
TOKIA   Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganbera   
 Ekitaldi aretoa. Dato kalea, 38.

EGUNA  2017ko ekainaren 6an 

ORDUTEGIA  9:15 – 13:30 Respondiendo



9:15 h.   HARRERA ETA AKREDITAZIOAK

9:30 h.  JARDUNALDIAREN IREKIERA
 Gregorio Rojo | Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganberako presidentea  
 Pilar García de Salazar | Arabako diputatu nagusiordea eta Ekonomia Garapenaren eta Lurralde Orekaren Saileko diputatua

ARABAKO EKINTZAILETZA ZIFRATAN- EKINDEX DINAMISMO EKINTZAILEARI BURUZKO INDIZEA
Eduardo Mozo de Rosales | Arabako Merkataritza, Industria eta Zerbitzuen Ganberako idazkari nagusia

10:00 h.   ATERA PROBETXUA BIG DATARI! EKINTZAILETZARAKO AUKERAK 
 Álex Rayón | Deustuko Ingeniaritza Fakultateko Kanpo Harremanetako eta Etengabeko Prestakuntzako dekanordea eta Deusto Datako 
zuzendaria.

Big Datak edo datuen kudeaketa masiboak irtenbide aukera zabala du hainbat arlotan ekiteko, besteak beste zientifiko eta medikoan, 
kirolekoan, finantzakoan edo marketinekoan. Ia sektore guztietan daude aukerak Big Datarentzat. Álex Rayónek emango duen hitzaldi 
honetan kontzeptu berri honi buruzko hurbileko ikuspegia emango da eta eredu eta kasu praktikoen bitartez bere aplikazioak ezagutu 
ahal izango ditugu. 

11:00 h.  NETWORKING-KAFEA 

11:30 h. EKIN TOKIAN, PENTSATU MODU GLOBALEAN
Arabako esperientzia ekintzaileak, nazio mailan eta nazioartekoan beren sektoreko erreferente izatea lortu dutenak.                          

Basque Moonshiners      José Luis Navarro | Kide sortzaileetako bat eta zuzendari kudeatzailea 
ON4U      Olmo González eta Maite Delgado | IS Director & Co-founder-a eta CMO 

12:30 h. ARABAKO EKINTZAILETZA BULTZATUZ
Enpresa berriak sustatzeko laguntza eta finantzaziorako baliabide eta ekimen publiko eta pribatuak.

Arabako Foru Aldundia       Amagoia Zubillaga 
Michelín Espainia Portugal Fundazioa       Félix Sanchidrián 
ELKARGI      Mª Asunción Ogueta 
Arabako Ganbera       Eva de la Vega

EGITARAUA



HIZLARIAK

JOSÉ LUIS NAVARRO

ALEX RAYÓN

Istorioa 1936an hasi zen, Fontecha izeneko Arabako herri batean, Antonello Favro izeneko gerrillari italiarrak Tomás Ortiz de 
Zarate ezagutu zuenean eta azken honen bihitegian vodka ekoizten erakutsi zionean.

Ia 80 urte geroago, José Luis Navarrok bere bazkide diren Eduardo Martínez de Murguía eta Carlos Ortíz de Zaraterekin 
(Tomás Ortíz de Zarateren iloba) batera herentzia bizirik mantentzea erabaki zuten eta Basque Moonshiners enpresa-proiek-
tua sortu zuten.

Basmoon patatarekin sortutako vodka da, eta lehengaiak kalitatezkoak direnez, extrapremium produktua lortzen dute.  
Horregatik, vodka horrek denbora oso gutxian produktu entzutetsua izatea lortu du eta Ingalaterra, Frantzia, Alemania, Italia 
eta Poloniako maila goreneko likore-dendatan saltzen da.

