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1. HASIERA 

Euskadiko Teknologia Parkeen Sarearen 2017-2020rako Plan Estrategikoaren helburuetako bat 
bere bezeroen fidelizazioa da, eta hori hala izateko ildo estrategiko gisa “bertan dauden enpresa 
eta erakundeetara gehiago hurbiltzea" ezartzen du, “beren beharrak eta hazteko aukerak ezagutu 
eta horiei erantzuna emateko”. Era berean, plangintza estrategikoaren esparruan, Parkeen Sarea 
2017tik Kudeaketa Aurreratuko Eredua ezartzeko prozesuan dago; eredu horretan bezeroak 
kudeaketa-sistemaren funtsezko alderdi dira. 
 
Zerbitzuak egoki ematen direla egiaztatzeko, Gipuzkoako Zientzia eta Teknologia Parkeak 
(aurrerantzean GZTP edo Parkea) bertan dauden enpresen inguruan eta aretoetako zerbitzuen 
enpresa erabiltzaileen inguruan bezeroek duten gogobetetasun-mailari buruzko azterlana egin du 
2018 ekitaldian. Helburua da beren gogobetetasun-maila ezagutu eta hobekuntzarako ohar eta 
iradokizun guztiak batzea, ematen diren zerbitzuak hobetzeko. 
 
Horretarako, honako metodo hau erabili da: galde-sortara jotzeko esteka bidali da, norberak 
betetzeko eta 1 eta 10 bitarteko eskalan balorazioa emateko, bertan dauden enpresen kasuan (10 
Oso pozik; 1 Ez nago batere pozik), eta posta elektronikoz bidali da, aretoetako zerbitzuen enpresa 
erabiltzaileen kasuan, 1 eta 10 bitarteko eskalan balorazioa emateko (10 Oso pozik; 1 Ez nago 
batere pozik).  
 
Parkeko aretoetako pertsona erabiltzaileen kasuan, “aretoetako zerbitzuen gogobetetasuna 
neurtzeko galde-sorta” ekitaldi bakoitza amaitzean bidaltzen da, hura betetzeko.  
 
Gainera, edozein pertsonak ditu galde-sortak eskuragai, paperean, Parkeko bulegoetako 
harreragunean, eta, era berean, kontsultak, erreklamazioak edo iradokizunak egin ditzake, 
webgunearen bidez, “harremanak” atalean, eta gardentasunaren atarian 
“kexen/erreklamazioen/iradokizunen sistema”. 
 
Jarduera oro har balioesteko, lau galderako blokea sartu da, GZTPk eskaintzen dituen balio 
erantsiko zerbitzuak ebaluatzeko; galdera horiek enpresen lehiakortasuna hobetzeko zerbitzuen, 
profesionalentzako zerbitzuen, zerbitzu osagarrien eta gizartera bideratutako jardueren ingurukoak 
dira. 
 
2. ANALISIA 
 
Analisian, zerbitzu-motaren arabera eginiko bi neurketak bereizten dira: 
 

 GZTPan dauden enpresak 

 GZTPko aretoetako bezeroak (Parkeko zein kanpoko enpresak) 
 
Honako analisi hau egin da: 

 Kontuan hartu den pertsona-kopurua: 217 inkesta 

o 133 galde-sorta, GZTPko enpresak 

o 84 galde-sorta, aretoetako erabiltzaileak 
 

 Eskuratu den emaitza: 

o GZTPko enpresen erantzun-kop.: 47 erantzun, enpresak / % 35,33 (horietatik, 
34 erantzun GZTPren jabetzako eraikinetan dauden enpresenak eta 13 beren 
eraikina duten enpresenak) 

o Aretoetako erabiltzaileen erantzun-kop.: 27 erantzun, aretoetako bezeroak / 
% 32,14  

*Nabarmendu behar da, bezero errepikarien kasuan, galde-sorta hilero betetzen dutela 
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3. BERTAN DAUDEN ENPRESEN 2018KO GALDE SORTAREN EMAITZA ETA BILAKAERA 
 
Galde-sorta GZTPan bertan dauden enpresei bidali zaie, eta % 35,34k erantzun dute. Nahiz eta 
helburua gutxienez 66 erantzun (% 50) lortzea den, laginak nahiko emaitza fidagarriak eman 
ditzakeela uste dugu.  

