritzea eta abar).
Ikuskariek gizalegez, konfidentzialtasunez eta diskrezioz jokatu behar dute, eta, gauza
guztien gainetik, profesionaltasuna erakutsi behar dute bezeroekin tratatzea eta aholkuak
ematean.
Gaitasun analitikoa
Ikuskariek gai izan behar dute bai enpresaren beharrak aztertzeko bai arazoen ikuspegi
orokorra eta proposatzen diren irtenbideak hizkera argian idatziz aurkezteko.

Gaitasunak
Profesionaltasuna
Ikuskariek gai izan behar dute enpresaren beharretara egokitutako aholkularitza-zerbitzua
emateko; enpresak lanaren kalitatean konfiantza izateko behar besteko konfiantza izan behar
du ikuskariak bere buruarengan zerbitzu hori ematean. Horrez gainera, zintzoak izan eta beste
espezialista batzuen aholkua behar dutela jabetu behar dute, eta, halakoetan, hori argi
onartu.
Komunikatzeko gaitasunak
Ikuskariak gai izan behar du enpresarekin modu ireki eta argian komunikatzeko, haien
beharretara egokitu behar du, eta egoerari buruzko ikuspegi argia eman. Ikuskariek erakutsi
behar dute gai direla era askotako langileekin lan egiteko, inori buruz gaizki hitz egin gabe edo
inor kritikatu gabe.
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X. ERANSKINA
Erresuma Batuko enpresa baten LCA eskaera-inprimaki bat
ESPORTAZIOETAKO KOMUNIKAZIOEN
AZTERKETA
ENPRESA-ESKAERA
ECR erref. zk.
Eskatzailearen datuak
Data:
Enpresaren izen-osoa:
Helbidea:

Telefonoa:
Helbide elektronikoa:
Webgunea:
Harremanetarako pertsonaren
izena:
Harremanetarako pertsonaren
kargua:
Enpresa sortu zen urtea:
BEZaren erregistro-zenbakia:
Enpresaren erregistro-zenbakia:
Negozio-produktu edo -zerbitzu
nagusiak:
Urteko fakturazioa:

Posta-kodea:
Faxa:

Langile-kopurua:

£

Esportazio-fakturazioa:

£

Eskaera
1) Enpresak bi urte baino gehiago daramatza
salerosketan?

Bai

Ez

Bai

Ez

3) Enpresa talde handiago baten parte da?
Ikusi Argibideak.

Bai

Ez

4) Enpresaren produktu (edo zerbitzu) gehienak
Erresuma Batukoak dira?

Bai

Ez

5) Enpresak esportatzen ditu dagoeneko bere produktuak
(edo zerbitzuak)?

Bai

No

6) Oraindik esportatzailea ez bazara, baduzu
esportatzeko asmorik?

Bai

No

2) Enpresak 250 langile baino gutxiago ditu?
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Helburuak
Adierazi, labur, esportazioetako komunikazioen azterketa bat eskatzeko arrazoiak.

Adierazpena
Enpresaren izenean sinatzeko eskumena duen pertsona batek sinatu behar du inprimaki hau, eta
pertsona horrek hauek baieztatzen ditu:
- inprimakian jarritako informazioa zuzena dela;
- BCCk izendatutako ikuskari erregistratu batek esportazioetako komunikazioen azterketa egin dezan
eskatzen duela enpresak;
- enpresak onartzen duela ikuskaritzaren ordainsaria BCCri ordaintzea, ordainsariari dagokion BEZa
gehituta eta enpresari dagokion gobernu-laguntza kenduta;
- enpresak onartzen duela txostena jaso eta zazpi eguneko epearen barruan asebetetze-ziurtagiria
bete eta BCCri itzuliko diola;
- enpresak onartzen duela txostena ebaluatzeko informazio-eskaerei erantzungo diela.

