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1. SARRERA 

 

Euskadiko Teknologia Parkeen Sarearen 2017-2020 Plan Estrategikoaren helburuetako bat 

bezeroak fidelizatzea da eta hori lortzeko ildo estrategiko gisa ezarri dugu «instalatutako 

enpresa eta entitateekiko gertutasun handiagoa sortzea haien beharrak eta hazteko aukerak 

detektatu eta horiei erantzuteko». Era berean, eta plangintza estrategiko horren 

testuinguruan, Parkeen Sarea Kudeaketa Aurreratuaren Eredua ezartzeko prozesuan 

murgilduta dago 2017tik. Eredu horren arabera, bezeroak kudeaketa-sistemaren funtsezko 

atal dira. 

 

Zerbitzuak behar bezala eskaintzen direla egiaztatzeko, Arabako Teknologia Parkeak 

(aurrerantzean, Parkea) azterlan bat egin du bezeroen asebetetze mailaren inguruan eta 

asebetetzea aztertu du enpresei eta 2018ko ekitaldian areto-zerbitzuen erabiltzaile izan direnei 

erreparatuta. Helburua asebetetze maila ezagutzea eta hobekuntzak egiteko ohar eta 

iradokizun guztiak jasotzea da, hala, eskaintzen diren zerbitzuak hobetzeko. 

 

Azterlana egiteko, mailing bat bidali diegu Parkean instalatutako enpresei eta web euskarriko 

galdetegirako esteka bat bidali diegu, datuak azkar eta erraz bete ahal izateko. Era berean, 

galdetegi bat bidali diegu areto-zerbitzuaren erabiltzaileei ere, haien asebetetze mailaren berri 

izateko. Bi inkestetan, 0tik 10erako zenbakizko eskala erabili dute balorazio-metodo gisa. 10: 

oso gustura eta 0 batere gustura ez.  

 

Gainera, edozeinek egin ditzake kontsultak, erreklamazioak edo iradokizunak Parkeko 

webgunearen “Kontaktua” atalaren bidez. 

 

Parkearen jarduera bere osotasunean baloratu ahal izateko, Parkeak eskaintzen dituen balio 

erantsiko zerbitzuak ebaluatzeko lau galdera dituen blokea txertatu dugu. Galderak 

enpresetako lehiakortasuna hobetzeko zerbitzuetan, profesionalentzako zerbitzuetan, zerbitzu 

osagarrietan eta gizarteari zuzendutako jardueretan oinarrituta daude. 

 

 

2. ANALISIA 

 

Azterketa egin dugu Parkean instalatutako enpresek zerbitzuen asebetetzearen inguruko 

galdetegiari emandako erantzunen inguruan:  

 

Ebaluazioaren emaitzak “esanguratsuak” izan daitezen, desiragarria da betetako galdetegi 

kopurua, gutxienez, Parkeko enpresen % 30en baliokidea izatea.  

 

Lortutako erantzunen maila % 44,56koa izan da eta horrek agerian uzten du lagina nahiko 

adierazgarria dela. 
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3. 2018AN INSTALATUTAKO ENPRESENTZAKO GALDETEGIAREN EMAITZA ETA 

BILAKAERA 

 

Hemen jaso dugu, taula batean, inkestaren emaitza orokorra, item-galdera bakoitzak 

eskuratutako batez besteko balorazioa eta 2015, 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietan izandako 

bilakaera. 

