
 
 

 
 

GIPUZKOAKO BAZKUNDEAK KANPOKO MERKATARITZAKO BIG-DATA 
ZERBITZUA JARRI DU ENANTIO ENPRESAREKIN ELKARLANEAN 

 

 Gure eskumeneko bezeroak zein diren jakitea da zerbitzuak eskaintzen duen 
erabilera handienetako bat.. 

 
• 900 milioi esportazio-eragiketa baino gehiagoko datuekin, salgaiak esportatzen 

edo inportatzen dituzten 8 milioi enpresa identifikatzen ditu. 
 

• Nazioarteko merkataritza-jarduera industria-jarduera berreskuratzeko funtsezkoa 
den unean ixten da hitzarmena. 
 

 
Donostia/San Sebastián – uztailak 10. 
 
Gipuzkoako Bazkundea eta Enantio World S.L. Inportazio- edo esportazio-eragiketak egiten dituzten edo egin nahi 

dituzten Gipuzkoako enpresen esku jartzen den merkataritza-transakzioei buruzko informazio-zerbitzua 

sustatzeko eta merkaturatzeko lankidetza-hitzarmena itxi dute. Kanpo-merkataritzako Big Data zerbitzuak 2018tik 

aurrera egindako 900 milioi eragiketa komertziali buruzko informazioa du, eta hilero eguneratzen da, beste 

edozein herrialdetako 30 herrialdetan egindako inportazio-eragiketak sartuz. 

 

Zerbitzu honen bidez, nazioarteko bezero edo hornitzaile posibleak identifika daitezke, bidaiatu beharrik gabe; 

beraz, tresna bikaina da merkataritza-ekintza edo hornikuntza bideratzeko. Erositako produktuak, eragiketen 

zenbatekoa, hornitzaileak eta salgaiaren jatorrizko herrialdea dira transakzio bakoitzerako eskuragarri dauden 

informazioetako batzuk. 

 

Lehiakideak zaintzeko aukera ere zerbitzuak eskaintzen duen beste abantaila bat da; izan ere, egiten dituen 

salmentak monitoriza daitezke, bezero-zorroa, merkantzien pisua, eragiketen zenbatekoak eta salgaiak 

entregatzen diren datak ezagutuz. Batzuetan, salgai-motaren arabera, prezioak konparatu ere egin daitezke, aleko 

prezioak aztertuz. 

 

Une erabakigarria. Arrakasta komertzialera bideratuak. 

 

Pandemiak eragindako geldialdiaren ondoren nazioartean merkataritza-jarduerari berriro ekitea funtsezkoa da 

ekonomiaren indarberritzerako. Enpleguaren jarraipena eta kalitatea gure enpresen arrakasta komertzialaren mende 

daude. Nazioarteko merkatuak mundu osoko enpresak irekitzen diren neurrian, beren salmentak aktibatu beharko 

dituzte, eta, beraz, lehia biziko egoeran egongo gara. Hitzarmen horren bidez, Gipuzkoako Bazkundeak gure lurraldeko 

enpresei nazioarte mailan dabiltzan enpresei lehiatzeko abantaila handiak ekar diezazkiekeen tresna bat helarazi nahi 

die. 

 

 

Nota de Prensa 



 
 
Enantio World S.L. oinarri teknologikoko Donostiako enpresa bat da, duela 4 urte baino gehixeago sortua, enpresen 

arteko nazioarteko transakzioei buruzko informazioa Big-Data analisi-teknologia aplikatuz ustiatzeko. Zerbitzuen 

bilakaerak, enpresa bakoitzak merkatua aztertu eta zaintzeko bere estrategia garatu ahal izateko on-line formatuan, 

Gipuzkoako Bazkundearekin hitzarmena istea ahalbidetu du. 
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