Sinadura
Izena (BLOKEATU MAIUSKULAK)
Enpresan duen kargua
Eskaera honen data

Ziurtatu lan hauek egin dituzula:
- Enpresako txosten orokorren kopia bat erantsi duzu edo zure negozio-produktu edo -zerbitzuak
deskribatzen dituen webgune baten helbidea jarri duzu.
- Inprimaki honen kopia bat gorde duzu zuen erregistroetan.
- Argibideak gorde dituzu aurrerago erreferentzia gisa erabiltzeko.
- Ordainketa eskaera honekin batera bidaliz gero txekea erantsi duzu.
Nola izan zenuen esportazioetako komunikazioen azterketaren berri?

Bidali inprimaki hau eta eranskinak helbide honetara:
Esportazioetako komunikazioen azterketa
Britainia Handiko Merkataritza Ganberak
4 Westwood House
Westwood Business Park
Coventry
CV4 8HS

Harremanetarako:
tel.: +44 (0) 24 7669 4484
Faxa: +44 (0) 24 7669 5844
h.el.: ecr@britishchambers.org.uk
Esportazioei buruz, ikusi
www.chamberonline.co.uk-ko Export Zone

Britainia Handiko Merkataritza Ganberek esportazioetako komunikazioen azterketak egiten dituzte UK Trade & Investment-en izenean; UK Trade & Investment Erresuma
Batuko enpresei itsasoz haraindi negozioak egiten eta lurraldera inbertsioak erakartzen laguntzen dien erakunde nagusia da.
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XI. ERANSKINA
Ikuskaritza egin aurreko galdera-sorta
Eskerrik asko komunikaziorako hizkuntza- ikuskaritza kontratatzeagatik. Ezin lagungarriagoa izango
zaigu zuk galdera batzuei erantzutea ikuskaritza egin aurretik. Galdetegi honen helburua denbora
aurreztea da, enpresaren "aurrekariei buruzko informazioa" ikuskaritza egingo dugun egunean
eskatzen ibili behar ez izateko, eta, bide batez, aurrez jakitea zenbat landu dezakegun egun
bakarreko hizkuntza-ikuskaritza batean.
Galdetegiak lau arlo nagusi hartzen ditu:
1.
2.
3.
4.

Uneko esportazioak
Esportazioan dabiltzan langileak eta enpresan dituzuen hizkuntza-gaitasunak
Informazio osagarria
Enpresaren ezaugarriak

1. UNEKO ESPORTAZIOAK:
Beheko taulan, hauek adierazi:





une honetan zer herrialdetara esportatzen duzuen
merkatu horretan salmentagatik urtean dituzuen sarrerak, gutxi gorabehera (€ edo guztizko
salmenten %)
merkatu horretan erabiltzen dituzuen salmenta-moduak; adibidez, banatzailea, agentea,
zuzeneko salmenta, esportazio-agentzia, webgunea
merkatu horrekiko harremanetan erabiltzen dituzuen hizkuntzak

Iruzkinak*: aipa ezazu merkatu horretako bezeroekiko komunikazioan zure ustez aipagarria den
edozer;
adibidez, 'oso zaila da telefonoz ulertzea', 'primeran egiten dute ingelesez', 'kulturazko gorabeherak
dauzkagu bezeroarekin'.
Zailtasunak*: eskaera-prozesu osoa kontuan hartuta —hau da, eskaera jasotzen denetik bezeroak
salgaia onartzen duen artekoa—, zenbat aldiz agertzen dira komunikazio-arazoak bezero arrunt
batekin?
INOIZ EZ/ NOIZBAIT / SARRITAN / ASKOTAN
*Nahiago baduzu, ikuskaritza-egunean partekatuko dugu informazio hau.
Estatua

Salmentak Salmenta- Hizkuntza Iruzkinak*
(edo %)
modua

adibidez, 200.000 €
Frantzia edo % xx
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Ingelesa

