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1.EITB: 
Erreferentea
eta 
konpromiso
soziala

Kausak eta atributuak

EITB

Eragina balioa eta 

gardentasuna hobetzeko

EKIN Klima
“Lur planetako tenperaturaren igoerari
aurre egiteko eguna”

EKIN Zientzia
“Emakume eta Neska Zientzialarien
Nazioarteko eguna”

EKIN Aniztasuna
“Trans Ikusgarritasunaren Nazioarteko
eguna"
"NAIZEN eguna"

EKIN Klima
“Lurraren Nazioarteko Eguna" + 
“Ozeanoen Nazioarteko Eguna” (Ocean 
week)
Iraunkortasun podcasta

EKIN Aniztasuna
LGTBIQ Harrotasunaren Nazioarteko
Eguna +" Transgeneroa"
HARRO

EKIN

TOUR DE FRANCE 
Euskadi markarako
ohiartzuna
Ekitaldiaren zabalkundeaz

gain, presentzia berezia

Euskal Herriko etapetan

“Primeran”en aurkezpen ofiziala

Donostiako Zinemaldian, bultzada

publikoa emateko.

PRIMERAN & 
Zinemaldia

Kanpoko pantaila Bilbon
Kanpoko pantaila berria, EITBren

informazioaren eta zerbitzu publikoaren

promoziorako, Bilboko egoitzan.

Hitzarmenak Gizarteko
eta Kulturako
eragileekin

2022ko lanarekin jarraitzea; epe horretan, 

gizarte- eta kultura-eragileekin 80 hitzarmen

sinatu dira.



2. Etorkizuneko
telebista BETA fasea abiaraztea (Q1),            

lehen fase publikoa (Q2) eta 

aurkezpen ofiziala (Q3)

Eduki garrantzitsuakPRIMERAN 

merkaturatzea
Estrategia Fewer, Bigger, Better –

Eduki garrantzitsuenak

0 eta 14 urte bitartekoentzat

euskarazko ikus-entzunezko

edukien plataforma segurua

abenduan abiaraztea, 

MAKUSI merkaturatzea TB Ekitaldia

Tele-ekitaldiaren estrategian

sakontzea

Zeharkako kudeaketa

Edukien zeharkako kudeaketarako

trantsizioa (Q1)

ETB3, ETB4 eta ETB 

BASQUE
Hiru kanal horiek bultzatzeko

plan berria

ETB2

ETB1: 

ETB1en bira eta modernizazioa. 
Frankiziak eta formatu handia
sendotzea eta zabaltzea

Entretenimendua bultzatzea.

Ordu tarte nagusietarako edukien eta 

programen estrategia.

Irrati bisualaren lehen esperientzia

ETB2n (Q3)

Miramon Faktoria

Kudeaketa birdiseinatzea Miramon

Faktoria



3. Etorkizuneko
irratia Produktu digitalen eskaintza

garatzea.

GAZTEA: 

Gaztea unibertsoa
Arratsaldean produktuak finkatzeko

edukien estrategia.

Euskadi Irratia: estrategia

digitala
Irudi eta estrategia berria abiaraztea. 

Plataforma digitala diseinatzea. Irrati

bisualaren garapena eta Gaztea Live.

Radio Euskadi: 

arratsaldeak berreskuratu

Irailean irratien irudi berria

kaleratu da.

Marken irudi berria AUDIO eus

Audio-edukien plataformaren

proiektua abiaraztea.

DALET:  

guztiz ezarrita

Irratia produzitzeko eta emititzeko

plataforma ezartzea, eta integrazioak

garatzea lan-fluxuen optimizazio

operatiborako.



4. Zerbitzu eta 
eduki digitalak

GAZTEA: 

plataforma digitala

Plataforma digitala diseinatzea. Irrati

bisualaren garapena eta Gaztea Live.

AUDIO eus

Plataforma berrian integratu

beharreko podcastak ekoiztea. 

Gaur egun 100 baino gehiago

daude.

eitb.eus (CMS / DXP)

Esperientzia-plataforma digital 

berria eta edukien kudeatzailea.

Proiektua abiaraztea: estrategia, 

garapena, teknologia eta 

mantenimendua

Edukien eta frankizien
estrategia digitala

Marka digitalen estrategia. 

Dagoeneko, eskaintza egituratzeko

lanean ari gara, EITBren produktuen

egiturarekin batera.