 

Laginaren ehunekoa % 35,5 % 36,0 % 38,4 % 44,56 

  2015 2016 2017 2018 

 ERABILTZAILEARI ARRETA 8,98 8,88 8,64 8,86 

 1 - TELEFONO BIDEZKO ARRETA ETA LANGILEEN ERANTZUNA 9,05 8,83 8,73 8,83 

 2 LANGILEEN ADEITASUNA / LAGUNTZA EMATEKO JARRERA -- 9,03 8,82 9,18 

 3 -  LANGILEEN AZKARTASUNA ETA ERAGINKORTASUNA 8,92 8,77 8,38 8,56 

AZPIEGITURAK ETA ERAIKINAK 8,12 8,19 8,27 8,32 

 4 - URBANIZAZIOA -- 8,46 8,47 8,56 

 5 - ERAIKINAK ETA INSTALAZIOAK 8,15 7,97 7,93 8,02 

 6 - AUDITORIOA ETA BILERA GELAK 8,45 8,47 8,67 8,65 

 7 - ERAIKINEN SEINALEZTAPENA -- 7,56 7,94 7,97 

 8 - URBANIZAZIOAREN SEINALEZTAPENA (SARRERAK ETA BARNEALDEA) 7,67 7,37 7,76 7,88 

 9 - APARKALEKUAK 7,92 8,23 8,36 8,10 

 10 - ELURRA KENTZEKO ZERBITZUA 7,96 8,22 8,38 8,28 

 11 - PARKEAREN KONTSERBAZIO OROKORRAREN EGOERA -- 8,37 8,61 8,73 

 12 - INGURUNEAREN EGOKITASUNA ZURE ENPRESARAKO 8,52 8,40 8,33 8,68 

BALIO ERANTSIKO ZERBITZUAK ETA EKINTZAK -- -- -- 7,66 

13 - ENPRESEN LEHIAKORTASUNA HOBETZEKO ZERBITZUAK (networkinga, 
lankidetzako inguruneak, lankidetza) -- -- -- 7,42 

14 - PROFESIONALENTZAKO ZERBITZUAK (informazio-jardunaldiak, 

prestakuntza, SPRI antenak) -- -- -- 7,86 

15- ZERBITZU OSAGARRIAK (gizarte eta kirol arloko ekimenak, Udalekuak, 
Mobildesk) -- -- -- 8,00 

16- GIZARTEA (bokazio zientifikoak bultzatzeko ekintzak eta abar) 
-- -- -- 7,34 

ZERBITZU OROKORRAK 7,69 7,74 7,72 7,75 

 17 - TEKNOLOGIA PARKEKO HARRERA -- 8,74 8,50 8,65 

 18 - AUDITORIOA ETA BILERA GELAK ALOKATZEKO ZERBITZUA 8,29 8,32 8,22 8,38 

 20 -  SEGURTASUNA ETA ZAINTZA 8,89 8,69 8,78 8,90 

 21 - GORABEHEREN KUDEAKETA ETA MANTZENTZEA 8,19 8,13 8,28 8,35 

 23 - TELEKOMUNIKAZIOAK (ZUNTZ OPTIKOA, WIFIA, i2Basque, 
EDUROAM…) 7,26 7,71 7,62 8,19 

 22 - ERAIKINEN GARBIKETA ZERBITZUA 8,00 8,34 8,39 8,35 

 24 - WEBGUNEA (www.parke.eus) 7,92 8,00 7,55 7,92 

 25 - EUSKOTEK ALDIZKARIA 7,84 8,00 7,50 7,69 

 27- ENPRESA ALDIZKARIA 8,33 8,27 8,20 7,87 

 26 - SARE SOZIALAK (Facebook, Twitter, Youtube, sare sozialak) 7,81 7,52 8,09 7,48 

 28 – AUTOBUSAK 4,56 5,25 5,00 5,82 

 29 – JATETXEA 6,77 6,49 6,55 5,45 

 PARKEAREN IZAERA BERRITZAILEA -- -- 7,67 7,87 

ASEBETETZE OROKORRA 7,93 8,09 8,06 8,23 
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Grafikoan ikus daitezke 2018ko galdetegien inguruko item-galdera bakoitzeko balio orokorrak. 

Gorriz markatuta daude 7ko helburura iritsi ez diren itemak; urdinez, 7ko helburua gainditzen 

dutenak, eta berdez, 8 baino puntuazio altuagoak lortu dituztenak. 