Arazoak hiztegi teknikoarekin

Zailtasunak*

NOIZBAIT
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2. ESPORTAZIOAN DABILTZAN LANGILEAK ETA ENPRESAN DITUZUEN HIZKUNTZAGAITASUNAK
Zerrendatu normalean enpresaren esportazioez arduratzen diren langileak.
Kasu bakoitzean, enpresan duen kargua adierazi, eta, atzerriko hizkuntzaren bat baldin badaki,
adierazi zer hizkuntza den eta zer maila duen. Adibidez:
HASIBERRIA / TARTEKO MAILA / AURRERATUA / ERRAZTASUNEZ HITZ EGITEN DU / NATIBOA DA
Langilea

Enpresan duen kargua

Hizkuntza eta maila (halakorik badu)

adibidez, Jon Agirre

Salmenta & Marketin
Saileko zuzendaria

Errusiera, tarteko maila

3. WEBGUNEAREN EGOKITZAPENA

a) Itzuli edo egokitu duzue webgunea esportazioak erakartzeko? Bai / Ez
b) Zenbat hizkuntzatan dago zuen webgunea, gaur egun?
1

2

3

4

5

6

7

8

c) Zer hizkuntza dira horiek?
1)
2)
3)
4)
5)

6)
7)
8)
9)
10)
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4. INFORMAZIO OSAGARRIA

Baduzue enpresa sustatzeko dokumentazio, eskuliburu, eragiketa-instrukzio edo abarrik
atzerriko hizkuntzaren batean? Hala bada, zehaztu:
Dokumentu-mota

Hizkuntza(k)

adibidez, salgaien esku- alemanez, frantsesez
orria

Beste galdera batzuk:
a) Baduzue prozedurarik atzerriko hizkuntza batean datozen agiri idatziak kudeatzeko?
Ez

Bai /

b) Baduzue prozedurarik ingelesez hitz egiten ez dutenen telefono-deiei erantzuteko?
Ez

Bai /

e) Besterik eransteko?

Enpresaren izena:
LCA erreferentzia-zk.:
Kontaktua:
Kargua:
Telefono-zenbakia:
Helbide elektronikoa:
Ikuskariaren datuak:
Izena:
h.el.:
Berrezarri

Bidali
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XII. ERANSKINA

Ikuskaritza egin osteko galdetegia

LCA: 0567
Komunikaziorako hizkuntza-aholkularitza

Galderei erantzuteko, erabili, mesedez, bost puntuko eskala hau. Iruzkinetan, interesgarri iruditzen
zaizun guztia jaso dezakezu.
1.
2.
3.
4.
5.

Inola ere ez
Erdizka
Egoki
Oso egoki
Ezin egokiago

1. Komunikaziorako hizkuntza-ikuskariak
nola bete ditu ezaugarri hauek? Eman ezazu
1etik 5era bitarteko puntuazio bat

Iruzkinak

1

2

3

4

5

Inpartziala eta objektiboa izan da

1

2

3

4

5

Argi adierazi ditu gauzak

1

2

3

4

5

Profesionala izan da

1

2

3

4

5

Organizatua

1

2

3

4

5

Zuk aipatutako herrialdeei buruzko
informazioa baduela erakutsi du

1

2

3

4

5

Zuk aipatutako komunikazio-modu eta kanalei buruzko informazioa baduela erakutsi
du

1

2

3

4

5

Sentikorra da / enpatia du

1

2

3

4

5
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2. Eman ezazu 1etik 5era bitarteko
puntuazio bat eta adierazi ikuskariak
zeregin hauek bete dituen zure ustez:
Behar bezain labur jokatu du

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Zer egitera doan azaldu du

1

2

3

4

5

Garaiz bidali ditu gauzak

1

2

3

4

5

Konfidentzialtasuna transmititu du

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

Eztabaidatutako gauzei egokitzen zaizkie

1

2

3

4

5

Argiak izan dira, eta badakizu zer egin behar
duzun inplementatzeko

1

2

3

4

5

3. Txostena irakurri ondoren, esan
aholkulariak emandako gomendioek
zenbateraino betetzen dituzten ezaugarri
hauek. Eman ezazu 1etik 5era bitarteko
puntuazio bat:
Egokiak dira zurea bezalako enpresa
batentzat
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Baieztatzen dut Komunikaziorako Hizkuntza Aholkularitza jaso dugula, guk eskatutakoaren arabera,
eta baieztatzen dut amaierako txostena jaso dugula.