Jarraian, taula batean inkestaren emaitzak aurkezten dira; “item-galdera” bakoitzean eskuratu den 
batez besteko balorazioa adierazten da, eta 2015 eta 2018 ekitaldien arteko bilakaera. 

2015-2018 INKESTAREN EMAITZEN TAULA 

Laginaren ehunekoa 45,00% 44,80% 47,00% 35,34%

Itema-Galdera 2015 2016 2017 2018

ERABILTZAILEARENTZAKO/BEZEROARENTZAKO ARRETA 8,84 9,08 9,19 8,78

1.- Telefono bidezko arreta eta langileen erantzuna 8,84 9,05 9,15 8,78

2.- Langileen adeitasuna/lankidetzarako jarrera 8,84 9,10 9,22 9,00

3.- Langileen bizkortasuna eta eraginkortasuna _____ _____ _____ 8,57

AZPIEGITURAK ETA ERAIKINAK 7,93 8,37 8,41 8,14

4.- Eraikinak eta instalazioak 7,74 8,10 7,89 8,04

5.- Entzungelak eta bilera-gelak 8,53 8,80 8,84 8,31

6.- Eraikinen seinaleztapena 7,54 8,05 8,32 7,85

7.- Urbanizazioaren seinaleztapena (sarbideak eta barrualdea) 7,36 7,90 8,13 7,78

8.- Parkearen kontserbazio-egoera orokorra 8,06

9.- Ingurunearen egokitasuna zure enpresarentzat 8,50 9,00 8,89 8,81

BALIO ERANTSIKO ZERBITZUAK _____ _____ _____ 7,82

10.- Enpresen lehiakortasuna hobetzeko zerbitzuak 
(networkinga, lank. inguruneak, lankid.)

_____ _____ _____
7,68

11.- Profesionalentzako zerbitzuak (informazio-jardunaldiak, 
prestakuntza, Spri antenak)

_____ _____ _____
8,05

12.- Zerbitzu osagarriak (kirol- eta gizarte-ekimenak, udalekuak, 
mobildesk)

_____ _____ _____
7,83

13.- Gizartea (zaletasun zientifikoak bultzatzeko ekintzak etab.)
_____ _____ _____

7,71

ZERBITZU OROKORRAK 8,23 8,50 8,79 8,26

14.- Teknologia Parkeko harrera 8,30

15.- Entzungela eta bilera-gelak alokatzeko zerbitzua 8,28 8,80 8,95 8,10

16.- Segurtasuna eta zaintza 8,59

17.- Mantentze-lana eta gorabeheren kudeaketa 8,17 8,30 8,69 8,24

18.- Telekomunikazioak (zuntz optikoa, i2Basque, VPN, WIFI…) 8,17 8,10 8,63 8,09

19.- WEBgunea (www.parke.eus)
_____ _____ _____

8,25

20.- EUSKOTEK aldizkaria
_____ _____ _____

8,18

21.- Enpresa-buletina
_____ _____ _____

8,28

22.- Gizarte-sareak (Facebook, Twitter, Youtube, RSS)
_____ _____ _____

8,15

PARKEAREN IZAERA BERRITZAILEA _____ _____ _____ 8,09

GOGOBETETASUN MAILA OROKORRA 8,11 8,70 8,60 8,23  
2018an, inkesta aldatu egin da eta serie historikoa apurtu da. Aldaketak egin dira adierazleen 
balioen inguruko galderetan. 



 

5 / 12 
GZTPko bezeroen gogobetetasun‐maila ebaluatzeko 2018ko txostena 

Grafiko honetan 2018ko galde-sorten item-galdera bakoitzaren araberako balio orokorrak ikusten 
dira, eta 9ko puntuazioak nabarmendu behar dira “langileen adeitasunean/elkartasunerako 
jarreran” eta 8,81 “ingurunearen egoera zure enpresarako”. Item guztiek gainditu dute ezarritako 
7ko helburua.  