 

 

 

Ondorengo grafikoan ikusiko dugu zer bilakaera izan duen atal bakoitzak (item-galdera 

multzoa arloka) 2015, 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietan eta batez besteko puntuazio orokorra 

ere bai. 
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Inkestako atalei emandako pisuari dagokionez, hona hemen datuek emandako emaitzak: 

 

 

Alokairuan 
dauden 

enpresak 

Eraikin 
propioa 
duten 

enpresak 

% 
orokorra 

ERABILTZAILEARI ARRETA % 31,58 % 13,64 % 21,95 

AZPIEGITURAK ETA ERAIKINAK % 15,79 % 22,73 % 19,51 

BALIO ERANTSIKO ZERBITZUAK ETA EKINTZAK % 21,05 % 27,27 % 24,39 

Zerbitzu orokorrak % 31,58 % 36,36 % 34,15 
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4. 2018AN ARETOEN ERABILTZAILE IZANDAKOENTZAKO GALDETEGIAREN EMAITZA 

ETA BILAKAERA 

Parkeko aretoen erabiltzaileei bidali diegu galdetegia ekitaldi bakoitzaren amaieran. 

Ondorengo taula honetan jaso dugu inkestaren emaitza, item-galdera bakoitzak eskuratutako 

batez besteko balorazioa eta 2015, 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietan izandako bilakaera. 

  2015 2016 2017 2018 

BEZEROARENTZAKO ARRETA ZERBITZUA 9,4 8,8 9,5 8,8 

1- Telefono bidezko arreta 9,3 8,7 9,6 8,7 

2- Aretoen koordinatzailearen arreta 9,4 8,9 9,4 8,9 

3- Langileen adeitasuna, azkartasuna eta 

eraginkortasuna 
9,6 8,9 9,6 8,9 

AZPIEGITURA 8,7 8,4 8,7 8,4 

4- Aretoetako azpiegitura 8,7 7,9 8,7 7,9 

5- Aretoetako mantentze-lanak eta garbitasuna 8,9 9,0 8,9 9,0 

6- Altzarien mantentze-lanak eta garbitasuna 8,6 8,7 8,6 8,7 

7- Ikus-entzunezko baliabideak eta baliabide 

teknikoak 
8,7 8,2 8,7 8,2 

8- Catering zerbitzua (coffee breaks, lunch...) 8,7 8,2 8,7 8,2 

ASEBETETZE MAILA OROKORRA     

9- Aretoen eta zerbitzuen kalitatea/prezioa 

erlazioa 
8,1 8,0 8,3 8,0 

BATEZ BESTEKOA, GUZTIRA 8,9 8,5 8,9 8,5 

 

Grafikoan ikus daitezke 2018ko galdetegien inguruko item-galdera bakoitzeko balioak. Urdinez 

markatuta daude 7ko helburua gainditzen dutenak, eta berdez, 8 baino puntuazio altuagoak 

lortu dituztenak. 
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Ondorengo grafikoan ikusiko dugu zer bilakaera izan duen bloke bakoitzak (item-galdera 

multzoa arloka) 2015, 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietan.  

 

 

 

5. BEZEROEN GALDETEGIEN ANALISIA 

 

5.1.a) Instalatutako enpresen galdetegiak 

 

Euskadiko Teknologia Parkeen Sarean finkatutako emaitzen logikak ezartzen du, esku artean 

pertzepzioaren adierazleak ditugunez, erronka 10eko eskala batean 7 puntu eskuratzea dela 

eta, urtero, aurreko urteko batez bestekoa gainditzea. Emaitzak bikaintasun mailan daudenean 

(8-10), emaitzari eustea da erronka. 

 

Asebetetze-inkestako itemen % 93an eskuratutako emaitza helburutzat hartutako gutxieneko 

puntuazioa (7/10) baino handiagoa da eta itemen % 73an, 2017an eskuratutako balioa 

gainditu egiten da. 

 

Aipagarria da, halaber, planteatutako itemen % 60an, Parkea 8ko puntuan edo hortik gora 

dagoela, baita bezeroek Parkearekin duten asebetetze orokorraren indizean ere.  