PRIMERAN

Egungo leihoekin integratzea eta 

koordinatzea OTT berria eta 

haurrentzako edukien plataforma

segurua.

MAKUSI



5. Lidergoa
informazioan Inkesten plangintza (EITB Focus), 

kanpainaurreko eta kanpainako

jarraipena eta hauteskunde-gau handia

“Basque frame”a bultzatzen

Albisteen etengabeko fluxua, bai 

EITBren kanaletan, bai EITBren

Bilboko egoitzaren kanpoko pantaila

handi batean.

M28ko HAUTESKUNDEAK

Scroll Orain

“Orain” EITBren albisteen lerro berria

Whatsappen (2023ko martxoa, 

azpiegitura teknikoaren arabera)

Orain Whatsapp

EITBren “Orain” albiste-kanal berria, 

publiko gazteenaren artean hedapen

handiena duen sare sozialean, 

publiko horretarako pentsatutako

formatuekin.

Orain Tiktok

Orain informazio-zerbitzu

digitalaren hasiera. Besteak

beste, narratiba berriak izango

ditu:

ORAIN. Albisteak

Digitala

2022aren amaieran CIRCOM 

bidez hasitako bidea, 2023an 

jarraitzea.

Erredakzioaren formakuntza



6. Erreferenteak
kirolean

Teknologia eta Data

Teknologiaren eta datuen erabileran

sakontzen jarraitzea, emankizunak

aberasteko eta edukiak sortzeko.

Gertakari garrantzitsua

PILOTA FINALA: Teknologia berriak

emisioa uztartu, esperientzia berria

sortzeko.

Kirolak produktua

“EITB kirolak produktua” hedatzea, 

kirol ekitaldien politika eta “Basque 

Frame” gaiak bultzatu irratian.

Emakumeak

Edukietan zein antenan, 

emakumeen presentzia

sustatzea.

Komunitate digitala

KIROLAK
Kirol komunitate digitala, emankizunak

eta futbol eskubideak aprobetxatuz.

TOUR DE FRANCE 
Euskadi

Grand Départ ekitaldian egingo den 

taldeen aurkezpena ETBk ekoitziko du 

mundu osorako. 

Jarraipen berezia etapa guztietan; 

Euskal Herrikoetan, bereziki.



7. Euskal ikus-
entzunezko
ekosistemarekiko
aliantza

“EITB Miramon Faktoria”rako

antolaketa-eredu bat definitzea. 

Funtzionaltasunak eta lan-fluxuak

diseinatzea eta definitzea. 

Aliatuekin lan egiteko eta harremanak

izateko modu berriak definitzea.

Ekoizpenen berrikuntza

eta sormena

Miramon Faktoria

Ekoizpen berritzaileak epe

ertain/luzera kontratatzeko plana 

diseinatzea. 

Proiektu berritzaileetarako balorazio-

irizpideak markatzea eta urtean bat 

saritzea.

Ahalik eta produkzio-eskubide

gehien lortzea.

Plataforma digitaletarako

euskarazko ekoizpenen eskubide

guztiak eskuratzeari lehentasuna

ematen jarraitzea.

Euskarazko eskubide

digitalak babestea

EIKEN-Gaiari bultzada

berria ematea

Sektoreari balio handiagoa

emango dion norabide-aldaketa

bat ematen laguntzeko

inplikazioa.

Lehen ekintzak

Ikus-entzunezko

kontratazioa

Euskadiko produktuen
zabalkundea

Plataformekin aliantza berriak lortzea. 

Euskadiko hainbat erakunderekin

ekintza-planak ezartzea. 

Abian da EITBren ikus-entzunezko

kontratazioaren kudeaketa- eta 

gardentasun-eredua.

Betearazpena berrikustea eta 

prozedura hobetzea.

Film luzeetan parte
hartzea

Dagoeneko itxita dago 5 filmetan parte

hartzeko aukera. Lau aurten ekoiztuko 

dira. Beste bat, filmatuta: 20.000 erle 

espezie, Berlinaleko Sail Ofizialean 

egongo da.



8. Kudeaketa
teknologiko
berria

Teknologiako eredu operatibo berri

baterantz ekintza-plana egitea eta 

abian jartzea

Teknologiako eredu

operatibo berria

CMS/DXP PLATAFORMA

DALET

Kudeaketa-eredu berriak abian jartzea: 

CMS/DXP

eitb.eus-erako edukiak digitalizatzea

Irratia ekoizteko eta emititzeko

plataforma ezartzea, eta integrazioak

garatzea lan-fluxuen optimizazio

operatiborako.

