Paketeria tailerra Irun Factory-n

Irungo Udalaren Promozio ekonomikorako departamenduaren proposamenez, eta Bidasoa
bizirik-en eskutik, abenduaren 11ean antolatu zen Irun Factoryn Paketeria tailerra, Irungo
txikizkako merkatariei zuzendua.
Eskuka, Ocio Creativok eskaini zuen tailerra, Marianen eskutik. Pertsonako 45 euroko
aurrekontua adostu zen berarekin. 10 plaza zeuden tailerrean izena emateko.
Tailerraren helburuak
Helburua da, bezeroek biziki baloratzen duten erantsitako balore hori produktuari
emateko, sormenez, modu erakargarrian eta zuzentasunez biltzen eta manipulatzen
ikasteko tailerra eskaintzea Irungo merkatariei.
Paketeak edota opariak erraztasunez eta azkartasunez biltzeko teknikak, trikimailuak eta
aholku praktikoak deskubritzea.
Edukiak







Produktuak biltzeko eta aurkezteko material egokiaren aukeraketa
Kolorea: sailkapena eta psikologia
Paketerian erabiltzen den material klasikoa
Dekoratzeko material desberdinak
Papera (kraf, gofratua, zelofana, zeta, iztukatua, pinotxo, metalizatua, etab.)
Lazoak (zintak, rafiak, lokarriak, etab.)











Poltsa (plastikoa, papera, ohiala, fantasia, luxuzkoa eta organtza)
Etiketak
Osagarriak eta fantasia
Makinak eta lan tresna lagungarriak
Opari ekonomikoak eta harridurazkoak
Adin desberdinentzako paketeak
Ospakizun desberdinentzako paketeak
Pakete sofistikatuak
Bilgarri ausartak eta korporatiboak

Eduki praktikoak


Proiektu desberdinak egin, kutxekin, lazoekin, paperekin nahiz etiketekin eta
saltokiaren markari aplikatu.

Tailerraren iraupena eta besteak
 Hiru orduko tailerra
 Irun Factoryn
 10-15 bitarteko taldeak

Merkatari parte hartzaileak
Deialdi irekia burutu ondoren mailinga eginez Irungo merkatari guztien artean, erantzuna
berehalakoa izan zen. Arratsalde batean, eskuragarri zeuden hamar plazak bete ziren eta
arrakasta ikusita 13 plazara zabaldu zen deialdia.
1. Gema Ruiz/Jose Mari Lapitz Candy cakes
2. Maria Teresa Macias Gomez Hontza bigarren eskuko arropa denda
3. Virginia Saura Natuvis Ekomarket (baja de última hora)
4. Rosa Martin Jañez Papeleria Mayre
5. Ane Sanchez Azabal Picking Pack Irun
6. Tina Miñes Torres Persianas Luis
7. Alazne Mandialdua Vinoteca Mendibil
8. Marta Echepare Orlegi productos ecológicos
9. Laura Robira Salgueiro Merceria Dori
10. Thais Barreiro Martinez Farmacia Luis Garcia Eguimendia
11. Dolores Barrio Farmacia Barrio Ormazabal
12. Idoia Artola Michelena Floristería Dana
13. Nanas Boutique infantil

Balorazioa
Parte hartzaileen gehiengoa emakumezkoak ziren, bat izan ezik. Merkatarien bakorazioa
ahobatekoa izan da eta oso begi onez ikusi dute Udaletxearen ekimen hau. Oso momentu
atsegina izan zen.
Parte hartzaileek ondorengo esparruak baloratu dituzte:

Jasotako arreta
Formatzailea
Emandako materiala
Ikasitako edukien erabilgarritasuna
Irun factory
Ikastaroaren iraupena
Ikastaroaren balorazio orokorra
¿Espero zenuena jaso duzu?
¿Ikasitakoa zure laneran aplikatuko al duzu?
Parte hartzaileak 8tik gorako notak jarri dizkiote tailerrari, arlo guztietan gainera.
Balorazio orokorra oso positiboa izan da.
Hala ere, ia merkatari guztiek azpimarratu dute ikastaroa eskaintzeko aukeratutako lekua
etzela egokiena, oso hotza eta deserosoa zelako. Ikastaroaren iraupenari dagokionez,
adierazi dute nahiko motza gelditu zela.