Galdetegi guztiak banaka tratatzen ditugu. Batez ere, zenbait alderdiri gutxieneko balioa eman 

diotenak, hala, hobetzeko ekintzak egiten lagunduko duen informazioa jasotzeko. 

«Erabiltzailearentzako arreta-zerbitzua» eta «Azpiegiturak eta Eraikinak» blokeetan 

eskuratutako balorazioak 8tik gorakoak dira eta «Balio erantsiko ekintzak» eta 

«Zerbitzu orokorrak» blokeek, berriz, 7,66/10 eta 7,75/10 puntuazioa eskuratu dute 

hurrenez hurren. 

Orain, aurreko ekitaldiekin alderatuta izandako desbideratze adierazgarrienak aztertuko ditugu 

eta desbideratze adierazgarritzat hartuko ditugu 0,4 puntu inguruko bariazioak (positiboa edo 

negatiboa) dakartzatenak. 
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Bloke guztien artean, nabarmendu beharrekoa da «Erabiltzaileari/bezeroari arreta» 

atalean lortutakoa; izan ere, balorazio onena jaso duena da 8,86/10 (+0,21) punturekin. 

Ondorioz, gure bezeroek jasotzen duten arreta-zerbitzuaren inguruko oso balorazio positiboa 

egiten dutela esan dezakegu. «Langileen adeitasuna/Lankidetzarako jarrera» itema lehendik 

ere bikaintasuneko mailan zegoen eta 9,18/10 puntuko balorazioa lortu du. Ondorioz, 2017. 

urtearekin alderatuta, 0,36ko igoera izan du. 

«Azpiegiturak» atalak 8,32/10 balorazioa eskuratu du, aurreko ekitaldian baino pixka bat 

altuagoa. Bloke honetan jasotako balorazioak ez dira esanguratsuak izan. Salbuespen bakarra 

da «Inguruaren egokitasuna zure enpresarako» gaia, aurreko ekitaldikoa baino 0,35 

puntu gehiagoko puntuazioa lortu baitu: 8,68/10. Bezeroek, bereizitako kokapen gisa, 

Parkearekiko duten asebetetze orokorra ezagutzeko oso erabilgarria da. Emaitzak erakusten 

du enpresek Parkeari oso balorazio positiboa ematen diotela instalatzeko ingurune gisa eta 

balio erantsi handiko zerbitzuak izateko leku gisa.  

Berrikuntza gisa, 2018an, «Balio erantsiko zerbitzuak eta ekintzak» blokea txertatu 

dugu. Horren bidez, Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak gure inguruneetan instalatzen 

diren enpresei zein haietan lan egiten duten profesionalei balio erantsia eskaintzeko erabiltzen 

dituen zerbitzuak baloratu nahi izan ditugu. Blokeak 7,66/10eko puntuazio orokorra lortu du 

eta bereziki azpimarratu beharrekoa da zerbitzu osagarriek (8/10) lortutakoa. Bloke honetako 

item guztiek lortu dituzte 7 puntu baino gehiago, baina aipatu beharrekoa da zerbitzu 

horietako batzuen inguruko ezagutza txikiagoa dela Parkeko bezeroen artean. Horrekin lotuta, 

Gizartean eragina duten ekintzak (bokazio zientifikoak bultzatzea…) izeneko atala da 

azpimarratu beharrekoa. 

«Zerbitzu orokorrak» aintzat hartuta, 7,75/10 eskuratu dute, aurreko ekitaldikoaren 

antzera. Azpimarratu beharrekoa da «Telekomunikazioak» itema; aurreko urtean baino 0,57 

puntu gehiago eskuratu ditu: 8,19/10. Parkeak langileen eta enpresen esku dauden zerbitzuak 

hobetzeko lanean jarraitzen du. 