Iruzkinak (baldin bada):

Sinadura _______________________________________

Data: …………………………………………….

Izena: …………………………………………….

Kargua: ………………………………………….

Enpresa: ………………………………………..
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XIII. ERANSKINA

Enpresaren autoebaluazio-galdetegia
Hemen behean, hainbat galdera aurkituko dituzu, zure enpresan egin berri den komunikazioikuskaritzan agertu diren hiru alor nagusiei zuzenduak. Espero dugu komunikazio-ikuskaritzan agertu
diren arazoak hobeto ezagutzen lagunduko dizuetela, baita enpresaren komunikazioa hobetzeko zer
urrats eman ditzakezuen erabakitzen ere.
1. Ikuskaritza egin ondoren, beste era batera begiratzen diezue komunikazioak zuen enpresan
jokatzen duen paperari?
a) Bai
b) Ez
Azaldu zergatik.

2. Ikuskaritzak argitu du aldez aurretik hautemana ez zenuen komunikazio-arazorik?
a) Bai
b) Ez
Baietz erantzun baduzu, azaldu zer argitu duen, eta arazo hori zuzendu daitekeen.

3. Ikuskaritzak lagundu dio enpresari komunikazioa hobetzen?
a) Bai, barruan
b) Bai, kanpoan
c) Bai; bai barruan, eta bai kanpoan
d) Goiko bat ere ez
Azaldu zergatik.
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4. Zuen enpresak badu hizkuntzak kudeatzeko estrategiarik?
a) Bai (erantzuna baiezkoa bada, joan 6. galderara)
b) Ez
5. Zuen enpresak hizkuntzak kudeatzeko estrategiarik ez badu, halako estrategia bat
inplementatzeko asmotan zaudete?
a) Bai
b) Ez
Erantzuna baiezkoa bada, noiz inplementatu nahi duzue?

6. Langileek atzerriko hizkuntzetan aritzeko duten gaitasunaren ebaluazioa ikusi ondoren, berriz
aztertu duzu langileek atzerriko hizkuntzetan trebatzeko zer aukera duten?
a. Bai
b. Ez
Baietz erantzun baduzu, atzerriko hizkuntzetan trebatzeko agendan zer aldaketa egitea
ari zara aztertzen?

7. Ikuskariak egin du gomendiorik enpresaren webgunea hobetzeko?
a. Bai
b. Ez
Baietz erantzun baduzu, zer aldaketa egiteko gomendatu du (laburbildu)?

8. Uste duzu etorkizunean beste ikuskaritza bat egin zenezakeela?
a. Bai
b. Ez
Ezetz erantzun baduzu, zergatik ez?
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Espero dugu autoebaluazio-galdetegi hau lagungarria izatea eta zuen enpresak aurrerantzean
komunikazio-planean zer urrats egin behar dituen zehazten lagundu izatea. Mugaz haraindiko
merkataritzan arrakasta izatea opa dizuegu.
Ikuskari-taldea
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XIV. ERANSKINA

Aukera-berdintasunerako politika

Komunikazio-hizkuntzaren taldeak bazkide eta bezeroekin erabiltzeko aukeratu duen aukeraberdintasunerako politika da gure jokabide-kodea. Europako Konstituzioaren hitzarmenzirriborroaren II-21 artikuluan oinarritzen da: Diskriminaziorik ez:

