
Euskadi-ko jaialdi beganoa

MEMORIA - 3. edizioa



INFORMAZIO 
OROKORRA

DATU PRAKTIKOAK

Edizioa: 3 
Data: 2021eko abenduak 4-5-6
Bisita kopurua: 5.224
Erakusketari kopurua: 67
Erakusketa eremua: 475 m2

Ordutegia: larunbata eta igandea11:00 a 20:00, astelehena 11:00 a 16:00
Web-a: www.beveggie.eus

2021eko edizioko xehetasunak

3. edizio honetan, pandemia egoeran ospatutakoa, Be Veggie-k: 

Pandemia egoeran zehar Ficoban egin diren azoka guztietan bezala, azokaren an-
tolaketa osasun segurtasunari lehentasuna emanez eta pabiloietan mugikortasun 
segurua bermatuz egin da. 

Sarrera doakoa izan da, publikoak aldez aurretik izena eman ondoren, bai online 
azokaren aurretik, bai azokan bertan. Erregistratutako pertsonen % 62 bertaratu da 
azokara.

Nabarmentzekoa da parte hartu duten enpresen kopuruaren hazkundea, % 18koa 
izan baita ekitaldiaren lehen aurrez aurreko edizioarekin alderatuta, 2019an.

67 erakusketari
5.224 bisita



Erakusketarien %75ek adierazi du
pozik edo oso pozik dagoela azokaren emaitzarekin, argi eta 
garbi hurrengo edizioetan berriro parte hartzeko asmoa.

2021eko edizio honetan, Be Veggiek ERRONKA GARBIA 
zigilua lortu nahi du. Lehen aldi honetan, Be Veggie 
ingurumenarekiko jasangarria den ekitaldi bat egiteko erronka-
ra aurkezten da, betetzeko helburuak hondakinetan eta bisita-
rien mugikortasunean oinarritu direlarik.

erakusketarien

%75
azokaren 

emaitzarekin 
pozik daude

Zigilua lortuz gero, kredentzial hau lortzen duen ekitaldiaren lehen edizioa izango 
litzateke, bizimodu eta kontsumo jasangarria sustatzeaz gain, azoka bera 
jasangarritasun-irizpideen arabera kudeatzen dela baieztatuko lukeena.

Hurrengo grafikoan, Be Veggie-ko publikoaren mugikortasun-ereduak ageri dira: 
%50a autoz etorri da pertsona bat baino gehiagorekin, %18a oinez (edo bizikletaz) 
eta %12a garraio publikoan.
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EN COCHE (COMPARTIDO) A PIE O EN BICI EN COCHE (SOLO/A) TRANSPORTE PÚBLICO



Aipatzekoa da IRRI SARRIrekin elkarlanean egindako ekimena. 
Festibaleko erakusketaria da, eta euren eginkizuna eramateko kafeekin/edariekin 
erabilera bakarreko edalontzi erabilera murriztea da.

Erabilera bakarreko 500 ontzi baino gehiagoren erabilera saihestu da Irri Sarri-ren 
lanari esker. 

Era berean, GK Green Fashion Gipuzkoako moda jasangarriaren klusterraren 
presentzia nabarmendu nahi dugu, hirugarren edizio honetan Be Veggie aukeratu 
baitu bere lana eta klusterraren parte diren marken lana zabaltzeko plataforma gisa. 
Stand bateratu honetan honako enpresa hauek egon dira:
Bask, Ekomodo, Twin & Chic, Telarista Urbana, Kool Studio eta Santa Klara.



Hitzaldi eta jarduera egitaraua: aurten 24 hitzaldi eta jarduera proposamen eskaini 
dira Be Veggie-ren 3 egunetan zehar. 856 pertsona gozatu dute egitarau honetako 
jarduerataz. 

Zozketak: aurten, azokan zehar, guztira 6 zozketa egin dira, bakoitza azokan 
gastatzeko 100€-takoa.



BERRIKETAN | hauxe hitzaldietarako gunea da, eguerdiko DJen saioak eta 
arratsaldeko kontzertuak egin diren gunea.
Espazioaren dekorazioa Emaus Gizarte Fundazioaren eskutik izan da, ekonomia
zirkularraren printzipioei jarraituz.

SUKALDEAN | showcooking saioak egiten diren gunea, 3. pabiloian dagoena, jardue-
raz betetako gunea izan da eta ikusleen interesa eta jakin-mina piztu du.

EGITARAUA



YOGA DAY | Astelehen goizean, Yoga saioa egin da Maddi Eskitxabelen eskutik. 45 
lagunek gozatu dute Vinyasa Flow master class honekin.

ANTOLAKUNTZA 
ETA LAGUNTZAILEAK

Ficobako lan-talde profesionalak antolatzen du Be Veggie. 
Be Veggie-k Gipuzkoako Foru Aldundiaren Ingurumen eta Obra Hidraulikoetako 
Departamentuaren babesa dauka.
Nabarmentzekoa da ere UVE, Unión Vegetariana Española, Vhappy eta 
Euskotrenekin izandako lankidetza.