 

Komunikazio-zerbitzuei dagokienez, nabarmendu beharrekoa da «Webgunea» atala. Izan ere, 

2017an baino balorazio hobea lortu du duela gutxi berritu dugulako: 7,92 /10 (+0,37)  «Sare 

sozialak» eta «Enpresako buletina» itemek lortutako ebaluazioa aurreko ekitaldikoa baino 

baxuagoa izan da: 7,48/10 (-0,61) eta 7,87/10 (-0,33) hurrenez hurren. Horrekin lotuta, 

nabarmendu beharrekoa da item horien erantzun maila gainerakoena baino baxuagoa izan 

dela; izan ere, sare sozialen kasuan, ez daki/ez du erantzun aukerak % 34 izan dira, eta 

enpresa-buletinaren kasuan, % 25. Parkeak lanean jarraituko du eskuragarri dituen eta 

enpresen zerbitzura dauden komunikazio-bideak hobetzeko. 

 

Era berean, autobusa eta jatetxea zerbitzuak hobetzeko lanak ere abian dira. Etengabeko 

azterketapean daude bi zerbitzu horiek, haien kudeaketa optimizatzeko eta erabiltzaileei 

zerbitzu hobea emateko. Gainera, autobusaren puntuazioa 2017koa baino hobea izan da 

(+0,82). 

 

Parkearen izaera berritzaileak 7,87/10 puntu eskuratu ditu aurten (+0,20) eta 

«asebetetze orokorraren mailak» 8,23/10 puntu jaso ditu 2018an. Ondorioz, aurreko 

ekitaldiarekin alderatuta, igoera 0,16koa izan da. Ondorioz, asebetetze orokorraren maila 

2017ko mailatan mantendu dela esan dezakegu. 
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Eraikin propioan dauden eta maizterrak diren bezeroen artean bereizketa eginez gero, 

asebetetze maila honela banaka dezakegu: 

  
Alokairuan 

dauden enpresak 
Eraikin propioa 
duten enpresak 

Orokorra 

ASEBETETZE MAILA OROKORRA 8,33 8,14 8,23 

 

Inkestan aztertutako bloke ugarien garrantzi mailari dagokionez lortutako emaitzek agerian 

uzten dute enpresek oraindik ere lehentasuna ematen dietela zerbitzu orokorrei (% 34,15); 

jarraian, honako hauek azaltzen dira: balio erantsiko zerbitzuak eta ekintzak (% 24,39), 

erabiltzaileari zuzendutako arreta (% 21,95) eta, azkenik, azpiegiturak eta eraikinak 

(% 19,51). 

Enpresa horiek eraikin propioan edo Parkearen jabetzakoa den eraikinean instalatuta dauden 

kontuan hartzen badugu, maizterrek erabiltzailearen arretari eta zerbitzu orokorrei garrantzi 

handiagoa eta berdina (% 31,58) ematen diotela ikusiko dugu. Aldiz, beren eraikina duten 

enpresek garrantzi handiagoa ematen diete zerbitzu orokorrei (% 36,36). 

Datuak ikusita, gure ustez garrantzitsua da Parkeak eskaintzen dituen zerbitzu orokorrak 

sendotzera eta indartzera bideratutako ekintzei zein balio erantsiko zerbitzuei eta ekintzei 

jarraipena ematea haien inguruko ezagutzak ugaritzeko. 

Azken batean, Parkearen politika bezeroen eskariarekin lerrokatuta dagoela ikus daiteke eta 

2018ko ekitaldian garatutako ekintzek, 2017-2020 aldirako Plan Estrategiko berriarekin bat 

etorrita, finkatuta zituzten helburuak lortu dituztela. Aipatutako jarduerak Parkeak emandako 

zerbitzuen kalitatea hobetzera eta bezeroen eskaria asebetetzera bideratuta egon dira. 

 

5.1.b) Enpresen jarduerak 2018an 

 

Etengabeko hobekuntza gidari hartuta eta gure bezeroek egindako oharrak eta iradokizunak 

aintzat hartuta, Parkeak bertan instalatutako enpresetako langileen ingurunea eta bizi-

kalitatea hobetzeko zenbait jarduera jarri ditu abian 2018an. 