TELEBISTA

Kontinuitateak eta HDa

IRRATIAK

Nahasgailuak & Matrizeak:

HD/UHD: ETB1 eta ETB2 kate

nagusien oinarrizko elementu

estrategikoetan, HD eta UHD mailako

telebista-kontinuitateen inguruneko

seinaleak automatizatzeko eta 

prozesatzeko sistemak berritzea.

Irrati-nahasgailuak eta matrize 

zaharkituak berritzea

OTTen eta audio-plataformaren

integrazioak eta eredu berriak

abian jartzea

PRIMERAN, MAKUSI  eta 

AUDIO eus

UNITATE MUGIKORRA

4K kameren eta optiken sistemak

esleitzea UMrako eta MIR P22/BIO 

P5 estudioak

Data, Analytics & IA

Data proiektu integrala abiaraztea.

IA estrategia garatzea.

Universal Analyticsetik Google                  

Analytics 4ra migrazioa. 

AUTOEDIZIOko

postuak
Postu berriak

Autoediziorako, irratietan



9. Etorkizunean
inbertitu

Miramongo egoitza eraberritzeko eta 

handitzeko obra-proiektua gauzatzea

MIRAMON GASTEIZ

CMS/DXP DALET

Gasteizko egoitzako klimatizazio-

sistemak berritzeko obra gauzatzea

EITB MEDIAren web-plataforma administratu

eta argitaratzeko CMS/DXP plataforma

berritzea

Irratia produzitzeko eta emititzeko plataforma

ezartzea, eta integrazioak garatzea lan-fluxuen

optimizazio operatiborako

TELEBISTA

Kontinuitateak

IRRATIAK

Nahasgailuak & Matrizeak:

HD/UHD: ETB1 eta ETB2 kate nagusien

oinarrizko elementu estrategikoetan, HD eta 

UHD mailako telebista-kontinuitateen

inguruneko seinaleak automatizatzeko eta 

prozesatzeko sistemak berritzea.

Nahasgailuak & Matrizeak: irrati-

nahasgailuak eta matrize zaharkituak

berritzea

BILBO
1000 metroko plato berria eta horri lotutako

oinarrizko azpiegitura eraikitzeko obra

gauzatzea.

Kanpoko pantaila berria: instalazioa, 

integrazioa, martxan jarri eta soportea eman.

PRIMERAN
Bezero-aplikazioetan eduki digitalak

hedatzeko plataforma berria ezartzea

(Primeran, Makusi, Audio eus)

EGOITZAK

PRODUKTU DIGITALAK



10. Zeharkako
konpromisoa
ekintza
komertzialean
eta baliabideen
gaikuntzan

Salmenten posizionamendua eta 

aktibazioa, EITBren ikus-entzunezko

produktuen kofinantzaketa handitzeko

ETB Studios

Estrategiaren hasiera. 

Europako Data Proiektu batean

parte hartzea

EITBren Data ikuspegia sartzea

eitb.eus berrian

EITBren Data ikuspegia sartzea

audientzien dashboard integral 

berrian.

Data

Estrategia komertziala

Negozioaren
garapena

Pilota Fast Channelari forma eman.

EITB soluzioen negozioaren garapena

definitzea

EITB babestu eta aukera komertzialak

zabaltzea

Estrategia komertzial digitala, 

Newixen eskutik.

Expressive-tik irtetea



11. Enpresa
egitea 2023ko Plantilla Egonkortzeko

Prozesua (2023ko abendua, 60 

prozesuen %80-90 ixteeko helburua; 

2024ko abendua, ustekabeen

ondoriozko balizko gorabeherak

ixteko legezko epearen amaiera).

Gainera, Planaren barruan: Lan Lege 

berria egokitutako kontratazioa, eta 

arrisku judizialak murriztea

Corporate sistemakGiza Baliabideetako

plana
Zerbitzu korporatiboei soportea

emateko Sistemen plana, aurrekontu

estrategikoak eta giza baliabideak gai 

nagusiak izanik.

