
   
 
 

 
 

 

JOERA MISIOA ALEMANIA (DÜSSELDORF - KOLONIA) 

2019ko ABENDUAREN 1etik 4era 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ZERTAN DATZA JOERA MISIOAK? 

ZERGATIK ALEMANIA? 

Misioa elikagai sektoreko eta Euskal Autonomia 

Erkidegoko txikizkako merkataritza-enpresei zuzendua 

dago. 

 

Misio honetan 600 eurotan baloratutako Bidaia-

poltsa bat hornituko zaio parte hartzaile 

bakoitzari Eusko Jaurlaritzaren eskutik. 

 Datak: 2019ko abenduaren 1etik 4era. 

 Azken prezioa: 370,00 € + BEZ/ pertsonako 

(estimatutako prezioa, bidaia-poltsa 

deskontatua) **. 

 Prezio barnean dauden zerbitzuak: 

o Hegazkin-txartelak BILBO-DÜSSELDORF-BILBO. 

o Jatorritik aireporturako joan-etorriak. 

o Bidaia asegurua.  

o Joan-etorria DÜSSELDORF-KOLONIA- 

DÜSSELDORF. 

o Bidaiako lekualdatzeak. 

o DÜSSELDORF-eko Hotelean hiru gau. Banakako 

gela. Ohe eta gosaria.  

o Lan-agenda egunetako otorduak. 

o Bisitaldi gidatuak eta merkataritza-zonetako 

enpresa / entitateekin elkarrizketa-programa. 

o Eusko Ganberen akonpainamenduarekin. 

** Prezioak oszilazio posibleak izan ditzake hegaldien kotizazio 

tasen eta lekualdaketen arabera. Misioa amaitutakoan likidazioa 

egingo da. 

 

Plaza gordetzeko, beharrezkoa da hurrengo 

dokumentazioa Ganberei igortzea: 

 

* Eskaera fitxa betea eta sinatua (atxikia).  

* Izena eman duen pertsonaren NAN-aren fotokopia. 

* Bidaiaren %50aren ordainagiria (185,00 € + BEZ = 

223,85 €) BANCO SABADELL GUIPUZCOANO-ko 

kontu zenbakian: ES04 0081 5182 5800 0126 0929 

(Titularra Gipuzkoako Bazkundea).  

Kontzeptu bezala: Enpresaren / Saltokiaren izena + 

Joera Misioa ALEMANIA. 

 

Izen-emate data: azaroak 15 

Plaza mugatuak!  

 

 

INFORMAZIO ETA IZEN-EMATEETARAKO: 

Bilboko Ganbera: 94 470 65 00 

comercio@camarabilbao.com 

Arabako Ganbera: 945 14 18 00  

comercio@camaradealava.com 

Gipuzkoako Bazkundea: 943 00 03 00 

comercio@camaragipuzkoa.com 

 

Eusko Ganberak – Cámaras Vascas, Eusko 

Jaurlaritzako Merkataritza Zuzendaritzaren 

kolaborazioarekin, JOERA MISIOA  antolatu du 

DÜSSELDORF eta KOLONIA-ra (Alemania), 

merkataritza-banaketan erreferenteak diren 

enpresak lehen eskutik ezagutu ahal izateko; beti 

ere, forma berrietara eta kontsumo ohituren 

etengabeko bilakaerara moldatzeko helburuarekin. 

 

Horretarako, aurrez berezitasun edo 

eraberritzeagatik nabarmentzen diren merkataritza-

banaketako enpresekin itundutako hainbat 

elkarrizketak antolatzen dituen lan-agenda 

antolatzen da. 

Alemaniako eskualde bakoitzak bere ingurune 

kultural eta sozial bereizgarriak ditu, eta horrek, 

gastronomiaren gainean eragin zuzena du. Hori da, 

hain zuzen ere, Alemaniak sukaldaritza-eskaintza 

hain zabala izatearen arrazoia.  

Merezi du Düsseldorf, hiri kosmopolita, nahiz 

Kolonia, hiri zaharra, ezagutzeak. Rhin ibaiari esker, 

arrantza eta nekazaritza bi hirien gastronomiaren 

oinarrizko elementuak bihurtu dira. 

ZEINI ZUZENTZEN ZAIO MISIOA? 

MISIOAREN XEHETASUNAK 

IZEN-EMATEAK 
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