2015. urtetik, Basmoon Vodkak 4 domina lortu ditu The Spirit Business aldizkari ospetsuak antolatzen duen 2015eko Global 
Vodka Masters txapelketa entzutetsuan eta World Spirit Awards-en, San Frantziskon, sektore horretako munduko sariketa 
entzutetsuena bezala onartua dagoenean lortutakoak hain zuzen ere.

Alex Rayón Jerez Deustuko Ingeniaritza Fakultateko Kanpo Harremanetako eta Etengabeko Prestakuntzako dekanordea eta 
Deusto Datako zuzendaria da. 

Big Data eta Business Intelligence programaren zuzendaria, ekonomia eta eraldaketa digitala arloko irakaslea ere bada Deus- 
tuko Unibertsitateko Ingeniaritza fakultatean eta Bussiness School-ean.

Berrikuntza eta ekintzailetza zalea, oinarri teknologikodun zenbait enpresa-proiektu martxan jartzen parte hartu du eta 
nahiz eta “porrota” ere ezagutu duen, horietariko batzuk arrakasta lortu dute enpresa munduan. Horren adibide dira Ten-
zing-Urbegi enpresa, Big Data irtenbideei buruzko lehenengo enpresetako bat, edo Linked Knowledge, sektore publikoari 
eta hezkuntzari bideratutako Linked Big Data irtenbideetan espezializatutako enpresa.

Basque Moonshiners-en kide sortzaileetako bat eta zuzendari kudeatzailea

Deustuko Ingeniaritza Fakultateko Kanpo Harremanetako eta Etengabeko 
Prestakuntzako dekanordea eta Deusto Datako zuzendaria 



HIZLARIAK
OLMO GONZÁLEZ

MAITE DELGADO

Elektronika eta informatika zalea da eta 10 urte baino gehiago daramatza Sistemen espezialista bezala lanean. Horrez gain, 
Espainiako eCommerce agentzia garrantzitsuenetako bazkidea ere bada.

2009an On4u sortu zuen Angel Villa eta Mikel Ruizekin batera eta ordutik aurrera informatikarako duen talentua garatzen 
egon da, betiere lan egiten duten enpresen sistemak eta konfiguratutako plataformak seguru daudela eta errendimendu 
ezin hobean lan egiten dutela bermatuz. Berebiziko garrantzia duen lana da, kontuan hartzen badugu beraien bezeroen 
artean daudela besteak beste hain garrantzitsuak diren Adolfo Domínguez, Mustang, Würth edo SM bezalako firmak.

2011n “Online Segurtasunaren Zerbitzu Onena” E-Commerce Saria jaso zuten eta ondoren, 2012an “Araba Ekinean” saria. 
Hala, Gasteizko start-up honek nola hazi eta mantendu jakin du eta nazio mailan eCommerce agentzien artean lehenen-
gotarikoa izatera iritsi da 18 langileko lan-taldearekin eta jada garatutako 50 proiektu baino gehiagorekin.

Esaten dutenez,  sekretua beraien kultura eta egokitzeko gaitasuna da. On4u enpresa gaztea eta malgua da, eta pertsonez 
osaturiko ardatzaren inguruan biraka doa beste guztia.

Marketing Digitalean espezializatu zen eta branding eta lovemark-en zalea da. Agentzia eta proiektu ezberdinetan lan egin 
ondoren, Maitek besteak beste On4u marka zaintzeko eta garatzeko ardura du.

Brand Manager-aren lanpostua oso ezezaguna da oraindik ere enpresen artean, bereziki tamaina txikikoak direnen artean, 
baina On4u enpresan argi dute marka sustrai bat dela eta bertatik hazten dela beste guztia. Enpresa bat marka gabe bizi 
daiteke, baina nortasun bakar eta sendoa oinarri hartuta garatzen diren enpresek bakarrik irauten dute aldagaitz denboran 
eta bezeroen gogoan.

On4u Global Services enpresako IS Director eta Co-founder-a

On4u Global Services enpresako CMO & Brand Manager-a