GUNEA ekimena berreskuratzea: 

Giza Baliabideekin zuzenean

harremana nahi duten langileei

hitzordua emateko aukera eman, 

zalantzak argitzeko eta kezkak

planteatzeko

Barne-komunikazioa eta 
entzute aktiboa

Beste arlo batzuekiko

koordinazioa proiektu

handietan
Next Generation funtsak, 

Miramon edo IT eredu operatiboa

aldatzea, besteak beste

Elkarrizketa soziala

Aurrekontu estrategikoa

2023ko ekainerako balizko zirriborroa, 

2024rako aurrekontuak formatu

berriarekin egin ahal izateko. 

Martxan, beraz, 2024an

Elkarrizketa gardena sindikatuekin, 

otsaileko hauteskunde sindikaletatik

aterako den ordezkaritzara egokituz



12. 
Gobernantza
publikoa eta 
aliantzak
sortzea

Kontratu-programaren jarraipena

Kontseiluarekin batera lan egiten

jarraitzea.

Euskera Batzordea-Kultura Batzordea.

Kontseiluarekin, 
Legebiltzarrarekin eta 
stakeholderrekin
lankidetza

Audientzien Dashboard Bateratua

M28ko hauteskundeetako inkestak

Ikerketa kualitatiboak

Adimen lehiakorreko azterketak

Audientziak eta ikerketakAliantza profesionalak

Euskaditik kanpo eta 

Euskadiren barruan

CIRCOMek Donostian urtero egiten

duen bileraren antolaketak, EIKEN-

Gaiari emandako bultzada berriak eta 

player handiekin (Netflix, Disney +, 

Prime) egindako lankidetzak

markatuko dute urtea

Gardentasun atari 
berria

eitbtaldea.eus atari berria

urtarrilean martxan jartzea eta 

urtean zehar eskura daitezkeen

datuak Open Datan argitaratzen

hastea

LATINOAMERIKAKO 
INFORMAZIO-
ALIANTZA

AILan (Alianza Infomrativa

Latinoamericana) integratzea, 

irabazi asmorik gabeko

erakundea, 23 telebista kate

latinoamerikarrek eta AEBko

CBSk osatua, albisteak eta 

zuzenekoak trukatzeko



URTARRILA OTSAILA MARTXOA APIRILA MAIATZA EKAINA

GARDENTASUNAREN 
ATARI BERRIA
Argitaratuta eta produkzioan

ETB BASQUE
Eskubiderik gabeko edukien
nazioarteko emisioak
. 

PRIMERAN BETA
1.000 erabiltzailerekin 
kaleratutako BETA bertsioa

PRIMERAN V0
Hasierako bertsio irekia
abiaraztea

UZTAILA ABUZTUA IRAILA URRIA AZAROA ABENDUA

PRIMERAN 
AURKEZPENA
Aurkezpen Ofiziala 
Zinemaldian
. 

DASHBOARD
PILOTOA
Audientzien txosten bateratua
izateko pilotua martxan

M28 
HAUTESKUNDEAK 
Kanpainaren jarraipena, M28 
hauteskunde inkesta eta 
hauteskunde gaua

EITB Focus
M28 hauteskundeei buruz
inkesta bi hilabete arinago

CIRCOM Annual 
Conference
EITBk Europako eskualdeko
telebista publikoen urteroko
konferentzia antolatuko du 
Donostian. 

TOUR DE FRANCE
Gran Depart . EITBk munduko
aurkezpenaren seinalea
sortuko du

GURE IRRATIEN 
IRUDI BERRIA
Denboraldi berriarekin batera, 
EITBko irratien irudi berria
aurkeztuko da 

AUDIO eus
Egituraketaren azken
tartearen hasiera

2023ko egutegi mugarriak

ORAIN WHATSAPP
KANALA 
Aurkezpen ofiziala 
Zinemaldian

. 

PILOTA FINALA
”TEKNOLOGIZATUA”
Teknologia berriak uztartu, 
esperientzia berria sortzeko

EGONKORTZE 
PROZESUA
Helburua: prozesu kopuru
handiena itxita
. 

. 

GUNEA EKIMENA
Ekimen hau berreskuratzea
langileekin zuzenean
komunikatzeko

ETB1: FRANKIZIAK 

HANDITZEA
“Irabazi Arte!” esperientzia

berriak
. 

AURREKONTU 
ESTRATEGIKOA
Abiaraztea
. 

MIRAMON
Exekuzioa lizitatzea

. 

eitb.eus (CMS / DXP)
Abiaraztea
. 