 

 

Hurrengo grafikoan atal bakoitzak 2015-2018 aldian izan duen bilakaera ikusten da (item-taldea – 
galderak arloka). Beherakada nabarmentzen da blokeetako lautan, eta bi bloke berriak dira; beraz, 
ezin da bilakaera erkatu. 

 

 
Enpresek inkestako atalei ematen dieten pisua dela eta, emaitzak honako hauek izan dira: 
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Alderdia/Atala 

ENPRESAREN 
beraren 
eraikina 

GZTPren 
jabetzako eraikina 

% Globala 
 

ERABILTZAILEARENTZAKO ARRETA 7,69% 20,59% 17,02% 

AZPIEGITURAK ETA ERAIKINAK 30,77% 47,06% 42,55% 

BALIO ERANTSIKO ZERBITZUAK 61,54% 17,65% 29,79% 

ZERBITZU OROKORRAK 0,00% 14,71% 10,64% 

 
Beren eraikina duten enpresen iritziz, esanguratsuenak “balio erantsiko zerbitzuak” dira; Parkean 
dauden enpresen iritziz, ordea, “azpiegiturak eta eraikinak” atala da garrantzitsuena. Bi taldeetan 
alderdi horien ehunekoak hurrenkeraren arabera hurrengo atalari emandako ehunekoaren bikoitza 
gainditzen du. 
 

 
Hurrengo grafiko honetan, eskuratutako % globalaren emaitza ikusten da: 
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4. ARETOETAKO ERABILTZAILEEN 2018KO GALDE SORTAREN EMAITZA ETA BILAKAERA 

Galde-sorta GZTPko aretoetako erabiltzaileei bidali zaie, ekitaldi bakoitza amaitzean, eta % 32,14k 
erantzun du. Ezarritako gutxiengo lagina % 30ekoa da (27 erantzun 84 biztanleko), eta 
eskuratutako ondorioak nahiko fidagarriak direla uste dugu. 

Jarraian, taula batean inkestaren emaitza aurkezten da; “item-galdera” bakoitzean eskuratu den 
batez besteko balorazioa adierazten da, eta 2015, 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietako bilakaera. 

2015-2018 INKESTAREN EMAITZEN TAULA 

 
Laginaren ehunekoa 47,87% 52,38% 56,18% 32,14% 

Itemak-Galderak 2015 2016 2017 2018 

BEZEROARENTZAKO ARRETA 
ZERBITZUA 9,30 9,34 9,52 7,48 

1) Eraginkortasuna eta 
adeitasuna telefono bidezko 
arretan 

9,50 9,33 9,59 8,94 

2) Bezeroarentzako arreta 9,40 9,33 9,56 8,94 

3) Arreta teknikoa 9,20 9,39 9,45 5,74 

4) Erantzuteko gaitasuna 
ekitaldian / jardunaldian 9,20 9,30 9,46 6,27 

PARKEKO AZPIEGITURA 9,00 9,15 9,38 8,96 

5) Instalazioen egoera 9,03 9,13 9,34 9,10 

6) Aretoaren muntaketa 9,00 9,19 9,49 9,15 

7) Azpiegitura 
teknikoa/teknologikoa 9,02 9,13 9,30 8,62 

GOGOBETETASUN MAILA 9,00 9,22 9,42 8,82 

8) Jasotako zerbitzuaren 
gogobetetasun globala 9,20 9,39 9,53 

8,88

9) Areto eta Zerbitzuen 
Kalitate/Prezio erl. 8,71 9,05 9,30 

8,76

10) Egingo zenuke berriro 
ekitaldi bat GZTPn? 

100%      
Baiezkoak 

100%      
Baiezkoak 

100%      
Baiezkoak 

% 75 
Baiezkoak 

BATEZ BESTEKO GLOBALA 9,10 9,24 9,44 8,95 
2018ko uztailetik, aretoen zerbitzua kanpora atera da eta 2. seihilekoan erantzun-maila % 10,42 
murriztu da. 22 inkesta lehen hiruhilekoan eta 5 bigarrenean; alegia, balorazioen beherakada egon 
da, bai eta laginaren tamainarena ere. 
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Grafikoan 2018ko galde-sortei buruzko item-galdera bakoitzeko balioak jaso dira, eta gure 
instalazioen egoera eta espazioen muntaketa dira nabarmenenak, 9,10ekin eta 9,15ekin, hurrenez 
hurren.  