1. Debekatua dago arrazoi hauengatik diskriminatzea: sexua, arraza, kolorea, jatorri etniko
edo soziala, ezaugarri genetikoak, hizkuntza, erlijio edo sinesmena, iritzi politikoa edo beste
era batekoa, gutxiengo nazional bateko kide izatea, jabetza, jaiotza, desgaitasunak izatea,
adina edo orientazio sexuala.
2. Konstituzioaren aplikazio-eremuan, eta haren xedapen zehatzen kalterik gabe, debekatu
egingo da nazionalitatea dela eta diskriminatzea.
"II-22 artikulua: Kultura-, erlijio- eta hizkuntza-aniztasuna
Batasunak errespetatu egingo du kultura-, erlijio- eta hizkuntza-aniztasuna
II-23 artikulua: Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna
Gizonen eta emakumeen arteko berdintasuna bermatu behar da alor guztietan, baita
enpleguan, lanean, eta ordainsarian ere.
Berdintasun-printzipioak ez du eragozten behar baino ordezkaritza txikiagoa duen sexuaren
aldeko abantaila jakinak ezartzeko neurriak jartzea eta mantentzea.
II-26 artikulua: Desgaitasunak dituzten pertsonen integrazioa
Batasunak aitortzen eta errespetatzen du desgaitasunak dituzten pertsonek badutela
laguntza-eskubidea beren burujabetasuna bermatzeko, integrazio sozial eta okupazionala
bermatzeko eta talde-bizitzan parte hartzeko."

Ez dugu diskriminatuko komunikazio- hizkuntzaren taldeko kiderik, lan-eskatzaile edo
langilerik edo zerbitzua ematen diogun bezero/erakunde/banakorik arrazoi hauek direla eta:
 generoa (hala nola sexua, ezkontza, genero-aldaketa);
 arraza (hala nola jatorri etnikoa, kolorea, nazionalitatea eta nazio-jatorria);
 desgaitasunak;
 orientazio sexuala;
 erlijioa edo sinesmena;
 adina.
Aukera-berdintasuna sustatu nahi dugu, diskriminazioa ezabatu, eta jazarpena desagerrarazi,
honela:
 Legearen kontra dauden nahiz bidezkoak ez diren diskriminazio guztiei aurka egingo
zaie.
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 Komunikazio-hizkuntzaren taldeko lan-eskatzaile edo langile eta kide guztiak eta
bezero edo erakunde/banako guztiak zuzen eta errespetuz tratatuko ditugu.
 Lanpostu hutsen berri aldi berean emango da barruan eta kanpoan, eta aukeraberdintasunari buruzko adierazpen bat izango dute iragarpen horiek.
 Lanpostu, promozio, trebakuntza edo beste edozer onuratarako hautaketa
gaitasunean eta trebetasunean oinarrituko da. Hautaketa-erabaki guztiak grabatuko
dira.
 Komunikazio-hizkuntzaren taldeko langile eta kide guztiei haien potentzial osoa
garatzen lagunduko zaie, eta banakoen gaitasun eta baliabideak guztiz erabiliko dira,
erakundearen eraginkortasuna maximizatzeko.
 Komunikazio-hizkuntzaren taldeko langile eta kide guztien betebehar legal eta
morala da ez diskriminatzea eta banako edo talderen baten aurkako diskriminazioen
berri ematea.
Gure konpromisoa:
 Ingurune bat sortzea, non aitortzen eta balioesten baitira banakakoen desberdintasunak eta
komunikazio-hizkuntzaren taldeko ikuskari, kudeatzaile eta kideen ekarpenak.
 Komunikazio-hizkuntzaren taldeko langile, ikuskari, kudeatzaile eta kide guztiek eskubidea
dute duintasuna eta guztiekiko errespetua sustatzen dituen ingurune baten parte izateko. Ez

da onartuko inolako larderia, jazarpen edo erasorik.
 Berdintasuna kudeatzeko era egokia da, zentzuzkoa dirudi.
 Gure berdintasun-politika ez betetzea jokabide gaiztotzat hartuko da, eta
diziplinazko prozedurak edo kidetza desgaitzea ekar dezake.
 Urtero aztertuko eta berrikusiko da politika hau.
Politika hau ondo inplementatzea han parte hartzen duten guztien kontzientziaren eta
konpromisoaren mende dago.
Beraz, komunikazio-hizkuntzaren taldeko ikuskari, kudeatzaile eta kide berri guztiei

argi adieraziko zaie beharrezkoa dela politika hori gure konpromisoaren barruan ezartzea.
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