Antolatzailea     Babeslea

Laguntzaileak



BISITARIAK | JATORRI OROKORRA

GIPUZKOAKO BISITARIAK | ESKUALDEKA

79%
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Procedencia del público

GIPUZKOA BIZKAIA ARABA NAFARROA IPARRALDE. FRANTZIA RESTO ESTADO

40%

32%
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Procedencia del público de Gipuzkoa por comarcas 

BAJO BIDASOA DONOSTIALDEA OARSOALDEA GOIERRI-TOLOSALDEA DEBAGOIENA-DEBABEHEA-UROLAKOSTA

DATUAK: BISITARIEN
JATORRIA

ESTATUKO 
GAINONTZEKOAK



ERAKUSKETARIEN 
ZERRENDA





PUBLIZITATEA 
ETA PROMOZIOA

IRAGARKIAK KALEAN

- 600 kartel jarri dira kalean: Donostialdea-n, Irun-en, Hendaya-n, Doniba-
ne Loitzun-n eta Baiona-n

-Euskotren: ticket salmenta pantailetan iragarkia jarri da eta Bilboko Alde 
Zaharreko geltokiko pantaila handian bideo-iragarkia.

-32 MUPI jarri dira Irun-en

-Hondarribi eta Bilboko aireportuetan irudi bat jarri da

MAILING-A ETA POSTA BIDALKETA

-120 denda eta jatetxe begano, turismo bulegoak...jaso dute mailing postal-a, 
jaialdiaren poster-a eta flyer-ekin. 

-Mailing: 5 newsletter bidali dira (bisitari orokorra eta profesionalari) azaroko 1, 12, 
19 eta 26an, eta abenduko 3an, 20.000 pertsona baino gehiagori.Honetaz gain, sa-
rrera zuten pertsonei ere ekitaldira etortzeko email-a bidali zaie, eta aipatutako datu 
baseari abenduak 4 eta 5ean beste newsletter-ak bidali zaizkio.  



PRENTSA OROKORRA

ONLINE: 

-Diario Vasco: Branded Content 
-Berria: Branded content

BEREIZITAKO PRENTSA
INPRIMITUTAKO EDIZIOAK: 

-Bioeco actual + Bueno y Vegano 6 insertzio, iraila, urria eta azaroan, gehi Bueno y 
Vegano-ko azaleran insertzioa abenduan.
-Vida Natural: 2021eko udazkeneko edizioan kontra-azalaren barnekaldean 
insertzioa

ONLINE: 

Bioeco actual + Bueno y Vegano web-ean eta newsletter-ean banner-a, iraila, urria, 
azaroa eta ekainan zehar. 

Ecoticias: 350x104 píxeleko banner-a hurrengo euskarrietan:
• WEB: Home-ean eta berrian ondoan edo barnean.
• MOVIL: Home + berrien barnean 
• BOLETIN: banner-a 75.000 harpidetu baino gehiago dituen datu basera.
 + berria web-ean.

Vhappy
•Banner haundia (web-ean : Home / Faqs / Komunitatea-Chat/ Errezetak / Hileko 
izarra / Ekitaldiak)
•Bideo-iragarkia web-ean (Home)  
•Ekitaldiaren iragarkia argazkia, testua eta ekitaldira link zuzen batekin “Ekitaldiak” 
orritik.
•Push notifikazioa Vhappy App-ko erabiltzaileei
•Email marketing 2 kanpainetan Be Veggie-ko banner-a txertatu
•2  aipamen post moduan sare sozialetan (Facebook, twitter, Instagram) Be Veggie-ri 
buruz, irudi + testu + aukeratutako como post en redes sociales. 



53 insertzio: 
-EITB IRRATIA ( Gaztea y Euskadi Irratia ) 
-LOS 40

14 elkarrizketa: SER, Radio Euskadi, France Bleu, Antxeta Irratia...

IRRATIA

Vegetus: 2 insertzio

Vegconomist
•sponsored post y 4 argitalpen 
•banner-a web eta newsletter-ean

EUSKARRI BERRIAK: EGUNEAN BEHIN 

Azaroaren 22tik 28ra bitarteko astean publizitate-bannerra txertatzea euskarazko 
asteroko quiz app-ean. Aplikazioak 52.000 erabiltzaile baino gehiago ditu. 
Azokan gastatzeko 125 €-ko bi erosketa bono zozketatu ziren asteko parte-hartzai-
leen artean.



Online publizitate-kanpaina bat egin da, sare sozialetan eta google ingurunean. 
Hauek dira honako parametro hauetako batzuk:

ONLINE PUBLIZITATE KANPAINA

INPRESIOAK 937.737

CLICK-AK 2.893



KOMUNIKABIDEETAN INPAKTUAK

Be Veggie-K ha tenido 67 impactos en medios, entre los que ha habido artículos, 
menciones y entrevistas en radio. 



Hauek dira sare sozialen eta webgunearen inguruko datu aipagarri batzuk:

SARE SOZIALAK ETA WEBGUNEA

WEB

Sare Sozialak - Instagram

Nabarmentzekoa da IG jarraitzaileen komunitatearen gorakada: 1957 (urria) vs 2657 
(abendua). Azaroaren 1etik abenduaren 6ra bitartean lortutako erabiltzaileen % 57,6 
iragarkietatik eta promozioetatik etorri da (ordaindutako hedapena), eta gainerako % 
42,4 eduki organikotik. Reels bidez lortutako irismena, 40,1K erabiltzailera iritsiz, oso 
nabarmena da.





BE VEGGIE 
IRUDIETAN





ESKERRIK ASKO!