 

 

Jarraian ageri den grafikoan bloke bakoitzak izandako bilakaera ikusten da (item-galdera taldea 
arloka), 2015, 2016, 2017 eta 2018 ekitaldietakoa. 
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 5. 2018KO BEZEROEN GALDE SORTEN ANALISIA 

 
5.1.a) Bertan dauden enpresen galde-sortak 
 
Euskadiko Teknologia Parkeen Sarean ezarritako emaitzen logikak zera ezartzen du: pertzepzio-
adierazleak izanik, erronka da 7 puntu lortzea 10eko eskalan, eta, urtero, aurreko urteko batez 
bestekoa gainditzea. Emaitzak bikaintasun-mailetan daudenean (8-10), erronka emaitzari eustea 
da. 
 
Inkestako itemen % 100ean eskuratutako emaitzak helburu gisa ezarritako gutxieneko puntuazioa 
gainditzen du (7/10).  
 
GZTPren kasuan, erronka emaitzak 8 eta 10 bitartean mantentzea da, eta hori 24 itemen 
% 100ean betetzen da, item berrietako 5etan izan ezik: 7,85 eta 7,78 “seinaleztapen”ean, 7,68 
“lehiakortasuna hobetzeko zerbitzu”etan, 7,83 “zerbitzu osagarri”etan eta 7,71 “gizartea”n. 
 
Galde-sorta guztiak tratatzen dira banaka. Bereziki ezarritako gutxieneko puntuaziotik beheragoko 
balorazioa izan duten alderdiak, hobetzeko ekintzei ekiten laguntzeko informazioa eskuratzeko. 

2018an, inkesta aldatu egin da eta serie historikoa apurtu da. Hori dela eta, aldaketak egin dira 
adierazleen balioen inguruko galderetan.  

Beherakada egiaztatu da bilakaera historikoan, eta horren arrazoia izan liteke apurketa bat egon 
dela serie historikoan, 12 item berri sartu direlako, 1 kendu delako eta 1 atalez aldatu delako. 

“Balio erantsiko zerbitzuak” blokea berria da; beraz, ezin da konparatibarik egin. 

2018ko uztailetik, GZTPk kanpora atera du aretoen alokairuko eta harrerako zerbitzua. Emaitzak 
aztertu ondoren, kausa-efektu bat egon daiteke 2018ko bigarren seihilekoan. 

Galde-sortako bloke guztiek aurrera egin dute.  

Egiaztatzen da GZTPko politika bat datorrela bezeroen eskariarekin, eta 2018 ekitaldian eginiko 
jarduketetan, 2017-2020 aldirako Plan Estrategiko berriarekin koherentzian, Parkeak ematen 
dituen zerbitzuen kalitatea hobetzeko direnetan eta bezeroen asmoak betetzeko direnetan, 
helburuak bete direla. 

5.1.b) Enpresen jarduketak 2018an 
 
Etengabeko hobekuntzaren gidarekin eta gure bezeroen ohar eta iradokizunei erantzuteko, 2018an 
Parkeak zenbait jarduketa jarri ditu martxan, ingurunea eta bertan finkatuta dauden enpresetako 
langileen lanean bizi-kalitatea hobetzeko. 

2018an, zenbait jarduketa jarri dira abian, honako alderdi hauetan:  

Enpresetara hurbiltzea  Urteko bisita-plana zehaztu da, zuzenean ezagutzeko GZTPko 
bezeroen kezkak eta beharrak; 97 bisita egin dira. 

