
 
 

 
 
 

 

LEADER PROIEKTUEN JARDUERA ONAK 
 
 

1.- Egitasmoaren izenburua: 
  
 GUIKURI MODA S.KOOP. ELK. TXIKIA. DENDA IBILTARIA 
 
 
2.- Jasotako dirulaguntzaren deialdiaren urtea: 2020 
 
 
3.- Jasotako dirulaguntzaren programaren neurria:  
  
 ¨ II. Kap.: Ekintzailetzarako laguntzak. 
 ý III. Kap: Enpresak sortu, handitu eta modernizatzeko inbertsiorako laguntzak. 
 ¨ IV. Kap: Besteren konturako kontrataziorako laguntzak. 
 ¨ V. Kap: Udalerrietako berritze, azpiegitura eta oinarrizko zerbitzuetarako laguntzak. 
 ¨ VI. Kap: Etxebizitzarako laguntzak. 
 
 
4. - Proiektuaren helburua: 
 
Guikuri Modaren eskaintza eta zerbitzuak zabaltzea, GUIKURI BUS deritzon denda ibiltariari 
esker eta enpresan beste emakume bat lanean hastea. 
 
 
5.- Inbertsio totala: 32.200,10 euro 
 
 
6.- Jasotako LEADER dirulaguntza eta beste finantzaketa batzuk: 
 
 LEADER: 5.056,43 euro 
 Finantzatzeko beste iturri batzuk: 0,00 euro 
 
 
7.- Onuraduna: 
 
 GUIKURI MODA KOOP. ELK. TXIKIA  

 
 ¨ Publikoa 
 ý Pribatua 
 
 
8.- Lankide edo entitate partehartzaileak: 
 
Eskualdeko bi emakumek bultzatu dute proiektua: 
 
- Nuria López de Letona 
- Marixa Suso Otxoa de Eribe 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

9.- Inbertsio edo aktuazioen lokalizazioa: 
 
Manurga, Zigoitia, Araba 
 
 
10.- Proiektuaren deskribapena (alde berritzaileak eta/edo proiektua interesgarria egiten 
duten atalak azpimarratu, proiektua jarduera onean bihurtzen dituenak): 
 
2020ra arte, Nuria Lopez de Letonak, Guikuri Modaren sortzaileak, txikizkako merkataritza-
jarduera garatzen zuen (banakako enpresaburu gisa) emakumeentzako arropa- eta osagarri-
denda bat (Guikuri Moda) kudeatuz, lehenengoz eta bat, Muruan, landetxe bateko gela batean, 
eta, gero, Manurgan, saltoki hori egokitzeko berariaz eraikitako lokal batean. 
 
Jardueraren ibilbidean egiaztatu duenez, bezeroek biziki balioesten zuten dendan bertan 
egindako erosketa, hainbat alderditatik ikusita; izan ere, erosteko aukeramena oso handia da eta, 
aldi berean, tratua oso gertukoa da. Bezeroek hori guztia aintzat hartzen dute eta oso pozik 
daude produktuen inguruko aholkularitza, kalitatea eta aniztasuna direla eta; azken batean, oso 
erosketan izandako esperientzia atsegingarria zaie. 
 
Jarduera garatu dudan urte hauetan, bezeroaren jatorrizko eremu geografikoa hasieran 
pentsatutakoa baino haratago hedatzea lortu dut. Horrela, jardueraren garapenari eta bilakaerari 
erreparatuta, bezeroek eskatzen duten guztian arreta jarrita, ekintzaileak egiaztatu du haietako 
askok “etxetik gertuago” erosteko esperientzia izateko aukera nahiago dutela. 
 
“Esperientzia atsegina + etxetik gertuko esperientzia” baldintzen inguruan hausnartuta, negozio-
arloa zabaltzeko eta jarduerari kontzeptu berri bat txertatzeko ideia sortu zen: GUIKURI 
MODA IBILTARIA. 
 
Hala, funtsean, proiektua ibilgailu bat (autobusa) erosi eta egokitzea izan da, emakumeentzako 
arropa eta osagarriak eskaintzen dituen denda ibiltaria sortzeko helburuz. 
 
Denda ibiltaria zerbitzu-mota hori ez duten Arabako eta Bizkaiko hainbat herritara joaten da. 
 