Hona hemen Parkeak abian jarritako jarduerak, arloka: 

Enpresetara 

gerturatzea 

• Parkeko bezeroen zalantza eta beharrak hobeto 

ezagutzeko urteko bisiten plana zehaztu dugu. 

Azpiegiturak 

• Eraikinetako seinaleztapena eta urbanizatzea hobetzeko 

lanekin aurrera jarraitu dugu. 

• Enpresentzako guneak egokitzea. 

o Jangela E6-Albert Einstein eraikinean. 

o Gimnasioa eraikin sozialean eta jatetxea 

• Lehen aldiz, gure azpiegitura eta zerbitzuak kudeatzen 

funtsezkoak diren hornitzaileen asebetetzea neurtzeko 

inkesta egin dugu. Gure funtsezko hornitzaileen kudeaketa 

hobetzeko jarduera-plana eratorri dugu bertatik. 

Telekomunikazioak 
• Telefoniako operadoreekin hasitako harremanen 

jarraipena, Parkeko estaldura hobetzeko. 
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Jasangarritasuna eta 

energia-

eraginkortasuna 

• Parkeko eraikinetan, pixkanaka, LED argiak instalatzen 

jarraitu dugu. 

• EEErekin elkarlanean egindako Parkeko eraikinetako 

energia-auditoria oinarritzat hartuta, Parkeko eraikinen 

eragingarritasuna hobetzeko jarduera-planak diseinatu 

ditugu. 

• Eusko Jaurlaritzaren Energia Jasangarritasuneko Planean 

parte hartu dugu. 

• Suteen aurkako Babes Sarearen berrikuspen sistematikoa 

eta ihesen konponketa. 

Mugikortasuna 

• Aurrera jarraitu du Arabako Foru Aldundiarekin eta 

Gasteizko Udalarekin Gasteizen eta Parkearen arteko 

bidaiarien garraioa hobetzeko lankidetza-hitzarmenak. 

• Azterketa administrazio eta aliatuekin azpiegiturekin, 

mugigarritasunarekin eta abarrekin lotutako 

irtenbideetarako. 

Balio erantsiko 

zerbitzuak 

• Zerbitzu-katalogoa prestatzea eta alderaketa hedatzea. 

• Networkingeko ekimenekin aurrera jarraitu dugu. 

• Laguntzei, zerga-araudiari eta abarrei buruzko informazio-

jardunaldiak. 

• Zerbitzu osagarriak: Udalekuak, Club Parke, Parke 

Wellness, eta abar. 

• Bokazio zientifikoak bultzatzeko eta emakumeak zientzian 

eta teknologian betetzen duen rola sustatzeko jarduerak. 

o LH-Parkea III. Foroa. 

o “Zientzia eta teknologia emakumeen ikuspegitik” 

proiektua.  

• Erronka bat parkearentzat. 

Komunikazioa 

• Webgunea berritzea. 

• Euskadiko Parke Teknologikoen Sareko komunikazio-

kateak bateratzea. 

{0><}100{>Erantzukizun 

Sozial Korporatiboa<0} 

• Euskadiko Parke Teknologikoen Sareak gizartean duen 

inpaktua ebaluatzeko inkesta egin dugu. 

• Emakundek antolatutako berdintasun-foroan parte hartu 

dugu. 

• Euskaraldian parte hartu dugu. 

• Odol-emaileen elkarteekin kolaborazioa eta odol-emateak. 

• Parkea Garapen Jasangarriaren aldeko Arabako Aliantzako 

kidea da. 