Azpiegiturak   A2.1 eraikina eraikitzen amaitzea 

 Hurrengo A2.2 eraikinerako zerbitzuen, proiektuaren idazketaren 
eta zuzendaritza fakultatiboaren lehiaketa abiaraztea 
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 Enpresentzako espazioak egokitzea zenbait eraikinetan 

 5, 6 eta 7 lur-zatien urbanizazioa eraikitzea parke mugakidearekin 

 Kudeaketak Donostiako Udalarekin; lehen fasean bideak berriro 
asfaltatu dira Parkean, Donostiako Udalaren eskutik 

 Lehenengoz hornitzaile nagusiek gure azpiegitura eta zerbitzuen 
kudeaketan duten gogobetetasuna neurtzeko inkesta egin da; 
horretatik gure hornitzaile nagusien kudeaketa hobetzeko 
jarduketa-plana ondorioztatu da 

Telekomunikazioak  Ekogunea – I2basquera konexioa, Parkeko sare telematikoaren 
bidez, eta lagatako konduktua kanalizazioan GFA hitzarmenaren 
arabera 

 GZTP Sarea handitzea: “poliklinikako biribilgunearen oztopoa” 
kentzeko, pasarelaren bidez, eta, horrela, sareari jarraipena eta 
zerbitzuak emateko, EKIALDEko lur-zatiak 

 Zortasunak kentzea lokal pribatiboengatik eta kableak berriro 
banatzea B2 eraikineko 0 solairuko lokaletan 

 A21 eraikin berria sare telematikoan integratzea ‐ A1.1‐A2.1 konektibitatea 

 WIFI zerbitzuak zabaltzea eraikin nagusian 

 Site berria telefonia mugikorreko antenetarako A2.1n 

Jasangarritasuna eta 
eraginkortasun 
energetikoa 

 Zenbait eraikinetan klimatizazioaren ekoizpen-ekipoak aldatzea 

 Argiak aldatu eta LEDak jartzea Kuatro eraikinean 

 EEErekin lankidetzan egindako Parkeko eraikinen auditoretza 
energetikoarekin bat etorriz, jarduketa-planak diseinatu dira 
GZTPko eraikinen eraginkortasuna hobetzeko. 

 Eusko Jaurlaritzako Jasangarritasun Energetikoaren Planean parte 
hartzea. 

 Suteen aurkako babes-sarea sistematikoki berrikustea eta ihesak 
konpontzea. 

 “Erronka Garbia” ziurtapena eskuratzea, Parkea Musik Fest 
2018an. 

Mugikortasuna  Parkeko Mugikortasun Batzordea, bertan dauden enpresen artean. 

 Bilerak Donostiako Udalarekin, Parkerako bideak eta sarbideak 
hobetzeko. 

 Jarraipena emango duen espaloia, C eraikinetik Poliklinikara 

 Testatzea Parkeko zenbait enpresarekin bideragarritasunerako eta 
Parkean bizikleta elektrikoaren proiektua abian jartzeko 

 

Balio erantsiko 
zerbitzuak 

 

 Zerbitzuen Katalogoa prestatzea eta GZTPn finkatuta dauden 
enpresei eta finkatzen doazenei ematea. 

 Parke Kluba abiarazi eta martxan jartzea, Parkeko enpresetako 
langileentzat, kirolarekin eta osasunarekin zerikusia duten 
eginkizunen programak garatzeko 
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 A2.1n Parke Klubarekin kirol- eta osasun-jardueren bidez elkarri 
eragiteko espazioa sustatzea 

 

GEK  Aitorpena kudeaketa aurreratuan; Euskaliten Brontzezko A 
eskuratu da 

 Lehenengoz egin da gizartean Euskadiko Parke Teknologikoen 
Sareak duen inpaktua ebaluatzeko 

 Elkarlana Gipuzkoako Odol Emaileekin: Parkean odola emateko 2 
jardunaldi egin dira 

 Euskararen sustapena lanean: Euskara Plana: helburuak ezartzea, 
hura erabiltzea sustatzeko ekintzak egitea eta helburuak betetzea  

 Euskaraldian parte hartzea 

 Gazteen artean zaletasun zientifikoak eta teknologikoak sustatzeko 
jarduerak egitea eta zientzian eta teknologian emakumearen 
papera ikusaraztea:  