Dena dela, proiektua gauzatu ahal izateko, bazegoen eragozpen bat: C motako gidabaimena 
beharrezkoa zen Guikuri Moda Busa gidatzeko eta bazkideetako batek ere ez zeukan halakorik. 
Baina Nuria ausartu zen eta autobusa gidatzeko baimena atera zuen. 
 
Horrela, proiektu berri horren barruan, ekintzailea ohartu zen beste norbaitekin batera lan egin 
behar zuela. Gauza jakina da, landa-ingurunean, lankidetza dela alderdi nagusietako bat 
proiektuek arrakasta izan dezaten. Horrela, proiektu honetarako bazkide bat bilatzea erabaki 
zuen, eta pertsona egokia aurkitu ondoren, hots, sortzailearekin primeran moldatzen den beste 
emakume bat, proiektuan hasi zen. Horrela, negozioaren forma juridikoa aldatu zuten eta bi 
emakumek osaturiko kooperatiba txikia sortu zuten. 
 
Garatutako enpresa-proiektuaren bidez, honela gauzatu da berrikuntzari egindako ekarpena: 
 

• Manurga herrian dagoen moda-establezimendu bakarra da, Zigoitiako udalerrian, bai eta 
Gorbeialde osoan ere (GUIKURI MODA). Araban, horrelako zerbitzu gehien-gehienak 
Gasteizen daude, eta kontua da, hain zuzen ere, zerbitzuak gure herrietara eramatea eta, 
horrela, herri-bizitza sustatzea. 

• Bezeroa dagoen tokira joaten den establezimendu bakarra da (GUIKURI MODA BUS), 
baina horrek ez dio baliorik kentzen proposatutako aukerari, kalez kaleko salmenta edo 
ohiko salmenta ibiltaritik aldentzen baita. Kasu honetan, GUIKURI MODAn jorratu den  



 
 

 
 
 

 

negozio-eredua GUIKURI MODA BUSera ondo baino hobeto islatu baita, bezeroa bi 
lekuetan eroso sentitzen dela. Kontuan izan behar dugu “erosketa-esperientzia” 
funtsezkoa dela Goikurik Modan. 

• Garatutako negozio-eredua, non erosketari lotutako esperientzia funtsezkoa den, gaur 
egun, bakarra da eskualdean eta lurraldean, oso erakargarria da egoiliarrentzat eta 
bisitarientzat eta, gainera, kasu askotan, autobusa joaten den udalerrietan gara daitezkeen 
merkataritzako dinamizazio-ekintzen ardatzarena ere egiten du. 

 
 
11.- Inpaktua eta emaitzak (zein heinean proiektuak udalerri, eskualde edo erkidegoaren 
garapenean lagundu duen adierazi):  
 
Proiektuak eragin handia du eskualdean, eta haren sustapen ekonomikoa, gizarte-kohesioa eta 
dinamizazioa bultzatzen ditu, honako hauen bidez: 
 

• ZERBITZUEN ETA JARDUEREN ESKAINTZA HANDITZEN ETA HOBETZEN DU, 
bai tokiko biztanleentzat, bai ingurua bisitatzera hurbiltzen diren lagunentzat. Horrez 
gain, lurraldearen gizarte-kohesioa hobetzen lagundu du, produktua bezeroa dagoen 
tokira eramaten baitu, proposamenaren balioak, negozioaren ereduak edo erosketa-
esperientzia bikainak galerarik ez dutela. 

• Eskualdeko beste enpresa-jarduera eta ekoizle batzuekiko sinergiak eta lankidetza-
akordioak ahalbidetzen ditu , eta, horri esker, enpresa-kohesio hobea bultzatzen du; 
bestalde, ez dugu ahaztu behar hurbileko bezeroari eta turistari kalitatezko produktuak 
eskaintzen zaizkiela, eskualdean eta lurraldean bakarra den negozio-eredu bat dela bide. 

• Bertako biztanleria sendotzen lagundu du; izan ere, enpresa-proiektu hau gobernatzen 
duten bi lagunek eskualdean bizitzen jarraituko dute 

• Enpresa-sarea DINAMIZATZEN DU (batez ere. merkataritzakoa, ostalaritzakoa eta 
jatetxeetakoa) GUIKURI MODA BUSA joaten den udalerrietan. 