Jarduera hauei guztiei esker, Parkeak enpresentzako leku bikain gisa ematen duen irudiak 

maila ona du eta bezeroek adierazitako zenbait eskaerari erantzun zaie zerbitzuen 

galdetegiaren bidez. Hala, galdetegia bezeroentzako komunikazio-bide erabilgarria dela 

baloratu dugu 

 

5.2.a) Aretoen erabiltzaileen galdetegiak 

 

Gure instalazioetan egindako ekitaldietan arrakasta bermatzeko, kalitatezko areto-zerbitzua 

eskaintzen du Parkeak, zerbitzuaren bikaintasunean oinarrituta eta instalazioak, etengabe, 

merkatuko teknologia berrien eskakizunetara egokituz. 
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Aretoak alokatzeko zerbitzua azpikontratatuta dago, Kmeetings enpresa arduratzen da, eta 

erabiltzaileek balorazio positiboa egin dute. Oro har, puntuazioak 2017koak baino baxuagoak 

izan dira, baina oraindik ere bikaintasuneko balioetan daude. Baloraziorik onena eskuratu 

duten itemak «Bezeroarentzako arreta-zerbitzua» atalekoak izan dira, batez beste 

8,8/10 puntu eskuratuta. 

 

«Azpiegitura» atalari dagokionez, balorazio orokorra 8,7/10 izan da, aurreko urtekoa baino 

0,3 puntu txikiagoa. Oro har, bloke honetako itemek 2017ekoen antzeko puntuazioak lortu 

dituzte. Salbuespen bakarra izan da «aretoetako azpiegiturak» gaia, 2017an baino 0,9 puntu 

gutxiago lortu baititu: 7,9/10. Gai horrekin eta «ikus-entzunezko baliabideak eta baliabide 

teknikoak» gaiarekin lotuta, nabarmendu beharrekoa da ikus-entzunezko bitartekoak 

berritzeko beharra dagoela detektatu dugula. Gai hori lantzen ari gara kalitate handiagoko 

zerbitzua hobetu eta bermatzeko. 

 

Bezeroek eginiko ebaluazio orokorra 8,5/10ekoa izan da eta galderen % 90ek jaso du 8tik 

gorako balorazio orokorra. Horrek esan nahi du, bezeroak gustura daudela zerbitzuarekin. 

 

 

5.2.b) Aretoetako jarduerak 2018an 

 

Gure azpiegitura egokitzeko lanean ari gara: ekipamendu teknikoa, ikus-entzunezko 

baliabideak eta abarrak hobetzea. Horren bidez, ondo ekipatutako instalazioekin kalitatezko 

zerbitzua eskaintzen jarraitu nahi dugu. 

 

 

6. ONDORIO OROKORRAK 

 

2018ko ekitaldiari dagozkion datuak aztertu ondoren ondoriozta daiteke Parkean eskaintzen 

den zerbitzuaren asebetetze orokorrak oso handia izaten jarraitzen duela. 

 

Aipagarria da, halaber, Euskadiko Teknologia Parkeen Sareko kidea dela gure Parkea eta Sare 

horri 8,12/10 puntuazioa eman diotela bezeroek 2018an asebetetze orokorrari dagokionez. 

 

Etengabe hobetzeko asmoari jarraituz, Arabako Teknologia Parkeak bezeroek eskatutako 

beharrei erantzuteko ekintzak zein diren aztertzen eta horiek sustatzen jarraituko du. 

 

Balorazio baxuagoa jaso duten edo bezeroen oharrak edo kexak jaso dituzten zerbitzuei 

dagokienez (sare sozialak, autobusa, jatetxea eta abar), dagozkien hobekuntza-ekintzak 

martxan jartzen jarraituko du Parkeak, etengabeko hobekuntza-politika horri erantzuteko. 

 

Era berean, gainerako galderekin alderatuta “ez daki/ez du erantzun” erantzunen ehuneko 

handia jaso duten itemen inguruko komunikazioa sendotu beharko litzateke. Hori gertatu da, 

esate baterako, gai hauekin: sare sozialak, enpresa-buletina, Euskotek aldizkaria eta balio 

erantsiko zerbitzu eta jarduerak. 

 

Azkenik, mila esker, benetan, galdetegia bete duten enpresei; izan ere, haien ekarpen 

garrantzitsuari esker, Parkeak bezero guztiei zerbitzu hobea eskaini ahal izango die.  