SENTSIBILIZAZIOA: 

o Emakundek antolatzen duen berdintasun-foroan parte 
hartzea  

o “Emakumeak Zientzian eta Teknologian” proiektuan parte 
hartzea, Apterekin eta 14 parkerekin lankidetzan 

o Deustuko Unibertsitateak sustatutako Inspira Adierazpenari 
atxikitzea 

o LH Parkearen foroa antolatzea, lanbide-heziketa eta 
Parkeko enpresetan duen irtenbidea batxilergoko ikasleen 
artean zabaltzeko 

 Run4Parkea jarduera (2017ko erronka irabazlea) 

 Parkea Musik Fest 2018 (2016ko erronka irabazlea) 
 
 
 
5.2.a) Aretoetako erabiltzaileen galde-sortak 
 
Gure instalazioetan egiten diren ekitaldien arrakasta bermatzeko, Parkeak kalitate handiko areto-
zerbitzua eskaintzen du, zerbitzuaren bikaintasunean oinarritzen dena, bai eta instalazioak 
merkatuko teknologia berrien eskakizunetara etengabe egokitzen egotea ere. Merkatuko teknologia 
berrien eskakizunetara etengabe egokitzen ari denez, gunean dauden gainerako 
azpiegituretatik bereizten da eta, aztertu diren inkesten arabera, hori bezeroek ongi balioesten 
dute. Batez bestekoa 9,12/10 izan da, azken lau urteotan. 
 
Gainerako itemen aldean nabarmendu behar da bezeroek bezeroarentzako arreta-zerbitzuari 
ematen dioten balorazio altua, 8,91/10 batez beste, azken 4 urteotan; beraz, ekitaldi bakoitzean 
arreta pertsonalizatuaren aldeko apustu egiten jarraitzen da, arrakastaren gako baita. 
 
Ondorio gisa aztertutako inkestetan izan diren puntuazio altuak baloratu besterik ez dago; 
bezeroen gogobetetasun globalaren mailak oso altuak dira, eta horrek esan nahi du zerbitzua 
oso ongi baloratzen dela. 9,11/10 izan da batez bestekoa azken 4 urteotan. 
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6. ONDORIO OROKORRAK 
 
Egindako analisiaren ondoren ondoriozta daiteke Parkeak ematen duen zerbitzuaren 
gogobetetasun-maila orokorrak altua izaten jarraitzen duela; “gogobetetasun indize orokorra” 
8,23/10 da, eta, nahiz eta ez duen ezarritako 8,60ko helburua betetzen, mantentzen da 8-10 
bikaintasun-mailetan.  
 
Beherakada egiaztatu da bilakaera historikoan, eta horren arrazoia izan liteke apurketa bat egon 
dela serie historikoan, inkesta aldatu delako; bertan, 12 item berri sartu dira, 1 kendu da eta 1 
atalez aldatu da.  
 
Era berean, nabarmendu behar da GZTP-k, Euskadiko Teknologia Parkeen Sarean dagoenak, 2018. 
urtean 8,17/10 gogobetetasun-indize orokorra lortu duela bezeroetatik. 
 
Gainerako galderekin erkatuta, “Ez daki/ez du erantzun” ehuneko altua izan duten itemak direla 
eta, zerbitzu horien komunikazioa eta informazioa sendotu da, batik bat gizarte-sareei, enpresa-
buletinari, Euskotek aldizkariari eta balio erantsiko zerbitzuei dagokienez. 
 
Balorazio baxuak izan dituzten zerbitzuak direla eta, bezeroaren oharrak edo kexak izan dituztenak 
direla eta, Parkeak jarraituko du 2019rako hobekuntza-ekintza egokiak abian jartzen. 
 
Etengabe hobetzeko helburuarekin, GZTP-k bezeroek dituzten beharrei erantzuteko ekintzak 
aztertu eta sustatzen jarraituko du. 
 
Azkenik, eskerrik asko, benetan, galde-sorta bete duzuen enpresei; egin duzuen ekarpen 
esanguratsu honi esker, Parkeak bezeroentzako zerbitzua hobe dezake. 