EKIN Klima
“Lur planetako tenperaturaren
igoerari aurre egiteko
Nazioarteko Eguna”

EKIN Zientzia
"Emakume eta neska
zientzilarien nazioarteko
eguna"

EKIN Aniztasuna
“Trans Ikusgarritasunaren
Nazioarteko Eguna"
NAIZENeguna

EKIN Klima
“Lurraren Nazioarteko Eguna"

EKIN Klima
“Ozeanoen Nazioarteko
eguna" + OCEAN WEEK

EKIN Aniztasuna
“LGTBIQ+ Harrotasunaren
Nazioarteko Eguna”" 
Transgeneroa"
HARRO

MAKUSI
ABIARAZTEA
Aurkezpen ofiziala Durangoko
Azokan

JAI-EKITALDIAK
Jaietako ekitaldi nagusien
jarraipena
. 

JAI-EKITALDIAK
Jaietako ekitaldi nagusien
jarraipena

ETB2: FUNTSEZKO 

ORDU-TARTEA
Lanean hilabeteak eman

ondoren, produktu berriak

aterako dira

IRRATI BISUALA
Goizeko emisioaren lehen

esperientzia. 

EDUKIEN 
ZEHARKAKO 
KUDEAKETA
Q1ean osatu beharreko
trantsizioaren hasiera

EIKEN-GAIA 
BULTZADA BERRIA
Sektorearen eskutik egindako
lehen ekintzak

CMS-DXP BERRIA 
eitb.eus
Lizitatutako soluzioa ezartzeko
lanak hastea

NAHASGAILUAK ETA 
IRRATI MATRIZEAK
Ekoizpenean berritzea

BILBOKO PLATO 
BERRIA
Exekuzio-lanen hasiera
. 

MIRAMON 
Obra-proiektuaren hasiera
lizitazioaren ondoren

EGONKORTZE 
PROZESUA
2022aren amaieran abian
jarritako prozesuak kudeatzen
hastea

. 

BERLINALE
Estibaliz Urresolak zuzendutako
“20.000 erle espezie” filma sail 
ofizialean izango da. 



Miramongo egoitza eraberritzeko eta handitzeko obra-

proiektua gauzatzea

MIRAMON

GASTEIZ

CMS

DALET

Gasteizko egoitzako klimatizazio-sistemak berritzeko obra

gauzatzea

EITB MEDIAren web-plataforma administratzeko eta argitaratzeko

CMS/DXP plataforma aldatzea

Irratia produzitzeko eta emititzeko plataforma ezartzea, eta 

integrazioak garatzea lan-fluxuen optimizazio operatiborak

TELEBISTA
Kontinuitateak

IRRATIAK
Nahasgailuak & Matrizeak:

HD/UHD: ETB1 eta ETB2 kate nagusien oinarrizko elementu

estrategikoetan, HD eta UHD mailako telebista-kontinuitateen

inguruneko seinaleak automatizatzeko eta prozesatzeko sistemak

berritzea.

Nahasgailuak & Matrizeak: irrati-nahasgailuak eta matrize

zaharkituak berritzea

BILBO
1000 metroko plato berria eta horri lotutako oinarrizko azpiegitura

eraikitzeko obra gauzatzea

PRIMERAN
OTT plataforma ezartzea, bezero-aplikazioetan eduki digitalak

zabaltzeko

EGOITZAK

PRODUKTU DIGITALAK 2023 2024 2025

04.01.2023 EZARPENA

PRESTAKETA  03.30.23 04.01.23  LIZITAZIOA 06.30.23  EZARPENA

02.01.24 USTIAPENA

01.01.23  EZARPENA 06.01.23 USTIAPENA

PRESTAKETA  
01.15.23

01.16. 04.01.23  EZARPENA

10.02.25  USTIAPENA

01.01.23  LIZITAZIOA 03.01.24 USTIAPENA

06.01.23 USTIAPENA

01.01.24 USTIAPENA

PRESTAKETA
02.15.23 

02.16.23 
LIZITAZIOA

06.01.2023 EZARPENA 01.01.24 USTIAPENA

EZARPENA 05.30.2023 

PRESTAKETA  03.15.23
03.16.23 
LIZITAZIOA

07.01.2023 EZARPENA

EZARPENA 12.31.2023 

11.01.23 USTIAPENA

2023 2024 2025

2023 2024 2025

Inbertsioen faseak 2023-2025


